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 สังคมไทยก็เหมือนสังคมอื่นท่ัวโลกที่ไมสามารถแกไขปญหาสุขภาพอนามัยและความเจ็บปวย

ของประชาชนดวยระบบการแพทยแผนปจจุบันเพียงระบบเดียวไดอยางครอบคลุมทุกกลุมอาการของ

โรคและปญหา แตตองอาศัยวิธีการที่หลากหลายโดยเฉพาะระบบการแพทยแผนไทย ซึ่งเปนภูมิ

ปญญาของวิธีการดูแลสุขภาพแบบดั้งเดิมของสังคมไทยจากอดีตที่มีการสั่งสมสืบทอดกันมาอยางยาว 

นาน ตลอดจนการแพทยทางเลือกท่ีเหมาะสม เชน การแพทยแผนจีน ซึ่งไดสอดแทรกอยูในสงัคม 

ไทยมาเปนระยะเวลายาวนาน 

ปจจุบันการแพทยแผนจีนและการแพทยทางเลือกไดเขามาผสมผสานในการรักษาโรคในบาน

เราอยางไดผล แตที่ผานมายังขาดตําราดี ๆ ที่เกี่ยวกับยาจีนท่ีใชในประเทศไทย  ดังน้ันการที่กรมพัฒนา

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกไดจัดทําหนังสือ ตํารับยาจนีที่ใชบอยในประเทศไทย ขึ้น จึง

ถือเปนสิ่งที่เหมาะกับยุคสมัยและเปนประโยชนอยางยิ่งตอสังคมไทย หนังสือเลมน้ีเปนหนังสือภาษาไทย

เลมแรกที่ไดเรียบเรียงสาระสําคัญดานตํารับยาจีนท่ีครบถวนสมบูรณ ความเปนพิเศษของหนังสือเลมน้ี 

คือ เปนการนําผูที่มีประสบการณหลายดานและหลากหลายสาขา ไดแก แพทยแผนจีน แพทยแผน

ปจจุบัน เภสัชกรแผนปจจุบัน เภสัชกรแผนโบราณ และนักวิชาการในสาขาที่เกีย่วของมาประชมุรวมกัน

เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณจนไดจุดรวมที่ลงตัว และไดขอมูลท่ีนาเชื่อถือโดยคงองค

ความรูดานภูมิปญญาไว นํามาจัดทําเปนรูปเลม ซึ่งสามารถใชเปนหลักฐานทางวิชาการในการอางอิงและ

ศึกษาคนควาอยางกวางขวางตอไป 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รูสึกภาคภูมิใจที่ไดมีสวนสนับสนุนการสรางองคความรู 
ซึ่งทําใหเกิดหนังสือที่มีคุณคาและเปนประโยชนตอสังคมไทย และตอผูที่เกีย่วของในทุกภาคสวน ไมวา

จะเปนแพทย เภสัชกร นิสิตนักศึกษา ผูประกอบการ และประชาชนทั่วไป  นอกจากน้ีแนวทางในการ

จัดทําหนังสือน้ี ยังจะเปนตนแบบของการจัดทําเอกสารและหนังสืออื่นตอไปในอนาคตอีกดวย 
 

                                                          
(นายแพทยศิริวฒัน ทิพยธราดล) 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
(อดีตผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข) 
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ตามประวัติศาสตร  การแพทยแผนจีนไดเขามาในประเทศไทยกวา 700 ปมาแลว จากอดตี

จนถึงปจจุบัน ไดมีการพัฒนาองคความรูเรื่อยมา แตไมไดรับการสนับสนุนอยางจริงจังจากรัฐบาล  

จนกระทั่งนายแพทยวิชัย โชควิวัฒน  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  

กระทรวงสาธารณสุข ไดมอบหมายใหนายแพทยชวลิต สันติกจิรุงเรือง ผูอํานวยการสถาบันการแพทย

ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใตจัดทําหนังสอืเลมน้ีขึ้น เพ่ือใชเปนมาตรฐานสําหรับการศึกษาสมุนไพร

จีนเปนภาษาไทย  โดยมีเภสัชกรหญิงเย็นจิตร เตชะดํารงสิน เปนกําลังสําคัญ มีแพทยจีนและนักวิชาการ

ในสาขาเกี่ยวของหลายทานรวมกันทําใหหนังสือเลมน้ีสําเร็จลุลวงไปได 

 หนังสือเลมนี้ถือไดวาเปนตํารายาสมุนไพรจีนฉบับภาษาไทยเลมแรกที่มีความสมบูรณมาก 

ประกอบดวยเนื้อหาทั้งภาษาไทย จีน และอังกฤษ มีตั้งแตประวัติการแพทยแผนจีน ชื่อยาทั้งภาษาไทย 

จีน และชื่อวิทยาศาสตร  รูปภาพของสมุนไพรตาง ๆ  สรรพคณุที่มีการบันทึกไวทั้งอดีตและปจจุบัน ทั้ง

ตัวยาเด่ียวและตํารับยา  การคนควาวิจัยใหม ๆ ของตัวยาหลายชนิด  ขอมูลของยาทั้งในดาน

วิทยาศาสตรและทางดานปรัชญาที่เปนหลักสําคัญของการแพทยแผนจีน  รวมถึงขอมูลท่ีสรุปมาจาก

ประสบการณจรงิของการใชยาสมุนไพรหลายชนดิ ซึ่งกวาจะไดมาซึ่งเน้ือหาเหลาน้ีไมใชเรื่องงาย  แสดง

ใหเห็นถึงความพยายามอยางมากของผูจัดทํา และหวงัเปนอยางยิ่งวาจะมีการจัดทําตําราสมุนไพรจีนเลม

ตอ ๆ ไปสําหรับสมุนไพรอีกหลายชนิดท่ียังไมไดมีการรวบรวมอยูในเลมแรกนี้ ซึ่งจะเปนประโยชนอยาง

มากตอแพทยจีน  ผูที่ตองการศึกษาสมุนไพรจีน  นักศึกษาการแพทยแผนจีน รวมถึงผูที่สนใจทั้งหลาย

เปนอยางยิ่ง 
 การจัดทําหนังสือเลมน้ี ถือไดวาเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาการศึกษาสมุนไพรจีน

ในประเทศไทย  สําหรับประชาชนชาวไทยอยางแทจริง  รวมทั้งอาจนับไดวาเปนการเริ่มตนจัดทําตํารา

มาตรฐานของสมุนไพรจีนฉบับภาษาไทยเปนเลมแรกอีกดวย ซึ่งคณะผูจัดทําก็สามารถทําออกมาไดอยาง

ดีเยี่ยม  ในอนาคตหนังสือเลมน้ีนาจะเปนตํารามาตรฐานเลมหนึ่งที่ควรมีไวติดตัวเลยทีเดียว 
 

                                                                        
           (นายมานพ เลิศสุทธิรักษ) 
     นายกสมาคมแพทยจีนในประเทศไทย 
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ปจจุบันการใชยาสมุนไพรจีนเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปในนานาประเทศ รวมทั้งประเทศที่พัฒนา

แลวในซีกโลกตะวันตก  สําหรับประเทศไทยนั้นการใชยาสมุนไพรจีนเปนท่ีนิยมอยางแพรหลายมาเปน

ระยะเวลายาวนาน  การที่กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสขุ  

ไดเล็งเห็นคุณคาและความสําคัญของสขุภาพอนามัยของประชาชน  ไดจัดทําหนังสือตํารับยาจีนท่ีใชบอย

ในประเทศไทย เลม 1 ขึ้น  จึงเปนเรื่องที่นายินดีอยางยิ่ง  เน่ืองจากหนงัสือเลมน้ีจะเปนแหลงความรูใน

การศึกษาและพฒันาวงการแพทยทั้งแผนไทยและแผนจีนใหชดัเจนและลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

เน่ืองจากหนังสือตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย เลม 1 มีความสมบูรณทั้งเน้ือหาและ

คุณภาพ  สมาคมศาสตรการแพทยแผนจีนจึงเชื่อม่ันวาหนังสือเลมน้ีจะประสบความสําเร็จ เปนท่ีนิยมใช

งาน และบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีคณะผูจัดทาํตั้งใจไว สมาคม ฯ ขอสงความปรารถนาดีมายังคณะ
ผูจัดทําหนังสือ ขอใหทุกทานมีกําลังใจในการสรางสรรคผลงานอันเปนแหลงความรูเพ่ือพัฒนาสังคม 
ไทยในอนาคตสืบตอไป 
 

                                                     
            (นายวิทยา บุญวรพัฒน) 
     นายกสมาคมศาสตรการแพทยแผนจีน 
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 เปนเวลาหลายพันปที่ปรมาจารยหมอจีนบันทึกในตํารายาจีนวา “ยา” ประกอบดวย “ยา” และ 
“พิษ” คือ หากนํา “ยา” ใน “ยา” มาใชจะเรียกวา “ยา” ในทางตรงกันขามหากนํา “พิษ” ใน “ยา” มาใชจะ
เรียกวา “พิษ”  ดังน้ัน ไมวาจะเปนยาจีนหรือยาแผนปจจุบัน ยอมมีคุณสมบัติดังกลาวเสมอ โดยเฉพาะ

ยาแผนปจจุบัน มักรักษาเจาะจงโรคหรืออวัยวะ ทําใหผลการรกัษาดีมาก แตก็มีจุดออนคือ ผลขางเคียง

ของยา ซึ่งอาจรุนแรงหรือเกิดอันตรายได เน่ืองจากระยะเวลาการทดลองวิจัยยาใชเวลา 13 ป กอนจะ

นํามาใชในคนไข  นอกจากน้ีกระบวนการผลิตก็ยังเปนพิษหรือทําลายสิ่งแวดลอมอีกดวย 

 ภูมิปญญาโบราณของหมอจีน ใชหลกัแนวความคิดและปรัชญาการรักษาโรคโดยถือวา มนุษย

เปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ มนุษยจึงตองดํารงอยูกับธรรมชาติอยางสมดุลและปลอดภัยซึ่งกันและกัน 

การนํายามารักษาโรคจึงคํานึงถึงคุณสมบัติของธรรมชาติ ที่จะเกื้อหนุน สงเสริม บํารุง ปองกันโรคไป

พรอม ๆ กัน การอาศัยหลักความสมดุลท่ีวาน้ีคือ ยิน-หยาง โดยหลักพื้นฐานวา สรรพสิ่งบนโลกใบนี้ มี 

2 ดานเสมอ เชน รอน-เย็น ดํา-ขาว ชื้น-แหง จิต-กาย นอก-ใน ขม-หวาน เกิด-ตาย เปนตน  ดังน้ัน ยา

จีนท่ีนํามารักษาโรคจึงมีหลักทฤษฎีที่เปนความคิดแบบวิทยาศาสตร ที่ตองอธิบายถึงเหตุผล วิธีการ

รักษา เปนระบบชัดเจนและใหเหตุผลเหมือนเดิมตามการวินิจฉัยท่ีถูกตอง เชน ความรอน ความเย็น มี

ผลตออวัยวะและเซลลทัง้ทางฟสิกสและเคมี เปนตน 

 ภูมิปญญาอันล้ําคาของยาจีนไดตกผลึกมาเปนเวลาหลายพันป  ซึ่งถือไดวาเปนการทดลองวิจยั

ในคนมาตลอด จึงเปนการวิจัยในคนที่ยาวนานและใหญที่สุดของการแพทย โดยการวิเคราะห รักษา 

บันทึก และถายทอดมาถึงปจจุบัน จึงเห็นผลดีผลเสียของยาเปนเวลายาวนาน โดยหลักการรักษาแบบ

องครวม ทั้งรางกาย จิตใจ ลมปราณ (ชี่) เลือด ความสมบูรณยังอยูที่ยาสามารถปองกัน รักษา ฟนฟู  

บํารุงไดอยางมหัศจรรย อีกท้ังยังแยกเพศวัย หญิงตั้งครรภในการใชยาอยางปลอดภัยและไดผลอยาง

เปนระบบ เชนเดียวกับการแพทยแผนปจจุบัน คือ สูตินรี ศัลยศาสตร อายุรกรรม และกุมารเวช 

 ปจจุบันความรูและประสบการณอันล้ําคาท่ีถูกตองชัดเจนของยาจีน ไดใชหลักของวิทยาศาสตร

มาคนควาวิจัย พัฒนา ทําใหเกิดยาแผนปจจุบันตัวใหม ๆ นับรอยตัวยา ซึ่งไดจากการนํายาจีนมา

วิเคราะหและสังเคราะหเปน Backbone ของโครงสรางยาใหม เชน ยาปฏิชีวนะ ยารักษาโรคมะเร็ง ยา

รักษาโรคหัวใจ-สมอง ยารักษาโรค SARS-โรคหวัดนก เปนตน 



คํานิยม 

 
จ 

 กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยทานอธิบดี 

นายแพทยวิชัย โชควิวัฒน เปนแพทยผูซึ่งมีวิสัยทัศนอันยาวไกล เล็งเห็นคุณคาของยาจีนท่ีจะเปน

ประโยชนมหาศาลตอคนไทย จึงเปนเหตุการณครั้งสําคัญและเปนเหตุการณทางประวัติศาสตรของ

การแพทยไทย คือ เปนครั้งแรกในประเทศไทยที่คนไทยมีหนังสือตํารับยาจีนท่ีถูกตองตามหลัก

วิทยาศาสตรครบถวนสมบูรณ โดยเฉพาะเปนหนังสือตํารับยาจีนเลมแรกที่มี 3 ภาษาในเลมเดียวกัน คือ 

ไทย จีน อังกฤษ สามารถสืบคน คนควาตรวจสอบแหลงที่มาของขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของไดอยาง 
ตอเน่ืองเชื่อมโยงกัน มีแหลงอางอิงของขอมูลที่เชื่อถือได  นับวาเปนหนังสืออันทรงคุณคาอยางยิ่งที่ 
สามารถเกิดประโยชนทั้งแพทยแผนปจจุบัน แพทยแผนจีน เภสัชกร นักวิทยาศาสตร นักวิจัยท่ี

เกี่ยวของและคนไทยทุก ๆ คนที่สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนกับชวีติและสขุภาพ 

 

                                                                                 
                                                                         (นายแพทยสมชัย โกวิทเจรญิกุล) 

นายกสมาคมแพทยฝงเข็มและสมุนไพร  
 
 
 
 
 
 



ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย 
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คํานํา 
 

 การแพทยแผนจีนเปนศาสตรที่มีรากฐานที่แข็งแกรง มีประวัติความเปนมายาวนานหลายพันป 

และไดเขามารวมกับการแพทยแผนปจจุบันและการแพทยแผนไทยในการดูแลสุขภาพของคนไทย โดย

เขามาพรอมคนจีนที่อพยพเขามาในประเทศไทยตั้งแตยุคกรุงสุโขทัย  จุดเดนของการแพทยแผนจีนคือ 

มีการบันทึกอยางเปนระบบและตอเน่ือง ทําใหภูมิปญญาและประสบการณของบรรพบุรุษสามารถสืบ

ทอดตอกันมา และพัฒนาใหกาวหนาอยางโดดเดนจนเปนท่ียอมรับในนานาอารยประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
 กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ตระหนักถึงความสําคัญของภูมิปญญา

ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือกตอสุขภาวะและวิถีชวีติของคนไทย 

และเห็นความจําเปนของการรวบรวมขอมูลเหลาน้ีไวใชประโยชน จึงไดจัดทําโครงการจัดการความรูดาน

ตํารับยาจีนในประเทศไทยขึ้น โดยเริ่มจากการจัดทําหนังสือ ตํารับยาจีนทีใ่ชบอยในประเทศไทย เพ่ือให

สามารถถายทอดภูมิปญญาดานตํารับยาจีนและความรูทั่วไปของศาสตรการแพทยแผนจีน ซึ่งเปนเรื่องที่

ทําความเขาใจยาก ใหเปนสาระที่อานเขาใจงายเหมาะกับยุคสมัย และใชเปนมาตรฐานสําหรับการศึกษา

ตํารับยาจีนในประเทศไทย รวมทั้งอาจใชเปนอกีแนวทางหนึ่งในการพัฒนาตํารับยาไทยตอไป 
 ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย เปนตํารายาจีนเลมแรกที่กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย

และการแพทยทางเลือกจัดทําขึ้น โดยเน้ือหาภาคภาษาจีนและภาษาอังกฤษใชตําราเรียนฟางจี้เสวีย 

(Fangji Xue หรือ Prescriptions of Traditional Chinese Medicine) จงอีจีฉูหลี่ลุน (Zhongyi 
Jichu Lilun หรือ Basic Theory of Traditional Chinese Medicine) และจงเหยาเสวีย (Zhongyao 
Xue หรือ The Chinese Materia Medica) ของมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเซี่ยงไฮ (Shanghai 
University of Traditional Chinese Medicine) เปนหลัก สวนเนื้อหาภาคภาษาไทยมีสวนสาํคัญที่

เพิ่มขึ้น คือ รูปแบบยาในปจจุบัน การฆาฤทธิ์ยา และขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของทั้งของตํารับยาและตัวยา  

นอกจากน้ีขอมูลวิชาการของตัวยาหลายชนิดจะซ้ํากัน ทั้งน้ีเพื่อใหสะดวกตอผูอาน จะไดไมตองพลิกไป

พลิกมา  สาํหรับเลมตอไป เน้ือหาจะประกอบดวยความรูทั่วไป จํานวน 5 เรื่อง ไดแก การปรับเปลี่ยน
สูตรตํารับยาจีน การเตรียมตัวยาพรอมใช พัฒนาการของการเตรียมตัวยาพรอมใช ความสัมพันธของ

การเตรียมตัวยาพรอมใชกับประสิทธิผลการรักษา และเทคนิคการประเมินคุณภาพจากลักษณะภายนอก

ของตัวยาที่มีราคาแพงและ/หรือหายาก อภิธานศัพท และตํารับยาจีน จํานวน 30 ตํารับ 



คํานํา 
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หนังสือเลมน้ีเปนผลงานที่เกิดจากการทํางานแบบบูรณาการระหวางบุคลากรหลายสาขาวิชาชีพ 

ไดแก แพทยแผนปจจุบัน แพทยแผนจีน เภสัชกรแผนปจจบุัน เภสัชกรแผนโบราณ และนักวิชาการใน

สาขาที่เกี่ยวของ โดยมีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเปนหนวยงานหลัก รวมกับ

ภาคีเครือขายสมาคมแพทยจีนในประเทศไทย สมาคมศาสตรการแพทยแผนจีน สมาคมแพทยฝงเข็ม

และสมุนไพร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตรการแพทย ราชบัณฑิตยสถาน 

และคณะเภสัชศาสตรของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ไดแก มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  วิธีทํางาน

ใชการประชุมและแบงงานกันทํา ซึ่งคณะทํางานมีการประชุมรวมกันหลายสิบครั้ง เพ่ือระดมสมอง 

แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณจนไดจุดรวมที่ลงตัว และนํามาจัดทําเปนรูปเลมเพื่อการใชประโยชน  

โดยบุคคลที่เปนกําลังสําคัญยิ่งที่สมควรยกยองไวเปนพิเศษ ณ ที่น้ี คือ คุณเย็นจิตร เตชะดํารงสิน ที่ได

ทุมเททําหนาท่ีดวยความมานะพยายามอยางมาก และนายแพทยชวลิต สันติกิจรุงเรือง ที่แมสุขภาพจะไม

แข็งแรง แตก็มุงม่ันทําหนาที่ดวยพลังใจและพลงัสติปญญาที่แขง็แกรงอยางยิ่ง 
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกขอขอบคุณคณะทํางานทุกทานที่มีความ

ตั้งใจและความทุมเทเสียสละ เพ่ือรวมกันผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูวงการสาธารณสุขไทย ขอขอบคุณ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ใหการสนับสนุนงบประมาณสวนหนึ่งในการดําเนินการ ขอขอบคุณ 
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล เวชพงศโอสถ ที่ใหความอนุเคราะหตัวยาที่ใชในการถายภาพประกอบ และ
หวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือเลมน้ีจะเปนประโยชนตอแพทยแผนจีน บุคลากรทางการแพทย เภสัชกร 

นิสิตนักศึกษา ผูประกอบการ และผูสนใจทั่วไป 
 

                                                               
      (นายแพทยวชิัย  โชควิวัฒน) 
        อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 



ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย ซ 

คําแนะนําการใชหนังสือตํารับยาจีนทีใ่ชบอยในประเทศไทย 
 

 คําแนะนําการใชหนังสือ ตํารับยาจีนทีใ่ชบอยในประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูอานได

เขาใจถึงความหมายและที่มาของขอความตาง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเลมน้ี ไดแก การแพทยแผนจีน 

ตํารับยาจีน  ยา  ตัวยา  วิธีทับศัพทภาษาจีนและภาษาอังกฤษ  อภิธานศัพท  การเตรียมสมุนไพรพรอม

ใช  ตลอดจนมอโนกราฟตํารับยาจีน 
อยางไรก็ตาม ขอมูลวิชาการทีไ่ดระบุในมอโนกราฟ มิไดหมายความวาเปนขอมูลที่ยอมรับใน

การขึ้นทะเบียนตํารับยาของประเทศไทย  การอางอิงสรรพคุณเพ่ือการขอขึน้ทะเบียนตํารับยานั้นตอง

เปนไปตามพระราชบัญญัติยา กฎกระทรวง ประกาศ หรือคําสั่งกระทรวงที่เกีย่วของ 

การแพทยแผนจีน 
 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ี 1/2543 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ 
พ.ศ. 2542 คําวา การแพทยแผนจีน หมายถึงการกระทําตอมนุษยเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัย  การ

บําบัดโรค  การปองกันโรค หรอืการฟนฟูสมรรถภาพของรางกายตามศาสตรและความรูแบบแพทยแผน

จีนท่ีถายทอดและพัฒนาสืบตอกันมา หรือตามการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใน

หลักสูตรการแพทยแผนจีนไมต่ํากวา 5 ป ที่คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะใหการรับรอง 

ตํารับยาจีน 
 หมายถึง ตํารับยาที่ใชกันมาต้ังแตสมัยโบราณและมีผลตอการบําบัดโรคมาเปนเวลานานแลว  

ตํารับยาเกิดจากการผสมกันของตัวยาตาง ๆ ตั้งแตสองชนิดขึ้นไป โดยไดจากการวินิจฉัยโรคแลวจึง

คัดเลือกตัวยาที่เหมาะสมมารวมกันในสัดสวนที่กําหนดในตําราการแพทยจีน  

ยา 
 ในหนังสือเลมน้ี ยา หมายถึงวตัถุที่ใชประโยชนทางการแพทย โดยระบุชื่อ คุณสมบัติ รส การ

เขาเสนลมปราณ สรรพคุณ ขนาดและวิธีที่ใช 

ตัวยา 
กําหนดใหระบุชื่อจีน ชื่อละตินตามเภสัชตํารับของสาธารณรัฐประชาชนจีน (The 

Pharmacopoeia of the People’s Republic of China) เพ่ือความเปนสากล หากมีชื่อไทยจะระบุไว
ดวย และอธิบายวาตัวยาแตละชนิดน้ันไดจากสวนใดของพชื โดยระบุชื่อวทิยาศาสตรตามระบบการตั้ง
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ชื่อแบบทวินาม (binomial nomenclature) ซึ่งประกอบดวยชื่อสกุล (genus) และชนิดของพืช 
(species) เขียนดวยตัวเอน และหากตัวยาชนิดใดสามารถระบุพันธุ (variety) ไดก็จะระบุไวหลงัชื่อ 
โดยใชตวัยอ var. ตามดวยชื่อพันธุ  หลังชื่อชนิดของพืชจะตามดวยชื่อยอของผูตั้งชื่อวิทยาศาสตรของ

พืช (author name) พรอมระบุวาพืชน้ันอยูในวงศ  (family) ใด 

การทับศัพทภาษาจีน 
 การทับศัพทภาษาจีนในหนังสือเลมน้ี มีวิธีการสะกดเสียงคําอานเปนภาษาไทย โดยวิธีตาง ๆ 

ตามความเหมาะสม ดังน้ี 
1. สะกดเสียงใหใกลเคียงกับเสียงเดิม  เชน 

 黄  หวง  皇  หวง  王  หวาง 院  เวี่ยน 元  เหวียน 
 源  เหวียน 

2. ทับศัพทตามหลักเกณฑการทับศัพทภาษาจีน ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2549 เชน 
 阴  ยิน  阳  หยาง 玉  ยฺวี่  节  เจี๋ย  与  ยฺหวี่ 
 内  เนย  局  จฺหวี  君  จฺวิน  银  หยิน 

3. สะกดใหถกูตองตามหลักไวยากรณไทย  เชน 
 血  เซวี่ย 学  เสวีย 论  ลุน  吴  หวู  外  ไว 

4. สะกดตามความคุนเคยของสาํเนยีง  เชน 
 神  เสิน  参  เซิน  要  เอ้ียว 叶  เยี่ย  涩  เซอ 
 湿  ซือ  肾  เซิ่น  生  เซิง  饮  อิ่น  芍  เสา 
 水  สุย  食  สือ 

การทับศัพทภาษาอังกฤษ 
การทับศัพทภาษาอังกฤษของชื่อองคประกอบทางเคมีในตัวยาใหเปนภาษาไทยนั้น ถอดคํา

ตามหลักเกณฑการทับศัพทภาษาอังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2535 โดยนําศัพทภาษาอังกฤษ

ใสไวในวงเล็บดวย  เชน  สารพีโอนอล (paeonol) กรดกลไีซรไรซิก (glycyrrhizic acid)  สารแซโพนนิ 

(saponin)  เปนตน 

อภิธานศัพท 
 ศัพทแพทยจีน เปนศัพทเฉพาะซึ่งแตกตางจากศัพทแพทยแผนตะวันตก เน่ืองมาจากพื้นฐานที่

แตกตางกัน  พื้นฐานการแพทยจีนไดนําเอาปรัชญาและศาสนามาอธิบายถึงสรีรวิทยา พยาธิวิทยา 
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กฎเกณฑวิธีการรักษา  โดยถือวารางกายของมนุษยมีความเปนเอกภาพกับธรรมชาติ  ซึ่งนอกจาก

อวัยวะตาง ๆ มีสวนสัมพันธกนัเองแลว มนุษยก็ไมอาจแยกตวัเปนอิสระจากธรรมชาติได กลาวคือ เม่ือ

เงื่อนไขของฤดกูาล เวลา สถานที่เปลี่ยนแปลง ก็จะมีผลกระทบตอรางกายในลักษณะที่แตกตางกัน ทํา

ใหเกิดโรคตาง ๆ ขึ้น  หลักการแพทยแผนจีนประกอบดวย ทฤษฎีและเหตุผล  หลักวิธีการรักษา  

ตํารับยาจีน และยา  ดังนั้นเพื่อใหผูอานเขาใจความหมายของศัพทเฉพาะท่ีใชในหนังสือเลมน้ี  จึงได

รวบรวมและอธบิายศัพทที่จําเปนตองทราบ โดยใชภาษาไทยทีส่ามารถเขาใจได 

การเตรียมตัวยาพรอมใช 
 การเตรียมตัวยาพรอมใช เปนวิธีเตรียมสมุนไพรใหอยูในรูปแบบที่พรอมใชในการเขาตํารับยา

หรือการปรุงยา  โดยทั่วไปถาสวนที่ใชของสมุนไพรมีขนาดใหญ หรือหนา หรือมีเน้ีอแข็ง ตองตัดใหเล็ก

หรือบางลง เพ่ือใหสมุนไพรแหงงายและสะดวกในการเก็บรักษา เชน รากหรือลําตนใตดิน เปลือกไม 

หรือผล ควรหัน่หรือฝานเปนชิ้นบาง ๆ กอนทําใหแหง  และการทําสมุนไพรใหแหงอาจใชวิธตีาก อบใน

ตูอบ หรือผึ่งในที่รม 
สําหรับตัวยาที่มีคุณในการรักษาโรคในขณะเดียวกันก็มีสวนที่เปนโทษอยูดวย และตัวยาบาง

ชนิดมีฤทธิ์แรงหรือมีพิษ ดังน้ันการนํามาใชทํายาจะตองเขาใจถึงวิธีพิเศษในการเตรียม เพ่ือปองกันไมให

เกิดโทษหรือพิษอันอาจมีอันตรายถึงชีวิตได จงึไดระบุวิธีฆาฤทธิ์ยาอยางถูกตองไว เชน ปนเซี่ย หวูจูยฺหว ี

เปนตน  นอกจากน้ีตัวยาบางชนิดมีสรรพคุณหลายอยาง หากจะใชใหไดผลตรงตามสรรพคุณที่ตองการ 

จําเปนตองเตรียมใหถูกวิธี เชน ชะเอมเทศมีสรรพคุณระบายความรอน ขับพิษ แกไอ ขับเสมหะ 

โดยทั่วไปมักใชเขาในตํารับยารักษาอาการไอมีเสมหะมาก พิษจากฝแผล คอบวมอักเสบ หรือพิษจากยา

และอาหาร  สวนชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งมีสรรพคุณบํารุงมามและกระเพาะอาหาร เสริมชี่ ทําใหการเตนของ

ชีพจรมีแรงและกลับคืนสภาพปกติ โดยทั่วไปมักใชเขาในตํารับยารักษาอาการมามและกระเพาะอาหาร

ออนเพลียไมมีแรง ชี่ของหัวใจพรอง ปวดทอง ชพีจรเตนไมสมํ่าเสมอ  

มอโนกราฟตํารับยาจีน 
 คําอธิบายความหมายของมอโนกราฟตํารับยาจีนในแตละหัวขอ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.  ชื่อตํารับ  ใชชื่อไทยทับศัพทคําอานภาษาจีนกลาง (พินยิน) และวงเล็บชื่อจนี 
2. ตําราตนตํารบั  เปนชื่อหนังสือปฐมภูมิ (primary source) โดยขึ้นตนดวยภาษาจีน ตาม

ดวยคําอานภาษาจีนกลาง และวงเล็บชื่ออังกฤษ ตามดวยปที่เขียน ชื่อผูเขียนแบบพินยิน วงเล็บภาษาจีน 

และคําอานทับศัพทภาษาจีนกลาง 
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3. สวนประกอบ ระบุชื่อตัวยาซึ่งเปนสวนประกอบในตํารับยาจีนโดยเรียงลําดับดังน้ี  ตัวยา 
หลัก ตัวยาเสริม ตัวยาชวย และตัวยานําพา  สําหรับชื่อตัวยาแตละชนิด จะเขียนชื่อจีน ตามดวยชื่อ 
ละติน โดยเอาสวนที่ใชทํายาเปนคํานําหนา เชน Radix (ราก) Fructus (ผล) Semen (เมล็ด) Cortex 
(เปลือก) เปนตน  ทั้งน้ี ชื่อละตินจะใชตามชือ่ที่ปรากฏในเภสัชตํารับของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตาม

ดวยคําอานภาษาจีนกลาง และปริมาณที่ใช 
4.  วิธีใช  อธิบายวิธีเตรียมยา และวิธีรับประทาน 
5.  การออกฤทธิ์  ระบุการออกฤทธิ์ของตํารับยาตามศาสตรการแพทยแผนจีน 
6.  สรรพคุณ  ระบุสรรพคุณของตํารับยาตามศาสตรการแพทยแผนจีน 
7. คําอธิบายตาํรับ เน้ือหาในหัวขอน้ีเนนใหผูอานรูจักตัวยาซึ่งเปนสวนประกอบในตํารับยา 

ไดแก การทําหนาที่ของตัวยา รส คุณสมบัติ และสรรพคุณของตัวยาแตละชนิด 
8. รูปแบบยาในปจจุบัน รูปแบบยาเตรียมจากสมุนไพรจีน ที่มีการจําหนายในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนในปจจุบัน 
9.  ขอแนะนําการใช เปนขอแนะนําวิธีใชยาท่ีถูกตองที่ผูปวยและผูประกอบโรคศิลปะดาน 

การแพทยแผนจีนควรทราบ เชน ผูปวยที่มีอาการอาเจียนคอนขางรุนแรง ควรรับประทานตํารับยา 
หวูจูยฺหวีทังเม่ือยาเย็นแลว เปนตน 

 10. ขอควรระวังในการใช เปนขอควรระวังเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นระหวางการใชตํารับยาที่

ผูปวย หรือผูประกอบโรคศิลปะดานการแพทยแผนจีนควรทราบ เชน ควรระมัดระวังการใชตํารับยา 
ซื่อหน้ีสานในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง เปนตน 

 11.  ขอหามใช  เปนขอมูลที่อธิบายวาตํารับยาน้ันหามใชในกลุมคนใด เพื่อความปลอดภัยใน

การใชยาของผูปวย เชน หามใชตํารับยาตาเฉิงชี่ทังในหญิงมีครรภ เปนตน 
 12.  ขอมูลวิชาการที่เกีย่วของ  เรียงตามลําดับดังน้ี 

12.1  ขอมูลจากการวิจยัที่สนับสนุนสรรพคุณของตํารับยา 
12.2 ขอมูลจากการวิจัยของตัวยาที่สนับสนุนการทําหนาท่ีและสรรพคุณของตัวยานั้น ๆ 

ในตํารับยาโดยเรียงลําดับชนิดของตัวยาตามหัวขอสวนประกอบ ในกรณีที่ตองมีวิธีพิเศษในการเตรียม

ยา เชน การฆาฤทธิ์ยา จะเพิ่มเติมคําอธิบายไวในเชิงอรรถของหนาน้ัน ขอมูลวิชาการแบงเปน 3 สวน 

ไดแก การศึกษาทางเภสัชวิทยา ทางคลินิก และความปลอดภัย โดยระบุเฉพาะขอมูลท่ีเกี่ยวของ

โดยสังเขป และระบุเลขเอกสารอางอิงไวหลงัฤทธิ์หรือสรรพคุณที่กลาวถงึ 
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 13. ภาพประกอบ  แตละตํารับยาจะมีภาพประกอบของตํารับยาซึ่งชั่งนํ้าหนักของตัวยาตาม 
สูตร และภาพตัวยาที่เปนสวนประกอบในตํารับยา  

 14.  เอกสารอางอิง  จะอยูทายมอโนกราฟ โดยมีรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิง ดังน้ี 
14.1 การอางอิงหนังสือหรือตําราผูแตงเขียนท้ังเลม 

ชื่อผูแตง.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ.  เมืองที่พิมพ: สํานักพิมพ, ปที่พิมพ.  เชน 

 Zhang E.  Prescriptions of traditional Chinese medicine: A practical 
English-Chinese library of traditional Chinese medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing 
House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 1999. 

14.2 การอางอิงบทใดบทหนึ่งในหนังสือหรือตํารา 
 ชื่อผูแตง.  ชื่อเรื่อง.  ใน: ชื่อบรรณาธิการ.  ชื่อหนังสือ.  เลมท่ี.  ครั้งที่พิมพ.  เมืองที่ 

พิมพ: สํานักพิมพ, ปที่พิมพ.  เชน 
 Liu JG, Wu F.  Xiebai San.  In: Xia M (ed).  Modern study of the medical  

formulae in traditional Chinese medicine.  Vol. 1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
14.3 การอางอิงวารสารภาษาอังกฤษ 

 ชื่อผูแตง.  ชื่อเรื่อง.  ชื่อวารสาร.(ใชชื่อยอตามระบบ Index Medicus หากเปนชือ่จนี
ใชตามชื่อวารสาร) ปที่พิมพ; ฉบับที่: หนาแรก-หนาสุดทาย.  เชน 

 Guo P, Ma ZC, Li YF, Liang QD, Wang JF, Wang SQ.  Effect of siwu  
tang on protein expression of bone marrow of blood deficiency mice induced by irradiation. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

การแพทยแผนจีน (Traditional Chinese Medicine) เปนศาสตรการแพทยที่พัฒนามาจาก
ประสบการณการรักษาหรือการด้ินรนเพื่อความอยูรอดจากโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ของชาวจีนที่สะสม

กันมานานเปนระยะเวลาหลายพันป โดยมีหนังสือหรือตําราการแพทยแผนจีนที่เกาแกที่สุดเลมหน่ึง 

คือ คัมภีรหวงตี้เนยจิง (Huangdi Neijing หรือ Huangdi’s Classic of Internal Medicine) ซึ่ง
ไดมีการรวบรวมบันทึกขึ้นในชวง 2,000 ปกอน หนังสือเลมน้ีรวบรวมประสบการณการรักษาและ

ทฤษฎีการแพทยจีนในยุคน้ัน ซึ่งเปนรากฐานของทฤษฎีการแพทยจีนมาจนถึงทุกวันน้ี การแพทยแผนจีน

มีการดูแลรักษาสุขภาพ 2 สวน คือ สวนของการปองกันและสวนของการรกัษาโรค ในดานการปองกัน 

การแพทยแผนจีนจะเนนสุขภาพจิตและกายที่แข็งแรง หลีกเลี่ยงความแปรปรวนของสภาพอากาศ  

นอกจากน้ียังมกีารปองกันเม่ือเกิดโรคแลวเพื่อไมใหโรคลุกลามไปสูอวัยวะอื่น  ในดานการรักษา จะมีการ

รักษาโรคหรือสาเหตุที่แทจริงของอวยัวะนั้น ๆ หรือรักษาอาการของโรคอยางใดอยางหนึ่ง หรือรักษาทั้ง

สองอยางไปพรอมกัน โดยมีวิธีที่ใชรักษา เชน การใชยา การฝงเข็ม การรมยา การนวดแบบจีน (ทุยหนา) 
เปนตน 

ปจจุบันคนไทยสวนหนึ่งไดใชการแพทยแผนจีนในการดูแลสุขภาพ การแพทยแผนจีนมี

แนวคิดพ้ืนฐานมาจากปรัชญาจีน ยิน-หยาง อูสิง (ปญจธาตุ) และอื่น ๆ  การใชสมุนไพรของแพทยจีน

น้ันจําเปนตองเขาใจทฤษฎีแพทยจีนเบื้องตน ซึ่งความรูทฤษฎีแพทยจีนน้ีสามารถนาํมาใชอธิบาย

หลักเกณฑการใชสมุนไพรไดอยางถูกตอง ดังน้ัน เพ่ือประโยชนในดานการคุมครองผูบริโภค และการขึ้น

ทะเบียนยาสําเร็จรูปจากสมุนไพรใหมีความชัดเจนในดานสรรพคุณ รวมทั้งพัฒนาวิชาชีพแพทยแผน

จีน เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก โดยสถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต ในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบใน
การศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาองคความรู และเทคโนโลยดีานการแพทยแผนจีน จึงไดจัดทําโครงการ 

“การจัดการความรูดานตาํรับยาจีนในประเทศไทย” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดการความรูดานตํารับ

ยาจีนท่ีใชบอยในประเทศไทย และไดจัดทําเปนหนังสือ “ตํารบัยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย” เพ่ือการ
เผยแพรและใชประโยชน 
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 การดําเนินงานของโครงการทําในรูปแบบคณะทํางาน โดยอธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทย

และการแพทยทางเลือกไดมีคําสั่งแตงตัง้คณะทํางานซึ่งประกอบดวยนักวชิาการจากหนวยงานตาง ๆ ทั้ง

แพทยแผนปจจบุัน แพทยแผนจีน เภสัชกรแผนปจจุบัน เภสัชกรแผนโบราณ และนักวชิาการในสาขาท่ี

เกี่ยวของ โดยการรวบรวมขอมูลดานตํารับยาจีนจากตําราเรียนของมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีน

เซี่ยงไฮ (Shanghai University of Traditional Chinese Medicine) เปนหลัก และตําราโบราณซึ่งเปน
ที่ยอมรับของแพทยแผนจีนท้ังฉบับภาษาจีนและภาษาอังกฤษเปนขอมูลประกอบ  ประสานงานกับ

ผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ แลวนําขอมูลดานความรูทั่วไปและตํารับยาจีนเปาหมาย รวมทั้งเอกสารทาง

วิทยาศาสตรที่เกี่ยวของ  มาศึกษา วิเคราะห และเรียบเรียง จัดประชุมคณะทํางานเพื่อพิจารณา สรุปผล 

และจัดทําเปนหนังสอืเผยแพร 

 ตํารับยาจนีที่ใชบอยในประเทศไทย จัดทําเปนหนังสือชุด 3 เลม มีเน้ือหาครอบคลุมความรู

ทั่วไปและความรูศาสตรการแพทยแผนจีนดานตาง ๆ ประมาณ 16 เรื่อง และตํารับยาจีนประมาณ 100
ตํารับ ซึ่งจัดเปนกลุมตามประเภทของตํารับยาจีน เชน ยาบํารุง ยาปรับสมดุล ยาถาย เปนตน  หนังสือ

ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทยเลม 1 ที่กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
จัดทําขึ้นน้ี มีเน้ือหาสําคัญ 3 สวน คือ สวนแรกเปนความรูทั่วไปและศาสตรการแพทยแผนจนี 7 เรื่อง 
ไดแก ประวัติการแพทยจีน วิธีการรักษาโรคของแพทยแผนจีน การใชสมุนไพรจีน การตั้งตํารับยา

จีน พัฒนาการของตํารับยาจีน รูปแบบยาเตรียมของตํารับยาจีน และประเภทของตํารับยาจนี สวนที่สอง

เปนเรื่องของตํารับยาจีน 30 ตํารับ ซึ่งจะประกอบดวย ชื่อตาํรับยา ตําราตนตํารับ สวนประกอบ วิธีใช 

การออกฤทธิ์ สรรพคุณ คําอธิบายตํารับ รูปแบบยาในปจจุบัน ขอแนะนําการใช ขอควรระวังในการใช 

ขอหามใช ขอมูลทางวิชาการที่เกี่ยวของ เอกสารอางอิง และภาพประกอบของตํารับยาและตัวยา สวน

ที่สามเปนภาคผนวกซึ่งรวบรวมชื่อตํารับยาและตัวยาทั้งภาษาจีนกลาง จีนแตจิ๋ว และไทย รวมทั้ง

อภิธานศัพท และเพื่อประโยชนแกผูอานที่มีความรูภาษาจีนและภาษาอังกฤษ จึงไดนําตนฉบับภาษาจีน

และภาษาอังกฤษจากตําราเรียนของมหาวิทยาลยัการแพทยแผนจีนเซี่ยงไฮมาเปนเอกสารประกอบ 
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บทที่ 2 
ประวัติการแพทยจนี 

 

การแพทยจีนมีประวัติความเปนมายาวนานหลายพันป พัฒนาการของการแพทยแผนจีนแบง

ตามยุคตาง ๆ ในประวัติศาสตรจีนไดเปน 7 ยุค ดังน้ี 
1. ยุคโบราณ 
2. ยุคราชวงศเซี่ย ถึงยุคชุนชิว 
3. ยุคกอกําเนิดทฤษฎีการแพทยจีน 
4. ยุคราชวงศฉิน ราชวงศใตกบัเหนือ ราชวงศสุย ราชวงศถงั และยุคหาราชวงศ 
5. ยุคราชวงศซง ถึงราชวงศหมิง 
6. ยุคพัฒนาการแพทยและเวชปฏิบัติแผนใหมในชวงยุคราชวงศหมิง ราชวงศชงิ กอนสงครามฝน 
7. ยุคปจจุบัน 

เหตุการณสําคัญ ๆ ในแตละยุค มีดังน้ี 

1. ยุคโบราณ (古代 Ancient Age) 
เปนยุคเริ่มตนของการเกษตรกรรม เหตุการณในยุคน้ีปรากฎอยูในตํานานและหลักฐานทาง

โบราณคดี ซึ่งที่สําคัญคือ 
- ฝูซี (伏羲 Fu Xi) ประดิษฐเข็มหิน 9 เลม อายุ 4,000-5,500 ป ซึ่งอาจใชเพ่ือการรักษาโดย

วิธีฝงเข็ม มีผูเชื่อวาฝูซีมีการริเริม่ประดิษฐตัวอักษรภาพขึ้นใชดวย 
- เสินหนง (神农 Shen Nong) เริ่มนําสมุนไพรมาใชรักษาโรค 
- จักรพรรดิหวงต้ี (黄帝Huang Di) เปนผูริเริ่มรวมกับแพทยในราชสํานัก ถกปญหาวิชาความรู

ทางการแพทย วิธีรักษา รวมทัง้การเขียนใบสั่งยา เพ่ือรางบันทึกเปนตําราแพทย 

2. ยุคราชวงศเซี่ย (夏代 Xia Dynasty) ถึงยุคชุนชิว (春秋 Chunqiu) (2,100-476 ป 

กอนคริสตศักราช) 
 ตามหลักฐานทางโบราณคดี คนจีนรูจักทําเหลาต้ังแตกลางยุคหินใหม ในยุควัฒนธรรมหยางเสา 

(仰韶 Yang Shao) ราว 4,000-10,000 ปมาแลว การรูจักการทําเหลามีผลตอการแพทย คือ การนํามาใช
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ในการทํายา โดยเฉพาะยาดองเหลาตาง ๆ  ในยุคน้ีเริ่มมีการทํายาตมโดยมีการผลิตภาชนะสําหรับตมยา 

ยาตมเปนจุดเดนของการแพทยแผนจีน เพราะมีประโยชนสําคัญ 4 ประการ คือ 
- สะดวกตอการรับประทาน และทําใหดูดซึมงาย 
- เพ่ิมสรรพคุณ ลดพิษ และผลขางเคียง 
- สะดวกในการปรับขนาดตัวยาตาง ๆ  
- ทําใหการนําแรธาตุตาง ๆ มาประกอบยาไดงายขึ้น 

การรูจักทํายาตมทําใหการแพทยจีนพัฒนาแนวทางการใชยาผสมมาอยางตอเน่ือง อิทธิพลของ

พอมดหมอผีเริ่มเสื่อมลงตั้งแตยุคน้ี ดังจะเห็นไดจากในยุคชุนชวิ พอมดหมอผีถูกจัดใหอยูในฝายพิธีกรรม 

(Minister in Charge of Protocol) ในขณะที่แพทยขึ้นตออัครมหาเสนาบดี (Prime Minister) 

ในสมัยราชวงศโจว (周代 Zhou Dynasty) แพทยหลวงในยุคน้ันแบงเปน 4 ประเภท คือ 

โภชนากร แพทยทั่วไป ศัลยแพทย และสัตวแพทย 

นอกจากน้ี ยังพบเอกสารโบราณชื่อ ซานไหจิง (山海经 หรือ คูมือภูเขาและแมนํ้า) ซึ่งเน้ือหา
หลักเปนเรื่องทางภูมิศาสตร แตไดกลาวถึงยาสมุนไพรไวราว 120 ชนิด ทั้งจากพืช สัตว และแรธาตุ 

3. ยุคกอกําเนดิทฤษฎีการแพทยจีน (中医理论体系的初步建立   Origin of   Traditional  
Chinese Medicine Theory) จากยุคจั้นกั๋ว (ยุครณรฐั 战国) ถึงยคุสามกก (三国 San        
Guo) (475 ป กอนคริสตศกัราช ถึง ค.ศ. 265) 

เปนยุคเริ่มอารยธรรมสําคัญ ในยุคจั้นกั๋วมีการใชวัว ควาย ปุย และอุปกรณที่ทําจากเหล็ก ใน

การทําเกษตรกรรม มีการประดิษฐเครื่องวัดแผนดินไหว และที่สําคัญคือการทํากระดาษ เปนยุคกําเนิด

ลัทธิขงจื่อ (孔子 Kong Zi) และลัทธิเตา (道教   Dao Jiao) รวมทั้งเริ่มเสนทางสายไหม 

สําหรับอารยธรรมทางการแพทย พบตําราการแพทยเขียนบนผาไหมและไมไผ จากสุสานหมา

หวางตุย (马王堆 Ma Wangdui) แหงราชวงศฮั่น ซึ่งมีรายละเอียด คือ 

ตําราบนผืนผาไหม มีถึง 10 เลม คือ  
- หาสิบสองโรคและตํารับยา 
- ตํารารักษาสุขภาพ 
- ตํารารักษาเบ็ดเตล็ด 
- ภาพการบริหารลมหายใจ 
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- ตําราโรคทางสูติกรรม 
- กุญแจชวยยอยและเสริมสขุภาพ 
- ลักษณะชพีจรในผูปวยหนัก 
- การคลําชีพจร 
- ตําราดั้งเดิมเรื่องการรมยาบนเสนลมปราณ 12 เสน บนแขนขา 
- ตําราดั้งเดิมเรื่อง 12 เสนลมปราณสําหรับรมยา 

หนังสือบนซีกไมไผ มีจํานวนทั้งสิ้น 200 ชิ้น มีเน้ือหาประกอบดวยตํารา 4 เลม คือ 
- สิบคําถาม 
- ประสานยินหยาง 
- ตํารายาตาง ๆ และขอหามใช 
- หลักการบริหารประเทศ  

ตํารา 4 เลมน้ี ประกอบดวยตวัอักษร 4,000 ตัว สรุปหลักการสําหรับสุขภาพและการรักษาโรค 

4 ประการ คือ 
- ใหปฏิบัติตามกฎธรรมชาติ 4 ฤดูกาล และหลักยินหยาง โดยมีสองสิ่งที่ตรงขามกันในธรรมชาติ

คือ หญิงเปนฝายลบ และชายเปนฝายบวก 
- ใหความสําคัญกับอาหารและการรับประทานใหเปนเวลา ควบคุมอารมณทั้งความสนุกสนาน

ความโกรธ ความเศราเสียใจ และความสุข 
- บริหารรางกายโดยชี่กง 
- ปรับและควบคุมกิจกรรมทางเพศ 

ในยุคน้ีมีคัมภีรทางการแพทยทีส่ําคัญ 3 เลม ไดแก 

1) คัมภีรหวงตี้เนยจิง (黄帝内经 Huang Di Nei Jing) หรือ เนยจิง (内经 Nei Jing) 
แบงเปน 2 ภาค คือ ซูเวิ่น (素问 Su Wen หรือ Plain Questions หรือคําถามงาย ๆ) และ หลงิซู (灵
枢 Ling Shu หรือ Miraculous Pivot หรือ แกนมหัศจรรย) เชื่อวาเปนผลงานของปราชญหลายคนใน
ยุคจั้นกั๋ว แตตั้งชื่อวาเปนคัมภีรหวงตี้เนยจิงตามประเพณี และเพื่อเพ่ิมความนาเชื่อถือของตํารา เน้ือหามี

ทั้งสิ้น 81 เรื่อง กลาวถึงการเรยีนวิชาแพทย จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ หลักพื้นฐานเรื่องยิน-หยาง 

(阴阳 Yin Yang) และธาตุทั้งหา หรือ อูสิง (五行 Wu Xing) คือ ไม ไฟ ดิน ทอง และน้ํา ตลอดจน
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หลักธรรมชาติ 6 ประการ คือ การปองกันและการรักษา  สาเหตุและอาการของโรค  ผลของฤดูกาล 

ผลของภูมิศาสตร  ผลจากอุตุนิยม  การฝงเข็มและการรมยา 
 

                           

                        คัมภีรหวงตี้เนยจิง                          คัมภีรหวงตี้เนยจิง ภาคซูเวิ่น 
 

นอกจากน้ียังกลาวถึงหลกัการวนิิจฉัยโรค 4 ประการ คือ การสังเกต  การฟงและการดม  การ

ถาม และการคลําและจับชีพจร 

ความสําเร็จของคัมภีรเนยจิง เกิดจากสาระสําคัญสรุปได คือ  
- ทฤษฎียินหยาง และธาตุทั้งหา 
- แนวคิดองครวม 
- แนวคิดเรื่องอวัยวะ เสนทางการทํางานของอวัยวะ (Channels) และเสนทางคูขนาน (Collaterals) ซึง่

เปนรากฐานสําคัญของวชิาฝงเข็มและรมยา 
- แนวคิดเรื่องการปองกันโรค 
- การปฏิเสธสิ่งลี้ลับและหมอผี คัมภีรหวงตี้เนยจิง ภาคหลิงซู  กลาวไวชัดเจนวาโรคเกิดจาก

สาเหตุตาง ๆ และไมมีเลยท่ีเกดิจากเทวดาหรือภูตผี 

2) คัมภีรเสินหนงเปนเฉาจิง (神农本草经 Classic of Shen Nong’s Materia Medica) 
หรือ ตําราเภสัชวิทยาด้ังเดิมของเสินหนง มีอายุราว 1,780 ป ประกอบดวยตาํรา 3 เลม กลาวถึง ตวัยา 

365 ชนิด ไดแก พืช 252 ชนิด สัตว 67 ชนิด และแรธาตุ 46 ชนิด มีการแบงยาออกเปน 3 ระดับ ตาม

ความปลอดภัย คือ 
- ชั้นดี (Top grade) เปนยาที่มีความปลอดภัยในการใช 
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- ชั้นปานกลาง (Middle grade) เปนยาที่ไมมีอันตรายหากใชอยางถูกตอง 
- ชั้นตํ่า (Low grade) เปนยาที่อันตรายโดยเฉพาะหากรับประทานมากเกินไป 

ตามคัมภีรเสินหนงเปนเฉาจิง ยังริเริ่มหลักทฤษฎียาจีนโดยแบงยาออกเปน 4 จําพวก (รอน 

เย็น อุน และกลาง)  5 รส (เปรี้ยว เค็ม เผ็ด หวาน และขม)  7 ผลลัพธ (ตัวยาเดี่ยว เสริมฤทธิ์กัน 

เสริมฤทธิ์ฝายเดียว ถกูขม ลดทอนหรือกําจัดพิษ ลดทอนฤทธิ์ และใหผลตรงขาม)  หลักการรกัษา

อาการฝายเย็นดวยยารอน และรักษาอาการฝายรอนดวยยาเยน็ 

อยางไรก็ตาม ในยุคราชวงศฮั่น (汉代 Han Dynasty) ลัทธิเตามีอิทธิพลสูง ทําใหมีการมุง
แสวงหายาอายุวฒันะมากกวาเรื่องการรักษาโรค ตัวยาที่ใชประกอบเปนยาอายุวัฒนะจึงถูกจัดเปนยาชั้นดี 

 

                                       
                   เสินหนงเปนเฉาจิง                                                 จางจ งจ่ิง 
 

3) ซางหานจาปงลุน (伤寒杂病论 Treatise on Febrile and Miscellaneous Diseases) 
หรือตําราไขและโรคเบ็ดเตล็ด เขียนโดย จางจงจิง่ (张仲景 Zhang Zhongjing) ตอนปลายยุคราชวงศฮั่น
ตะวันออก (ค.ศ. 25–220) โดยรวบรวมความรูทางการแพทยในอดีตและประสบการณของตนเอง แตงตํารา 
16 เลม แยกโรคตามอาการ และอาการแสดง ทีส่ําคัญคือ เลิกเชื่อวาเทวดาและสิง่ศักด์ิสิทธิ์เปนตนเหตุทําให
เกิดโรค และบรรยายวิธีการรกัษา 8 วิธี ไดแก การขับเหงื่อ การทําใหอาเจียน การระบาย การประสาน การ

ใหความอุน การลดความรอน การบํารุง และการสลาย 

ในยุคน้ีมีแพทยที่มีชื่อเสียง ไดแก 
- เปยนเชวี่ย (扁鹊 Bian Que) หรือ ฉินเยวี่ยเหริน (秦越人 Qin Yueren)  เปนแพทยที่

เขียนตําราแพทยไวหลายเลม เปนผูตอตานความเชื่อเรื่องหมอผีอยางแข็งขัน  ซือหมาเชียน (Si Maqian) 
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นักประวัติศาสตรคนสําคัญในยุคราชวงศฮั่นยกยองวา เปยนเชวี่ยเปนหมอคนแรกที่เริ่มวิชาจับชีพจร 

เปยนเชวี่ยไดรับฉายาวาเปน หมอเทวดา (Divine Doctor) 

- อีหยิน่ (伊尹 Yi Yin) หรือ ฉางกง (仓公 Cang Gong)  เปนผูบันทึกเรื่องชีพจรไว 20 ชนิด 

(ปจจุบันรวมได 28 ชนิด)  เปนผูริเริ่มการบันทึกประวัติคนไข  เปนผูตอตานเรื่องยาอายวุฒันะอยางแขง็ขนั
และกลายอมรับความผิดพลาดในการวินิจฉัยและการรักษาโรคของตน 

- ฮัวถวอ (华佗 Hua Tuo)  เปนแพทยที่ไดรับการยกยองวาเปนศัลยแพทยผูบุกเบิก  มีชีวิต
อยูในยุคสามกก  เปนคนท่ีไมสนใจยศตําแหนง มุงรักษาคนธรรมดาสามัญ  ตอมามีโอกาสรักษาโจโฉจน

ไดรับตําแหนงเปนแพทยประจําตัวของโจโฉ  แตทนคิดถึงบานไมได จึงเดินทางกลับบาน และไมยอม

เดินทางกลับมาตามคําสั่ง  โจโฉจึงสั่งจับและใหประหารชีวิต  กอนตาย ฮัวถวอมอบตําราใหผูคุม แตผู

คุมกลัวความผดิไมกลารับไว  ฮัวถวอจึงเผาตําราท้ิง ทําใหตําราของฮวัถวอสูญสิ้นไป  ฮัวถวอมีศิษยเอก 

3 คน แตงตําราแพทยไว 2 เลม  มีตําราอีกหลายเลมท่ีระบุวาฮัวถวอเปนผูแตง อยางไรก็ตาม เชื่อวาแตง

โดยบุคคลอื่นแตใสชื่อฮัวถวอเปนผูเขียน  เชื่อวาฮัวถวอใชยาหมาฝูสาน (麻沸散 Ma Fu San) เปนยา
ระงับความรูสึกชนิดรับประทานใหแกคนไขกอนผาตัด  นอกจากน้ี ฮัวถวอยังสนใจเรื่องสุขอนามัยสวน

บุคคล การบํารุงสุขภาพ และการบริหารรางกายโดยเลียนแบบทาทางของสัตว 5 ชนิด คือ เสือ กวาง หมี 

ลิง และนก  ตามประวัติกลาววา แมฮัวถวอจะมีอายุรอยป สขุภาพก็ยังดี  และหวูผู (吴普 Wu Pu) 
ศิษยคนหน่ึงของฮัวถวอ ซึ่งปฏิบัติตนโดยการบริหารรางกายเลยีนแบบสัตว 5 ชนิด เม่ือมีอายุถงึ 90 ป ห ู

ตา และฟนก็ยงัดี  ฮัวถวอมคีวามชํานาญเรื่องฝงเข็มและรมยา โดยพยายามใชยานอยชนิดและฝงเข็ม

นอยจุด 
 

              เปยนเชวี่ย 

 
              อีหยิ่น (ฉางกง) 

 
                   ฮัวถวอ 
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4. ยุคราชวงศจิ้น (晋 代 Jin Dynasty) ราชวงศหนานเปยเฉา (ราชวงศใตกับเหนือ 南北 

朝代 Southern and Northern Dynasties) ราชวงศสุย (隋代  Sui Dynasty 
ราชวงศถัง (唐代 Tang Dynasty) และยุคอูไต (หาราชวงศ 五代 Five Dynasties) 
(ค.ศ. 265-960) 

เปนยุคท่ีการแพทยและเภสัชกรรมของจีนมีการพัฒนาอยางเต็มท่ี โดยไดรับอิทธิพลจากลัทธิ

ขงจื่อ ลัทธิเตา และศาสนาพุทธ  ทั้งสามลัทธิศาสนาลวนไมเชื่อเรื่องพระเจา แตมีอิทธิพลตอการแพทยจีน
แตกตางกัน  พุทธศาสนาเผยแผเขาสูจีนตามเสนทางสายไหม ตั้งแตยุคราชวงศฮั่นจนถึงราชวงศเหนือ

กับใต  ราชวงศถังเปนยุคแรกที่พุทธศาสนารุงเรืองที่สุด  มีการสรางวัดวาอารามมากมาย และมีการแปล

พระไตรปฎกเปนภาษาจีน  ประชาชนทั่วไปศรทัธาในพุทธศาสนาอยางกวางขวาง  ขณะเดียวกัน ถือกัน

วาเหลาจื่อศาสดาของลัทธิเตาซึ่งมีชื่อเดิมวา หลี่ตาน เปนบรรพบุรุษเกาแกของคนในตระกูลหรือแซหลี่ 

ซึ่งเปนแซเดียวกับกษัตริยราชวงศถัง จึงทําใหลัทธิเตาไดรับความศรัทธาเปนพิเศษ และทําใหความนิยม

ในเรื่องยาอายวุฒันะและเรื่องคาถาอาคมแพรหลายขึ้นดวย  หลังยุคจิ้นตะวนัตก มีความนิยมนําโลหะ

หนักมาทําเปนยาอายุวัฒนะกันมาก  แตแทนที่จะทําใหอายุยืน กลับเปนอันตรายตอผูใช 

ในยุคน้ีมีพัฒนาการทางการแพทยจีนท่ีสําคัญ ดังน้ี 

1) การพัฒนาเรือ่งการจับชีพจร  ตําราที่สําคัญคือ มายจิง (脉经 Pulse Classic หรือ ชีพจร 
คลาสสิค) แตงโดย หวางซูเหอ (王叔和 Wang Shuhe) แบงชีพจรไว 24 ชนิด  ตามทฤษฎีการแพทย

จีนเชื่อวา หลังจากเลือดไหลผานปอดแลวจะไปรวมศูนยที่ตําแหนงชีพจรที่ขอมือ โดยชีพจรที่ขอมือซาย

จะบงบอกภาวะของหัวใจ ลําไสเล็ก ตับ ถุงนํ้าดี และไต ชีพจรที่ขอมือขวาจะบงบอกภาวะของ ปอด  

ลําไสใหญ มาม กระเพาะอาหาร และไต  

2) การพัฒนาเรื่องปจจัยการเกดิโรคและอาการของโรค  ในป ค.ศ. 610 จักรพรรดิฉาวเหวยีน
ฟาง (巢元方 Chao Yuanfang) มีพระราชโองการใหเขียนตํารา จูปงเหวียนโฮวลุน (诸病源候论 
General Treatise on the Causes and Syndromes of Diseases หรือ ตําราทั่วไปเรื่องสาเหตุและ
อาการของโรค) เปนหนังสือ 50 เลม แบงเปน 67 บท 1,720 หัวขอ  เปนตําราที่ไมกลาวถงึตาํรับยาเลย 
ตัวอยางที่นาสนใจ เชน การบรรยายอาการของโรคเบาหวานวา “จะกระหายน้ํามาก ปสสาวะบอย 

บางครั้งเปนแผลที่ผิวหนังงาย ผูปวยมักชอบกินอาหารมันและหวาน ทําใหเกิดความรอนภายใน”  
บรรยายเรื่องโรคหิดและวิธีการรักษา โดยรูวาสาเหตุเกิดจากเชื้อหิด  และรูวาพยาธิลําไสเกิดจากการ 
รับประทานเนื้อวัวและเนื้อปลาดิบ เปนตน 
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              หวางซูเหอ 

 
            ฉาวเหวียนฟาง 

 
                ถาวหงจิ่ง 

 

 3) ความกาวหนาทางเภสัชวิทยาและการปรุงยา  มีพัฒนาการในดานตาง ๆ ดังน้ี 

3.1 การปรับปรุงตํารายา  มีการปรับปรุงตํารายาเสินหนงโดย ถาวหงจิ่ง (陶弘景  Tao 
Hongjing) (ค.ศ. 452-536)  ถาวหงจิง่ไดตรวจสอบตํารายาเสินหนง และเขยีนขึ้นใหมเปนตํารา เปน
เฉาจิงจี๋จู (本草经集注 Collective Notes to Classic of Materia Medica หรือ การรวบรวมบันทึก
เกี่ยวกับตํารายาคลาสสิค) เปนหนังสือ 7 เลม กลาวถึงยาเพิม่เติมจากเดิมที่มีอยู 365 ขนาน เพ่ิมอีก 

365 ขนาน รวมเปน 730 ขนาน  มีการจัดหมวดหมูยาใหมตามความแรงของสรรพคุณยา  ริเริ่มหลัก 

“ยาตางกลุมอาจใชรักษาโรคเดียวกันได”  และกลาวถึงวิธีการเก็บสมุนไพร เชน ควรเก็บสมุนไพรชวงตน

ฤดูใบไมผลิหรือปลายฤดูใบไมรวง เพราะชวงเวลาดังกลาว ดอก ผล กิ่ง และใบ จะโตเต็มท่ีและสุก 

ถาวหงจิง่ยังเขยีนตําราไวอีกหลายเลม ไดแก จูปงทงเหยายง (诸病通药用 Effective Recipes 
หรือ ตํารับยาที่ไดผล)  เปนเฉาจิงจี๋จู (本草经集注 Chinese Herbs in Verse หรือ ความเรียงเรื่อง
สมุนไพรจีน)  โจวโฮวไปอีฟาง (肘后百一方 Supplement of a Hundred Formulae to Keep up 
Ones Sleeve หรือ ภาคผนวกของรอยสูตรตาํรับเพื่อเก็บไวในแขนเสื้อ)  เปยจี๋โฮวฟาง (备急后方 
Formulae for Keeping Good Health and Longevity หรือ สูตรตํารับเพื่อรักษาสุขภาพและทําใหอายุ
ยืน)  อายุวัฒนะคลาสสิค (Classic of Longevity)  และ วิธีเลนแรแปรธาตุ (Methods of Alchemy)  
ถาวหงจิ่งเปนนักปราชญที่มีแนวคิดผสมผสานทั้งพุทธ ขงจื่อและเตา  แตเขาทํางานเพียงคนเดียวเทาน้ัน  

และตําราของถาวหงจิ่งยังมีความเชื่อในเรื่องยาอายุวัฒนะ   
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 นอกจากตําราของถาวหงจิ่งแลว ในยุคราชวงศถังยังจัดทําตํารายาหลวงขึ้นเผยแพรทั่วประเทศ ชื่อ 
ซินซิวเปนเฉา (新修本草 The Newly Revised Compendium of Materia Medica) (ค.ศ. 659) 
เปนหนังสือ 54 เลม แบงเปน 3 ภาค 

- ภาคแรก เรื่องตํารายา วาดวยธรรมชาติ รส แหลงกําเนิด วิธีเก็บและเตรียมยา และขอบงใช 
- ภาคสอง เรื่องลักษณะยา วาดวยลกัษณะของยาแทจากภาคตาง ๆ ของประเทศ 
- ภาคสาม เปนรูปภาพคลาสสคิของยา   

ซินซิวเปนเฉา นับเปนตํารายาหลวงฉบับแรกของโลกที่เกี่ยวกับตัวยาสมุนไพร   กอนตํารายา 
นูเรมเบิรก (Nuremberg Pharmacopoeia)  ซึ่งเผยแพรใน ค.ศ. 1542 เปนเวลาถึง 800 ป  ตํารายา
ฉบับน้ีกลาวถึงวัสดุอุดฟนซึ่งทําจากตะกั่ว เงิน และปรอท เปนเวลาถึง 1,000 ปกอนที่เบลล (Bell) 
ทันตแพทยชาวอังกฤษจะคิดคนโลหะผสมเงินและปรอทเพื่อใชอุดฟน 

นอกจากตํารา 2 ฉบับที่กลาวมาแลว ยังมีความกาวหนาทางเภสัชวิทยาอื่น ๆ ไดแก การ

รวบรวมตํารับยาจากตางประเทศ และการจัดทําตํารายา สืออูเปนเฉา (食物本草 Compendium of 
Materia Medica for Dietaric Treatment หรือ ตํารายาฉบับยอเพ่ือโภชนบําบัด) 

3.2 การพัฒนาการรกัษาเฉพาะโรค ไดแก 
- การรักษามาลาเรียดวยสมุนไพรฮอมดง (常山 Changshan หรือ Radix Dichroae) 
- การรักษาโรคเหน็บชา (Beriberi) โดย เฉินฉางชี่ (陈藏器 Chen Cangqi) พบวา

การกินขาวขาวเปนเวลานานจะทําใหเปนโรคเหน็บชา และ ซุนซือเหมี่ยว (孙思邈 Sun Simiao) พบวา
การกินขาวกลองชวยรักษาโรคเหน็บชาได 

- การรักษาโรคคอพอกดวยสาหรายทะเล (Marine Algae) สาหรายทะเลสีนํ้าตาล 

(Kelp) และตอมธัยรอยดจากสตัว 
- การรักษาโรคตามัวในที่มืด (Night Blindness) ดวยตับสัตว 
- การรักษาวัณโรคดวยรกสัตว 

3.3 การนาํวิชาเลนแรแปรธาตุมาใชในการพัฒนาเภสัชเคมีภัณฑ  เกิดจากความพยายาม
แสวงหายาอายุวัฒนะตั้งแตยุคตนราชวงศฉิน ทําใหมีการพัฒนาวิชาเลนแรแปรธาตุ สงผลใหมีการพัฒนา

เภสัชเคมีภัณฑในยุคเริ่มแรก 

3.4 การพัฒนาการปรุงยา มีตํารา เหลยกงเผาจื้อลุน (雷公炮制论 Leis Treatise on  
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Medicinal Preparation หรือ ตําราการปรุงยาของเหลย) แนะนําการปรุงยา เพ่ือเพ่ิมสรรพคุณ ลดพิษ

และอาการขางเคียง รวมทั้งการปรุงยาเพื่อใหใชไดงาย และเก็บรักษาไดนาน 

4) การพัฒนาเวชปฎิบัติ  ในยุคราชวงศจิ้น ราชวงศสุย และราชวงศถงั มีแนวโนมการพัฒนา
แพทยใหมีความชํานาญเฉพาะทางแขนงตาง ๆ ดังน้ี 

4.1 ตําราเวชศาสตรฉุกเฉิน  มีการรวบรวมและเขียนตําราชื่อ สือโฮวจิ้วจูฟาง (时后救卒

方 Emergency Formulae to Keep up Ones Sleeve หรือ ตํารายาฉุกเฉินสําหรับเก็บไวในแขนเสื้อ)  
โดยเกอหง (葛洪 Ge Hong)  ซึ่งนับเปนตําราปฐมพยาบาลเลมแรกของโลก ตั้งแตเม่ือ 1,600 ป มาแลว 

4.2 ตําราฝงเข็มและรมยา  มีตําราฝงเข็มและรมยาชื่อ เจินจิ่วเจี่ยอี่จิง (针灸甲乙 经  
A-B Classic of Acupuncture and Moxibustion หรือตํารา เอ-บี คลาสสิค) เขียนในยุคราชวงศฉิน 

โดย หวงฝูมี่ (皇甫谧 Huang Fumi) (ค.ศ. 215–282)  เปนหนังสอื 12 เลม 128 บท  แบงเปน 2 ภาค  

ภาคแรกเปนทฤษฎีพื้นฐาน ภาคสองเปนเวชปฏิบัติ  นับเปนตําราสําคัญของการแพทยจีนในเรื่องฝงเข็มนับ

จากคัมภีรเนยจิง  ตอมาในยุคราชวงศฉินตะวนัออก เปากู (鲍姑 Bao Gu) ภรรยาของเกอหง เปน
แพทยหญิงคนแรกของจีนท่ีชํานาญเรื่องฝงเข็มและรมยา 

4.3 ตําราเฉพาะเรื่องทางศัลยศาสตร  มีตําราชื่อ หลิวเจวียนจื่อกุยอี๋ฟาง (刘涓子鬼遗方 
Liu Juanzi’s Remedies Left Over by Ghosts หรือ ตําราผีบอกของหลิวเจวียนจื่อ) รวบรวมโดย 

กงชิ่งซวน (龚庆宣 Gong Qingxuan) ในยุคราชวงศฉี  เปนตําราเลมแรกที่มีเน้ือหาเฉพาะเรื่องทาง

ศัลยศาสตร เปนหนังสือ 10 เลม เกี่ยวกับการรักษาบาดแผล ฝ ผิวหนังอักเสบ การบาดเจ็บ และโรค

ผิวหนังตาง ๆ  มีตํารับการรักษา 140 ตํารับ ประกอบดวยเรื่องการหามเลือด การระงับปวด ยาสมาน 

การบรรเทาพิษ และการระงับความรูสึก 

 
                      เกอหง 

 
                   หวงฝูม่ี 
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4.4 ตําราเฉพาะเรื่องการบาดเจ็บ มีตําราชื่อ เซียนโซวหลี่ซางซูมี่ฟาง (仙授理伤续秘

方 Secret Formulae to Treat Traumatic Injury Given by Celestials หรือ ตํารับลับจากเทวดาใน
การรักษาการบาดเจ็บ) เขียนโดยนักพรตเตาชื่อ ลิ่นเตาเหรนิ (蔺道人 Lin Daoren) (ค.ศ. 790-850)
เปนตํารารักษาการบาดเจ็บเลมแรก  กลาวถึงการวินิจฉัยและรกัษาโรคกระดูกหักท้ังชนิดมีแผลปดและเปด

มีการแนะนําใหใชฝนชวยระงับความรูสึกเจ็บปวดในขณะดึงจดักระดูกใหเขาท่ี 

4.5 ตําราเฉพาะเรื่องทางสูติศาสตร มีตําราชื่อ จิงเสี้ยวฉานเปา (经效产宝  Tested 
Prescriptions in Obstetrics หรือ ตํารับที่ทดสอบแลวทางสูตศิาสตร) (ค.ศ. 852) เขียนโดย จานยิน 
(昝殷 Zan Yin)  ในคํานําของตําราบรรยายไววา ในปตาจง (大中 Dazhong) ซึ่งตรงกับ ค.ศ. 847  
อัครมหาเสนาบดี (PrimeMinister) ไปหมินจง (Bai Minzhong) ตระหนักถึงปญหาการคลอดยากที่
พบมากขึ้น  จึงสงคนออกไปตระเวนหาแพทยที่ชํานาญทางสูติกรรม  ไดพบกับจานยิน จึงนําตัวไปให
อัครมหาเสนาบดีสัมภาษณดวยตนเอง  จานยินตอบคําสัมภาษณโดยรวบรวมเปนตําราให 3 เลม  

อัครมหาเสนาบดีไปพอใจวาเปนตําราที่สั้นกระชับดี จึงตั้งชื่อหนังสือให  ตําราน้ีประกอบดวยเนื้อหา 52 
บท 317 ตํารับ   

- เลมแรก เปนตํารารักษาภาวะขาดประจําเดือน ตกขาวและความผิดปกติระหวางตั้งครรภ 
- เลมสอง วาดวยความผิดปกติในการคลอด 
- เลมสาม วาดวยความผิดปกติหลังคลอด 

4.6 ตําราเฉพาะเรื่องกุมารเวชศาสตร  มีตําราชื่อ หลูซฺยงจิง (颅匈经 Manual of the 
Fontanel and Head หรือ คูมือกระหมอมและศีรษะ)  เปนตําราที่ไมทราบชื่อผูเขียน  นับเปนตํารากุมาร

เวชศาสตรเลมแรกในยุคราชวงศสุยและราชวงศถัง  เปนหนังสือ 2 เลม เลมแรก เปนเรื่องชีพจรผิดปกติ

ลักษณะตาง ๆ ทั้งในผูใหญและในเด็ก  เลมสอง อธิบายสาเหตุและการรักษา 

5) ระบบการศกึษาและการบริหารการแพทย  ในยุคน้ีมีพัฒนาการที่สําคัญ คือ 
ค.ศ. 581 ในยุคราชวงศสยุ มีการกอตั้ง ไทอีเวี่ยน (太医院 Imperial Medical Institute 

หรือ สถาบันแพทยหลวง) ซึ่งประกอบดวย 3 แผนก คือแผนกยา การนวด และเวทมนต (Incantation) 
ค.ศ. 618 ในยุคราชวงศถัง  กจิการแพทยหลวงซึง่เดิมจํากัดขอบเขตงานอยูเฉพาะในวังหลวง ไดขยาย
ออกไปทั่วประเทศ  มีการเริ่มกิจการโรงเรยีนแพทย  เพ่ิมระยะเวลาการฝกอบรมเปนแพทยและ

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เชน 
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- อายุรแพทยทัง้ระบบ เนนโรคภายใน (内科 Internal Medicine) ใชเวลา 7 ป 
- อายุรแพทยภายนอก (外科 External Medicine) ใชเวลา 5 ป 
- กุมารแพทย ใชเวลา 5 ป 
- แพทยรักษาโรคตา หู คอ จมูก ใชเวลา 2 ป  

มีระบบการสอบประจําเดือน ประจําภาค และประจําป  สอบท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  มี

กรรมการจากภายนอกมารวมในการสอบไลประจําป ผูเขาเรียนแพทยมักเปนบุตรหลานขาราชการ สวนที่

เรียนเภสัชศาสตรมักเปนบุตรหลานชาวบาน การศึกษาการแพทยของจีนในยุคน้ีมีความเปนระบบ

มากกวาระบบของโรงเรียนแพทยสมัยแรกในอกีสองศตวรรษตอมาของยุโรป เชน ที่ซาเลอรโน ประเทศ

อิตาลี (ค.ศ. 846) 

ในยุคราชวงศถงั มีแพทยที่มีชื่อเสียง คือ  

5.1 ซุนซือเหมี่ยว (孙思邈 Sun Simiao) (ค.ศ. 581-682)  ขณะมีอายุ 71 ป (ค.ศ. 
652) ไดแตงตํารา เชียนจินเอีย้วฟาง (千金要方 Thousand Ducat Formulae หรือ ตํารับยาพัน
เหรียญทอง) เปนหนังสือ 30 เลม ตอมายังแตงตออีก 30 เลม ชื่อ ตํารา เชียนจินอี้ฟาง (千金翼方 
Supplement to the Thousand Ducat Formulae หรือ ภาคผนวกตํารับยาพันเหรียญทอง)  นัก
ประวัติศาสตรการแพทย เรยีกตาํราชุดน้ีวา “สารานุกรมชุดแรกวาดวยเวชปฏิบัติในประวัติศาสตรการแพทย
แผนโบราณของจีน (The First Encyclopedia of Clinical Medicine in the History of Traditional 
Chinese Medicine)” 

ตําราชุดน้ีมีจุดเดนท่ีสําคัญ ดังน้ี 
- กลาวถึงตวัยาถึง 4,000 ชนิดในฉบับเดิม และอีก 2,000 ชนิดในภาคผนวก 
- ใหความสนใจกับการดูแลสขุภาพของแมและเด็ก 
- ใหความสําคัญกบัโภชนบําบัด  มุงเรื่องการสรางเสริมสขุภาพ โดยให “ทํางานเบา  ๆ เปนประจํา 

อยาหักโหมทํางานหนักเกินกําลัง”  ใหความเอาใจใสกับตํารับยาพื้นบาน  สงเสริมการศึกษาเรื่องจริยธรรม
วิชาชพี  ซุนซือเหมี่ยวไดรับยกยองเปน “เภสัชยราชา (Medicine King)” 

5.2 หวางถาว (王焘 Wang Tao) (ค.ศ. 670-755)  ไดรวบรวมตําราจากแพทยราว 70 คน 

มาเขียนใหม  ใชเวลา 10 ป เสร็จใน ค.ศ. 752  คือตํารา ไวไถมี่เอี้ยวฟาง (外台秘要方 Arcane 
Essentials from Imperial Library หรือ ตําราสาระลี้ลับจากหองสมุดราชสํานัก)  เปนหนังสือ 40 เลม 
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450 หัวขอ 1,104 เรื่อง ยา 6,700 ตํารับ การรมยา 7 ชนิด ใน 19 เรื่อง จุดฝงเข็ม 663 จดุ ใน 19 เรือ่ง  
และเปนครั้งแรกที่มีการบันทึกเรื่องการชิมปสสาวะในผูปวยเบาหวาน 

 

 
                ซุนซือเหมี่ยว 

 
                 หวางถาว 

   
                ไวไถมี่เอ้ียวฟาง 

 

5. ยุคราชวงศซง (宋代 Song Dynasty) ถึงราชวงศเหวียน (元代 Yuan Dynasty) (ค.ศ. 
960-1368) 

ในยุคราชวงศซงเหนือ (ค.ศ. 960-1127) มีการคนพบทางวิทยาศาสตรที่สําคัญคือ การคนพบ
ดินปน เข็มทิศ และการพิมพ  คารล มารกซ (Karl Marx) (ค.ศ. 1818-1883) ไดกลาวถึงการคนพบทั้ง
สามสิ่งน้ีในหนังสือ การประยุกตทางการแพทยธรรมชาติและวิทยาศาสตร (The Application of 
Medicine, Nature and Science) วา “ดินปนไดระเบิดชนชั้นนักรบออกเปนเสี่ยง ๆ  และเขม็ทิศไดถูก

ใชเปดตลาดโลกและสรางอาณานิคม  ขณะที่การพิมพไดกลายเปนเครื่องมือของการศึกษาใหม และ

เครื่องมือของการฟนฟูวิทยาศาสตร และเปนคานงัดท่ีแข็งแรงที่สุดซึ่งเปนพ้ืนฐานสําคัญในการสรางและ

พัฒนาจิตวิญญาณ”  ในยุคดังกลาวจีนเริ่มมีการพิมพธนบัตรใช และมีการพัฒนาท้ังทางดานดาราศาสตร
และกลศาสตรอยางกวางขวาง อยางไรก็ตามในยุคราชวงศซง มีการปะทะทางความคิดอยางรุนแรง 

ระหวางแนวคิดด้ังเดิมตามลัทธิขงจื่อ กับความรูใหม ๆ (New learning) เหลาน้ี 

ในยุคน้ี มีพัฒนาการทางการแพทยหลายประการ ไดแก 

1)  การชาํระและพิมพเผยแพรตําราแพทย  มีการดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 
ค.ศ. 971 พระจักรพรรดิมีพระราชโองการใหมีโครงการพบปะสงัสรรคของนกัปราชญผูเชี่ยวชาญ

ทางการแพทย (The Imperial Edict of Visiting Scholars with Outstanding Medical Skills) 
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ค.ศ. 981 มีพระราชโองการใหเสาะหาตําราแพทย โดยการซื้อหามาเปนจํานวนมาก 
ค.ศ. 1026 มีการสะสมตําราแพทยและตํารับยาเพิ่มเติมอีกมาก 
ค.ศ. 1057 จัดต้ัง เสี้ยวเจิ้งอีซูจฺหวี (校正医书局  The Proofing Bureau for Medical 

Books หรือ สํานักงานชําระตําราแพทย) ในสถาบันแพทยฮั่นหลิน (翰林医官院  The Hanlin 
Medical Officers Academy) ใชเวลา 10 ป ระหวางป ค.ศ. 1068-1077 ชําระตําราแพทยโบราณ เชน 

คัมภีรซูเวิ่น ถูกแกไขกวา 6,000 คํา และมีคําอธิบายเพิ่มเติมกวา 2,000 แหง  ตําราตาง ๆ ไดรับการ

ชําระและเผยแพร ทําใหไดรับความเชื่อถือเปนตําราอางอิงตอมาเปนเวลากวา 1,000 ป 

2) การกอตั้งสํานักเภสัชวิทยาแหงชาติ  มีการพัฒนาทั้งการผลิตและจําหนายยา  เปลี่ยนชื่อ
โรงงานผลิตยา (熟药所  Drug Processing Workshop) เปน ตํารับเวชปราณีการุณโอสถสถาน 
(Medical Grace Formulae Benevolent Dispensary) และเปลี่ยนชื่อสถานจําหนายยา เปน เวชการณุ

โอสถสถาน (Medical Benevolent Dispensary) 

3) การพัฒนาระบบการศึกษาแพทย  สถาบันแพทยหลวงไดพฒันาระบบการศึกษาแพทย โดย
แบงนักศึกษาออกเปน 3 ระดับ  มีการสอบเลื่อนชั้นทุก 2 ป และแบงโรงพยาบาลของโรงเรียนแพทยเปน 

3 แผนก ไดแก 
- แผนกอายุรศาสตร สูติศาสตร และกุมารเวชศาสตร 
- แผนกฝงเข็มและรมยา 
- แผนกโรคภายนอก ซึ่งรวมถงึศัลยศาสตร การรักษาการบาดเจ็บและการจัดกระดูก 

4) การพัฒนาสูตรตํารับยาและเภสัชวิทยา   มีการพัฒนาตําราทางเภสัชวิทยา และสูตรตํารับ
ยาจํานวนมาก ไดแก 
 - ตํารายา เปนเฉากังมูชําระใหมปไคเปา ( 本草刚目  Kai Bao Newly Revised 
Compendium of Materia Medica) ซึ่งตรงกับ ค.ศ. 973 โดย หลิวหาน (刘翰 Liu Han) ผูเชีย่วชาญ
ทางเภสัชวิทยา หมาจื้อ (马志 Ma Zhi) แพทยหลวง และไจซฺวี่ (翟煦 Zhai Xu) กับจางหฺวา (张华 
Zhang Hua) ซึง่เปนสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน (Imperial Academy) 

- ตํารา จิงสื่อเจิ้งเลยเปยจี๋เปนเฉา (经史证类备急本草 Classic and Historical Classified 
Materia Medica for Emergency หรือ ตํารับยาแบบดั้งเดิมและการแบงประเภทตามประวัติเพ่ือโรค
ฉุกเฉิน) (ค.ศ. 1056-1093) แตงโดย ถังเซิน่เวย (唐慎微 Tang Shenwei) เปนหนังสือ 32 เลม มีตัว

ยา 1,558 ชนิด โดยเปนยาใหม 476 ชนิด  
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- ตํารา ไทผิงเซิ่งหุยฟาง (太平圣惠方 Peaceful Holy Benevolent Formulae หรือ ตํารับ 
ยาการุณสวรรคสันติ) (ค.ศ. 987-992) รวบรวมโดย หวางหฺวานอี่หนง (Wang Huanyinong) ตาม 
พระราชโองการของจักรพรรดิราชวงศซง เปนหนังสือ 100 เลม 1,670 เรื่อง และ 16,834 ตํารับ 

- ตํารา ไทผิงหุยหมินเหอจี้จฺหวฟีาง (太平惠民和剂局方 Formulae of the Peaceful 
Benevolent Dispensary หรือ ตํารับยาของการุณสันติโอสถสถาน) (ค.ศ. 1102-1106)  ตอมามีการ
แกไขปรับปรุงเปลี่ยนชื่อใหมเปน ตํารับสําหรับโอสถสถาน (Formulae of the Dispensary) เปนหนังสอื 
5 เลม 21 เรื่อง และ 297 ตํารับยา  ปจจุบันไดมีการแกไขเพิม่เติมเปน 10 เลม 14 เรื่อง 788 ตํารับยา  
ทั้งน้ีตํารับยาในตํารานี้จะประกอบดวยตัวยาหลายชนิด 

 - ตํารา เซ่ิงจี่จงลู (圣济总录 The Complete Record of Holy Benevolence หรือ บันทึก
ฉบับสมบูรณแหงสวรรคการุณย) (ค.ศ. 1111–1117) รวบรวมโดยคณะแพทยแหงราชวงศซง เปนหนังสอื 
200 เลม ประมาณ 20,000 ตํารับ และ 66 กลุม 

5) การพัฒนาการแพทยเฉพาะทางแขนงตาง ๆ  ไดแก 

5.1 สาเหตุของโรค  มี ตําราเรื่องสาเหตุของโรค คือ คําอธิบายเรื่องโรค กลุมอาการและ

ตํารายาเกี่ยวกับการผนวกรวมสาเหตุโรคสามกลุม (三因极一病证方论  Discussion of Illness, 
Syndromes and Formulae Related to the Unification of the Three Groups of Pathogenic 
Factors) เขียนโดย เฉินเอีย๋น (陈言 Chen Yan) 

5.2 การฝงเข็มและรมยา  ในป ค.ศ. 1027 มีการหลอรูปบรอนซขนาดเทาคนจริงจํานวน 2 
รูป แสดงจุดฝงเข็ม 657 จุด และเปดดูอวัยวะภายในได  รูปหนึ่งวางไวใหนักศึกษาใชเปนอุปกรณการ

เรียนในโรงเรียนแพทย  อีกรูปหนึ่งเก็บไวที่พระตําหนักเหรินจี่ (仁济殿  Ren Ji Palace) ใน
วัดตาเซียงกั๋ว (大相国 Ta Xiangguo Temple)  นอกจากน้ียงัมีการเขียนตําราฝงเข็มและรมยาเผยแพร
อีกหลายชุด 

5.3 วิชานรีเวชวทิยา  มีตําราที่สําคัญ ไดแก 
- ตํารา สือฉานลุน (十产论 Treatise on Ten Obstetric Problems หรือ ตาํราเรือ่ง

สิบปญหาทางสูติศาสตร) (ค.ศ. 1078) เขียนโดย หยางจื่อเจีย้น (杨子建 Yang Zijian) 

- ตํารา ฟูเหรินตาฉวนเหลียงฟาง ( 妇人大全良方  Complete Effective 
Formulae for Woman หรือ ตํารับที่ไดผลสมบูรณสําหรับสตรี) (ค.ศ. 1237) เขียนโดย เฉินจื้อหมิง 
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(陈自明 Chen Ziming) อธิบายความผิดปกติ 260 เรื่อง 24 กลุม โดย 19 กลุมเปนเรื่องทางนรีเวช ที่
เหลืออีก 5 กลุมเปนเรื่องทางสูติศาสตร 

5.4 วิชากุมารเวชศาสตร  มีตําราชื่อ เสี่ยวเออรเหยาเจิ้งจื๋อจฺเหวีย (小儿药证直诀 Key  
to Syndrome Identification and Treatment of Diseases in Infants หรือ กุญแจการวินิจฉัยกลุม
อาการและการรกัษาโรคในทารก) เขียนโดย เฉียนอี ่(钱乙 Qian Yi) (ค.ศ. 1032-1113)  เปนหนังสือ 
3 เลม ดังน้ี 

- เลมแรก เปนเรื่องการรักษาโรคตามการวินิจฉัยกลุมอาการ และภาวะชีพจร 
- เลมสอง เปนกรณีศึกษาผูปวย 23 ราย ที่ผูเขียนเคยรักษา 
- เลมสาม เปนรายการยาที่ใชบอย ความเขากันของยา และการบริหารยา 

เฉียนอี่เนนการวินิจฉัยโรคดวยการดู (Inspection) โดยการสังเกตลักษณะผิวหนัง สภาพของ
ใบหนา และดวงตา นอกจากนี้ มีการพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคโดยการสังเกตหลอดเลือดดําใตผิวหนังบนนิ้วชี้

ของเด็ก โดย หลิวฝาง (刘昉 Liu Fang) เขียนในตํารา เสี่ยวเออรปงเหวียนฟางลุน (小儿病源方论 A 
Newly Compiled Book on Pediatrics หรือ ตํารารวมเลมใหมในกุมารเวชศาสตร) อธิบายลกัษณะ 3 
ประการของหลอดเลือดดําหลังน้ิวชี้เด็ก ตอมาไดมีการพัฒนาพบลักษณะตาง ๆ เพ่ิมเปน 10 ประการ ที่บง
บอกโรคของอวัยวะภายในตาง ๆ 

 

 
                        เฉียนอ่ี 

      
          เส่ียวเออรเหยาเจ้ิงจ๋ือจฺเหวีย 

 

5.5 ศัลยศาสตรและวิทยาการบาดเจ็บ หรือ ซางเคอเสวีย (伤科学 Traumatology)  มีตํารา
ชื่อ ไวเคอจิงเอีย้ว (外科精要  Essentials of External Diseases หรือ ตําราเรื่องสําคัญเกี่ยวกับโรค
ภายนอก) (ค.ศ. 1263)  เขียนโดย เฉินจื้อหมิง (陈自明 Chen Ziming)  และมีการบันทึกเกี่ยวกับโรคมะเรง็
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เปนครั้งแรกในตํารา เวยจี้เปาซู (卫济宝书 Treasured Book for Health Care หรือ ตําราขุมทรัพยเพื่อ
การดูแลสขุภาพ)  นอกจากนี ้ มีการรักษากระดูกสันหลังหักโดยการแขวนถวงน้ําหนัก กอนที่แพทยชาว

อังกฤษชื่อ เดวิส (Davis) จะกลาวถึงวิธีการจัดใหเขาท่ีโดยการแขวน (Reduction by Suspension) เปนเวลา
ถึง 600 ป  และมีการใชเฝอกไม 4 ชิ้น เพ่ือรักษากระดูกหัก 

5.6 การพัฒนาดานนิติเวชศาสตร  มีตํารานิติเวชศาสตรชือ่ สี่วานจี๋ลู (洗冤集绿 Records of 
Washing Away the Injustice หรือ บันทึกการขจัดความอยุตธิรรม) เขียนโดย ซงฉอื (宋慈 Song Ci) 
(ค.ศ. 1186-1249) เปนหนังสือ 4 เลม  ดังน้ี 

- เลมแรก  เปนเรื่องพื้นฐานนิติเวช การผาศพพิสูจน และการวิเคราะหเหตุการณของการ
บาดเจ็บ 

- เลมสอง  แยกแยะสาเหตุของการมีบาดแผลและการตาย  วาบาดแผลเกิดกอนหรือ

หลังตาย  เปนการฆาตัวตายหรือฆาตกรรม 
- เลมสาม  วาดวยยาพิษ ทั้งจากสัตวหรือแรธาตุ ที่ใชฆาตัวตายหรือฆาตกรรม  
- เลมสี่  วาดวยวิธีแกพษิ และภาวะฉุกเฉินตาง ๆ 

6. ยุคพัฒนาการแพทยและเวชปฏิบัติแผนใหม ชวงยุคราชวงศหมิง (明代 Ming Dynasty) 
และราชวงศชิง (清代 Qing Dynasty) กอนสงครามฝน  (ค.ศ. 1368-1840) 

 เหตุการณในยุคน้ีที่มีผลกระทบตอพัฒนาการแพทยของจีน ไดแก ในป ค.ศ. 1371-1435 ขันที 
เจิ้งเหอ (郑和 Zheng He) หรือ ซันเปากง (三宝公 San Bao Gong) ไดออกเดินทางทองทะเลไปตลอด
ทะเลจีนใตถึงอนิเดียและกวา 30 ประเทศในตะวันออกกลางและแอฟรกิา ทําใหประเทศจีนไดแลกเปลี่ยน

วิทยาการและการแพทยกับประเทศตาง ๆ  แตขณะเดียวกัน กมี็การปดกั้นควบคุมบรรดาปญญาชน โดยใน

ราชวงศหมิงและราชวงศชิงไดจัดระบบการสอบคัดเลือกขาราชการ มีการสอบถึง 8 ภาค และมีความ

พยายามปดกั้นขัดขวางกระแสทุนนิยมโดยการใชนโยบายปดประเทศดวย 

พัฒนาการดานตาง ๆ ทางการแพทยที่สําคัญในยุคน้ี  มีดังน้ี 

 1) การพัฒนาตําราการแพทยและเภสัชตํารับ ไดแก 
- ตํารายา เปนเฉากังมู (本草纲目 Compendium of Materia Medica) (ค.ศ. 1578) เขียนโดย 

หลี่สือเจิน (李时珍 Li Shizhen) (ค.ศ. 1518-1593)  โดยใชเวลากวา 30 ป ศึกษาตาํรากวา 800 เลม  เขยีน
ตํารานี้เสร็จเม่ือมีอายุได 60 ป  และพิมพเผยแพรครั้งแรกใน ค.ศ. 1596  เปนหนังสือรวม 52 เลม  กลาวถึง
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สมุนไพร 1,892 ชนิด โดย 374 ชนิดเปนรายการใหมเพิ่มจากตําราเดิม มีภาพประกอบกวา 1,160 ภาพ  เปน

ตํารับยากวา 11,000 ตํารับ  และตํารับยากวา 8,160 ตํารับ เขียนจากประสบการณของเขาเอง  มีการจัด

หมวดหมูของสมุนไพรใหมที่เปนวิทยาศาสตรดวย  ทั้งน้ี ดารวิน (Davin) ไดอางอิงขอมูลเรื่องปลาทอง 
(Golden Fish) และไกดํา (Blackbone Chicken) จากตําราชุดน้ีดวย  ดารวินเรียกตําราน้ีวา สารานุกรม

จีนโบราณ  (Encyclopedia of Ancient China) 
 

 
                   หล่ีสือเจิน 

      
                    เปนเฉากังมู 

 

ตอมา จาวเสวียหม่ิน (赵学敏 Zhao Xuemin) (ค.ศ. 1716-1805) ไดเขียนตาํรา เปนเฉากงัมูสอือี ้
(本草纲目拾遗 An Addendum to the Compendium of Materia Medica หรือภาคผนวกของตํารายา
เปนเฉากังมูของหลี่สือเจิน) โดยใชเวลาราว 40 ป ทบทวนตํารากวา 600 เลม 

- ตํารา จื๋ออูหมิงสือถูเขา (植物名实图考 Illustrated Investigation of Names and Natures of 
Plants หรือ หนังสือภาพการสืบคนชื่อและธรรมชาติของพชื ) เขียนโดย หวูฉีจุน (吴其浚 Wu Qijun) (ค.ศ. 
1789–1847) ซึ่งเปนขาราชสํานักตําแหนงสูง และมีโอกาสเดินทางไปหลายมณฑลกวาครึ่งประเทศ เชน สานซี 

(陕西) หูเปย (湖北) หูหนาน (湖南) เจียงซี (江西) ซีจั้ง (西藏) ฟูเจี้ยน (福建) ยฺหวินหนาน (云南) 
และกุยโจว (贵州) เปนตน  เขาสนใจศึกษาสมุนไพรของทองถิน่ตาง ๆ และศึกษาตํารากวา 800 เลม  ซึ่งใน
ครั้งแรกไดรวบรวมพืชกวา 780 ชนิด ตอมาปรับปรุงใหมเปนหนังสือถึง 38 เลม กลาวถงึพืช 1,714 ชนิด 

- ตํารา ผูจี้ฟาง (普济方 Prescription for Curing All People หรือ ตํารับยาเพื่อรกัษาทกุคน) (ค.ศ. 
1406) เปนหนังสือ 168 เลม แบงเปนกวา 100 หัวขอ 2,175 หัวขอยอย ตํารับยากวา 61,000 ตํารับ รวม
ตัวอักษรราว 10 ลานอักษร 
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- หนังสือ อีฟางเขา (医方考 Verification of Formulae หรือ หนังสือการทดสอบตํารับยา) (ค.ศ. 
1584) เขียนโดย หวูคุน (吴琨 Wu Kun) (ค.ศ. 1551-1602) เปนหนังสือ 6 เลม 72 หัวขอ  เปนหนังสือท่ี
ไดรับความนิยมมาก ตองพิมพซ้ําประมาณ 10 ครั้ง 

- หนังสือ อีฟางจี๋เจี่ย (医方集解 Collection of Formulae and Notes หรือ หนังสือรวบรวมสูตร 
ตํารับและบันทึก)  เขียนโดย วางหมาว (汪昴 Wang Mao) แบงเปน 21 หัวขอ 300 ตํารับ 

- ตําราเกี่ยวกับไข หลายเลม ไดแก ตํารา ซางหานลุน (伤寒论Treatise of Febrile Diseases 
หรือ ตําราโรคไข)  ตํารา ซือเรอเถยีวเปยน (湿热条辨 Systematic Differentiation of Damp Heat 
Syndromes หรือ ตําราการแยกกลุมอาการรอนชื้นอยางเปนระบบ)  ตํารา เวินปงเถียวเปยน (温病条辨

Systematic Differentiation of Febrile Diseases หรือ ตําราแยกโรคไขอยางเปนระบบ)  และ ตํารา
โรคระบาดฉบับยอ (Compendium on Epidemic Febrile Diseases) 

2) การพัฒนาทฤษฎีโรคระบาด และการปลกูฝ 
ในยุคราชวงศหมิง และราชวงศชิง เกิดโรคระบาดขึ้นหลายครั้ง  มีโรคระบาดเกิดขึ้นราว 64 ครั้ง 

ในชวง 276 ปของยุคราชวงศหมิง และ 74 ครั้ง ในชวง 266 ปของยุคราชวงศชิง  จึงมีการพัฒนาตําราที่
เกี่ยวของกับโรคระบาด คือตํารา เวินอี่ลุน (温疫论 Treatise of Pestilence หรือ ตําราโรคไขระบาด) 
เขียนโดย หวูโหยวซ่ิง (吴有性 Wu Youxing) เปนหนังสือ 2 เลม วางทฤษฎีพื้นฐานเรื่องโรคระบาด 

ในคํานําบรรยายสาเหตุของโรคระบาดวา โรคระบาดมิไดเกิดจากลม ความเย็น ความรอน หรือความชื้น 

แตเกิดจากเหตุผิดปกติของดินฟาอากาศเปนพิษจากการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (ตําราการแพทยจีนด้ังเดิม 

เชื่อวาโรคเกิดจากเหตุธรรมชาติ 6 ประการ ไดแก ลม ความเย็น ความรอน ความชื้น ความแหง และไฟ)
นอกจากน้ี ยังเชือ่วาเชื้อโรคระบาดเขาสูรางกายทางจมูกและปาก  หวูโหยวซิ่งยงัสังเกตเห็นวา โรคระบาด

เกิดในคนและสตัว ไมเหมือนกัน “วัวปวยในขณะที่เปดไมปวย และคนปวยในขณะที่สัตวไมปวย” 

 
             หวูโหยวซิ่ง (หวูอ้ิวเขอ) 



ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย 
 
22 

สําหรับการบุกเบิกเรื่องการปลูกฝปองกันไขทรพษิ มีผูบันทึกวาคนจีนในอําเภอไทผิง (太平 Taiping) 
มณฑลหนิงกั๋วฝู (Ningguofu) ซึ่งปจจุบันคือ มณฑลอันฮุย (安徽 Anhui) รูจักวิธีการปลกูฝปองกนัไข
ทรพิษมาตั้งแตรัชสมัยหลงชงิ (隆庆 Long Qing) แหงราชวงศหมิง (ค.ศ. 1567-1572) 

ในยุคราชวงศชงิ มีหนังสือที่กลาวถงึตํานานที่มาของการปองกันไขทรพิษในประเทศจีน 2 เลม 

คือ หนังสือ ตําราอางอิงใหมเกีย่วกับการปลูกฝในมนุษย (New Text About Human Variolation) 
(ค.ศ. 1884) แตงโดย หวูหรงหลุน (武荣纶  Wu Rong Lun) และตงยฺวี่ซาน (董玉山  Dong 
Yushan) บันทึกไววา “จากการสืบคนหนังสือเกา ๆ พบศัพททางการแพทยเกี่ยวกับการปลูกฝในคน 

ในชวงสมัยถังไคเยฺวียน (Tang Kaiyuan)  จาวสือ (Zhao Shi) ซึ่งอาศัยอยูทางตอนเหนือของลุมนํ้าแยง
ซี ไดใชวิธีพนผงแหงหรือที่ทําใหชุมของสะเก็ดแผลไขทรพิษ เขาไปในเยื่อบุจมูกของเด็กที่ปกติ”  หนังสือ
เลมดังกลาวไดกลาวถึงการปลกูฝในจีนวา เริ่มต้ังแต ค.ศ. 713-741  หนังสืออีกเลมคือ ตําราไขทรพิษ 
(Treatise on Pox) (ค.ศ. 1713) เขียนโดย จูชุนเซี่ย (Zhu Chunxia) แพทยราชสํานักแหงสถาบัน
แพทยหลวง  กลาวไววา การปลูกฝเริ่มตนมาจาก หมอเทวดา (Divine Doctor) แหงภูเขาเออรเหมย 

(娥眉 Emei) ตั้งแตรัชสมัยซงเจินจง (宋真宗 Song Zhenzong) (ค.ศ. 1023-1063)  ตํานานมิได
กลาวถึงวิธีการปลูกฝ แตเลาวา หวางตาน (王旦 Wang Dan) อัครมหาเสนาบดีของราชสํานักซงเจินจง 
ไดนําวิธีจากหมอเทวดามาปลูกฝใหกับลูกของตนเอง  หลังจากลูกหลายคนของเขาตองตายไป เพราะไข

ทรพิษ  ตํานานท้ังสองเรื่องนีไ้มมีหลักฐานพิสูจน จึงไมใครไดรบัความเชื่อถือ  

วิธีการปลูกฝของจีนเผยแพรไปใชในญี่ปุน ค.ศ. 1652 และเขาสูรัสเซีย ค.ศ. 1688 

3) การพัฒนาเวชปฏิบัติ  ในยุคราชวงศหมิงและราชวงศชงิ มีการพัฒนาเวชปฏิบัตแิขนงตาง ๆ 

ทั้งอายุรศาสตร ศัลยศาสตร วิทยาการบาดเจ็บ สูติศาสตร นรีเวชวิทยา กุมารเวชศาสตร จักษุวิทยา ทันตกรรม 

ลาริงซวิทยา และวิทยาการฝงเขม็  มีตําราแพทยหลายชุดเขียนขึ้นในยุคน้ี เชน  

- ตํารา อิ้วอิ้วจีเ๋ฉิง (幼幼集成 A Complete Work on Pediatrics หรือ ตํารากุมารเวช
ศาสตรฉบับสมบูรณ) (ค.ศ. 1750) เขียนโดย เฉินฟูเจิ้ง (陈复正  Chen Fuzheng) โดยเขียนจาก
ประสบการณราว 40 ป  อธิบายลักษณะหลอดเลอืดดําท่ีน้ิวชี้ใหสมบูรณขึ้น  เนนการรักษาดวยยาภายนอก

มากกวายาภายใน 

- ตําราเปาอิงชัวเอี้ยว (保婴撮要 Synopsis of Caring for Infants หรือ ตําราดแูลทารกฉบบัยอ) 
เขียนโดยสองพอลกู เซวยีไข (薛铠 Xue Kai) และ เซวียจี่ (薛己 Xue Ji)  เปนหนังสือ 20 เลม
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กลาวถึงโรคตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกของเด็กกวา 700 เรื่อง  มีเรื่องวิธกีารปองกันบาดทะยักใน

เด็กแรกเกิด โดยการจี้สายสะดือที่ตัดออกดวยความรอน  

4) การรวบรวมและชําระตําราแพทยดั้งเดิม  มีการรวบรวมและชําระตําราแพทยด้ังเดิมอยาง

กวางขวาง โดยเฉพาะคัมภีรเนยจิง (Classic of Internal Medicine) และตําราซางหานลุน (Treatise on 
Febrile Disease) โดยทําใหกระชับและชัดเจนขึ้น จนไดรับความนิยมอยางกวางขวางในเวลาตอมา 

ในยุคตนราชวงศชิง ตําราแพทยตาง ๆ ตําราดั้งเดิมกวา 120 เลม ไดรับการจัดหมวดหมู เพ่ือ 

ใหอางอิงไดสะดวก  จัดทําเปนหนังสือรวม 520 เลม  เน้ือหาครอบคลุมต้ังแตบันทึกทางการแพทยสมัย

ด้ังเดิม การวินิจฉัยโรค การรกัษา ทฤษฎีพื้นฐานของโรคแขนงตาง ๆ  การประกอบโรคศิลปะ บันทึก

เหตุการณและประวัติแพทยที่มีชื่อเสียง รวมทั้งทฤษฎีและวิธีการปรุงตํารับยา 

ตําราสําคัญจากการรวบรวมและชาํระตําราแพทยด้ังเดิม คือ ตํารา อีจงจินเจี้ยน (医宗金鉴

หรือ ตําราการแพทยฉบับราชสํานัก) (ค.ศ. 1739)  รวบรวมและชําระโดยแพทยราชสํานักแหงราชวงศชงิ  
มี หวูเชียน (吴谦 Wu Qian) เปนหัวหนาคณะ  จัดทําเปนหนังสือ 90 เลม  หลงัการสถาปนารฐัจนีใหม

ใน ค.ศ. 1949  สถาบันแพทยราชสํานัก (The Institute of the Imperial Physicians) จัดใหตําราชุดน้ี
เปนตําราอางอิงของนักศึกษา   

นอกจากน้ี ยังมีการรวบรวมบันทึกเวชปฏิบัติของแพทย เชน  
- หนังสือ กูจินอีถง (古今医统 A Great Collection of Medical Works, Ancient and 

Modern หรือ หนังสือรวบรวมผลงานทางการแพทยครั้งใหญทั้งโบราณและปจจุบัน) (ค.ศ. 1556) 
รวบรวมโดย สวีชุนฝู (徐春甫 Xu Chunfu) 

- หนังสือ เจิ้งจื้อจุนจฺเหวีย (证治准绝 Standard of Diagnosis and Treatment) (ค.ศ. 
1602) โดยหวางเขิ่นถัง (王肯堂 Wang Ken Tang) 

- หนังสือ จิ่งเยวี่ยฉวนซู (景岳全书 Complete Works of Zhang Jingyue หรือ หนังสือ
ผลงานฉบับสมบูรณของจางจิง่เยวี่ย) (ค.ศ. 1624) โดย จางเจี้ยปน (张介宾  Zhang Jiebin) เปน
หนังสือ 64 เลม รวมกวา 1 ลานตัวอักษร 

- หนังสือ หมิงอเีลยอัน้ (名医类案 Classified Medical Records of Famous Physicians  

หรือ หนังสือเรียบเรียงการบนัทึกทางการแพทยอยางเปนระบบของแพทยผูมีชื่อเสียง) (ค.ศ. 1549) 
รวบรวมโดย เจยีงกวน (江瓘 Jiang Guan)  โดยใชเวลาทํางานกวา 20 ป รวบรวมบันทึกและเขียนคํา
วิจารณ  แตทําไดเพียง 12 เลม ก็เสียชีวิต  เจียงยิ่งซ ู (Jiang Yingsu) ผูเปนบุตรใชเวลาทํางานสบืทอด
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ตอมาอีก 19 ป จึงเสร็จ และตพีิมพเผยแพรไดใน ค.ศ. 1591  หนังสือน้ีไดรับความนยิมและตีพิมพซ้ํา
หลายครัง้ 

- หนังสือ ซูหมิงอีเลยอัน้ (续名医类案  Supplements to the Classified Medical 
Records of Famous Physicians หรือ ภาคผนวกหนังสือเรยีบเรียงการบันทึกทางการแพทยอยางเปน
ระบบของแพทยผูมีชื่อเสียง) (ค.ศ. 1770)  และหนังสือ คาํอภิปรายเรื่องเวชปฏิบัติในหลิวโจว (柳州

医话 Discussion of Medical Practice in Liu Zhou) รวบรวมโดย เวยจอืซ่ิว (魏之绣 Wei Zhixiu) 
 

 
                   จางจิ่งเยวี่ย 

 
               หวางเขิ่นถัง 

 

5) การแลกเปลี่ยนทางการแพทยกับตางประเทศ  ในยุคราชวงศหมิงและราชวงศชิง มีการ
แลกเปลี่ยนทางการแพทยของจนีกับประเทศเพื่อนบาน คือ ประเทศญี่ปุน และเกาหลี โดยสวนใหญญี่ปุน

และเกาหลีรับถายทอดวิทยาการจากจีน ขณะเดียวกันวิทยาการทางการแพทยของตะวันตกไดเผยแพร

เขาสูจีนท้ังวชิากายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา เภสัชวิทยา และอื่น ๆ  แตมีอิทธิพลตอการแพทยจีนไมมาก

ในขณะที่การแพทยจีนเริ่มเผยแพรเขาสูยุโรปโดยผานทางคณะมิชชันนารี เชน 

มิเชล บอยม (Michel Boym) ตีพิมพหนังสือชื่อ พรรณไมจนี (Chinese Flora) (ค.ศ. 1643) 
เปนภาษาละติน  โดยเน้ือหาสวนใหญไดมาจากตํารายาเปนเฉากังมู (本草纲目  Compendium of 
Materia Medica) ของหลีส่ือเจิน 

อาร พี แฮรริว (R.P. Harrieu) ตีพิมพหนังสือ ความลับของการแพทยจนีดั้งเดิม (Secret 
Classic of Traditional Chinese Medicine) (ค.ศ. 1671) 
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พูมิเกอร (Pumiger) แปลหนังสือ อีหมิงเหอจงกั๋วมายหลี่ (医明和中国脉理  Medical 
Guide and Traditional Chinese Medicine Pulse Theory หรือ คูมือทางการแพทยและทฤษฎีชีพจร
การแพทยจีน) เปนภาษาละติน ใน ค.ศ. 1680  และพิมพเผยแพรในประเทศเยอรมนี 

เคลอเยอร (Cleryer) รวมงานแปลของพูมิเกอรเรื่องชีพจรของจีน การตรวจลิ้น สมุนไพรจนี  
289 ชนิด และภาพเสนชีพจร 68 ภาพ  ตีพิมพหนังสือ ตัวอยางการบาํบัดโรคของจนี (中国医法齐例 

Examples of Chinese Medical Therapies) เปนภาษาละติน ใน ค.ศ. 1682 ที่เมืองแฟรงเฟรต 

ประเทศเยอรมนี 
ในศตวรรษที่ 17 แพทยชาวตะวันตกเริ่มนําวิชาฝงเข็มและรมยาไปใช  กลาวคือ ค.ศ. 1671 มี

การตีพิมพตํารารมยาออกมา 2 เลม ในประเทศเยอรมนี  เลมหน่ึงเขียนโดย เกลฟูซุส (Geilfusius) อีก
เลมหน่ึงเขียนโดย บูสชอฟ (Busschof) 

เซอรจอหน ฟลอเยอร (Sir John Floyer) แพทยชาวองักฤษเขียนรูปแบบการจับชีพจรของ
แพทย (Form of Doctor’s Feeling the Pulse)  

เจ เอ เกหมา (J.A. Gehma) ตีพิมพหนังสือ  การประยกุตวธิีรมยาของจีนในการรักษาอาการ
ปวดขอจากโรคเกาท (应用中国灸术治疗痛风 Application of Chinese Moxibustion to Treat 
Migratory Arthralgia) (ค.ศ. 1683) โดยพิมพที่เมืองฮัมบูรก (Hamburg) ประเทศเยอรมนี 

7. ยุคการแพทยสมัยใหม จากสงครามฝน การสถาปนาจีนใหม จนถึงปจจุบัน ( 现 代 

Modern Age) (ค.ศ. 1840–ปจจุบัน) 
7.1 การยอมรับการแพทยตะวนัตก 
ประวัติศาสตรจีนในชวงยุคน้ี การแพทยตะวันตกมีผลกระทบอยางมากตอการแพทยจีน  เริ่มตน

จากการเกิดสงครามฝนระหวางจีนกับชาติตะวันตก 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกทําสงครามกับประเทศอังกฤษ 

(ค.ศ. 1840-1842)  และครั้งทีส่องทําสงครามกับประเทศอังกฤษและฝรัง่เศส (ค.ศ. 1856-1860) 

 กอนสงครามฝน การแพทยตะวันตกในประเทศจีนถูกปดกั้น  มีการตั้งสถานพยาบาล

การแพทยตะวันตกบางเพียงเล็กนอยเทาน้ัน เชน โธมัส อาร คอลเลดจ (Thomas R.Colledge) แพทย
ของบริษัทบริติชอิสตอินเดีย เริ่มต้ังโรงพยาบาลมิชชันนารีแหงแรกที่เมืองมาเกา (Macau)  และใน ค.ศ. 
1834  ปเตอร ปารเกอร (Peter Parker) (ค.ศ. 1804-1888) แพทยบาทหลวงชาวอเมริกันถูกสงไป ทีเ่มือง

กวางเจาและจัดตั้งโรงพยาบาลตา แตหลังสงครามฝน จีนตกอยูในฐานะกึ่งเมืองขึ้น มีการตั้งโรงพยาบาล

มิชชันนารีเปนจํานวนมาก  ระหวาง ค.ศ. 1828-1949  มีโรงพยาบาลมิชชันนารีมากถึง 340 แหง 
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 เคทเบอรี โจนส (Katebury Jones) เขียนถึงบทบาทของโรงพยาบาลเหลาน้ีไวในหนังสือ บน
คมมีดผาตัด (On the Edge of the Operating Knife) (ค.ศ. 1935) ตีพิมพที่นครเซี่ยงไฮ (上海 ซางไห) 
วา “สําหรับนายแพทยปเตอร ปารเกอรแลว มีดผาตัดของเขาทําหนาที่ฟนบานประตูจีนใหเปดออก 

ขณะที่กระสุนปนของตะวันตกพังทลายไมได” 

สมาคมแพทยนักสอนศาสนาอเมริกัน (American Medical Preaching Association) ตั้ง
โรงเรียนแพทยตะวันตกแหงแรกขึ้นท่ีเมืองกวางเจา ใน ค.ศ. 1866  ชาวจนีเองก็ไดตั้งโรงเรียนแพทย
ตะวันตกขึ้นท่ีเทียนสิน เม่ือ ค.ศ. 1881  และตั้งโรงเรียนแพทยตะวันตกขึ้นในมหาวิทยาลัยปกกิ่ง ใน
ค.ศ. 1903 ซึ่งตอมาไดแยกตัวออกจากมหาวิทยาลัยเปนโรงเรียนแพทยปกกิ่ง เม่ือ ค.ศ. 1906 

 หลัง “สัญญาสันติภาพ” (ค.ศ. 1901) ระหวางจีนกับอังกฤษ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และ

ฝรั่งเศส มีการตั้งโรงเรียนแพทยขึ้นหลายแหง เชน โรงเรียนแพทยเสียเหออีเสวียถาง (协和医学堂 
Union Medical School หรือ โรงเรียนแพทยยูเนียน ค.ศ. 1903) ที่ปกกิ่ง (北京 เปยจิง) โรงเรียน
แพทยฉีหลู (Qilu ค.ศ. 1904) ที่จี้หนาน (济南 Jinan)  โรงเรียนตาถง (大同 Datong ค.ศ. 1908) ที่
ฮั่นโขว (Hankou)  โรงเรียนแพทยถงจี้ (同济医院 ค.ศ. 1908) ที่นครเซี่ยงไฮ  โรงเรียนแพทยยูเนียน 

(ค.ศ. 1911) ที่เมืองฝูโจว (福州 Fuzhou)  และโรงเรียนแพทยเซียงหยา (Xiangya ค.ศ. 1914) ที่
เมืองฉางซา (Changsha)  รวมแลวมีโรงเรียนแพทยตะวันตกของคณะมิชชันนารีกวา 20 แหง  หลังการ
ปฏิวัติประชาธิปไตยในป ค.ศ. 1911 มีโรงเรียนแพทยทั้งของรัฐและเอกชนตั้งขึ้นอีกหลายแหงทั่วประเทศ  
นอกจากน้ี นักศึกษาจํานวนมากเดินทางไปศึกษาการแพทยในตางประเทศ ทั้งในญี่ปุน และยุโรป  และมี

การแปลตําราแพทยตะวันตกจํานวนมากเปนภาษาจีน  

 ในยุคดังกลาว มีการตอสูกันระหวางการแพทยจีนและการแพทยตะวันตก และผลที่สุดการแพทย

จีนเปนฝายพายแพ  แพทยจีนหลายคนมีความพยายามผสมผสานการแพทยทั้งสองแผนเขาดวยกัน  

แตเน่ืองจากทฤษฎีพื้นฐานแตกตางกัน จึงผสมผสานกันไมได 

7.2 ความพยายามลมเลิกการแพทยจีน 

 หลังจากการแพทยตะวันตกไดรบัการยอมรับอยางกวางขวางในประเทศจีน รัฐบาลกกมินต๋ัง มี

ความคิดและความพยายามลมเลิกการแพทยจนี ดังน้ี 

 ค.ศ. 1914 หวางตาเซีย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เสนอใหยกเลิกการแพทยจีน และใหใช

การแพทยตะวันตกเพียงอยางเดยีว 
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 ค.ศ. 1925 สมาคมสหศึกษาแหงประเทศจีน เสนอตอรัฐบาลใหนําการแพทยจีนเขาเปนสวน

หน่ึงของสถาบันการแพทยตะวันตก แตถูกปฎิเสธ 

 เดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 1929  ในที่ประชุม “คณะกรรมการกลางสาธารณสุข” นายแพทยเวี่ยวนิ
ซิ่ว ซึง่ศึกษาวชิาแพทยจากญี่ปุนและกลับมาจนี ใน ค.ศ. 1914  เสนอใหยกเลิกการรักษาโรคโดยแพทย
จีน ดวยเหตุผล คือ 

- ทฤษฎีแพทยจนี ลวนแลวแตเปนทฤษฎีเพอฝน 
 - การวินิจฉัยโรคดวยวิธีการแมะหรือจับชีพจรไมเปนจริง เปนการหลอกลวงประชาชน 
 - การแพทยจีนไมสามารถปองกนัโรคระบาดได 
 - พยาธิวิทยาของการแพทยจีนไมเปนวิทยาศาสตร 

นายแพทยเวี่ยวนิซิ่ว เสนอขั้นตอนการยกเลิกการแพทยจีนไว ดังน้ี  
 - ขึ้นทะเบียนแพทยจีนท่ีมีอยูทุกคน ภายในป ค.ศ. 1930 
 - จัดอบรมแกแพทยจีน มีกําหนด 5 ป จนถึง ค.ศ. 1930 แลวมอบประกาศนียบัตรให  สาํหรบั
ผูที่ไมไดรับใบประกาศนียบัตร ใหหมดสิทธิ์ในการประกอบโรคศิลปะ 

- แพทยจีนท่ีมีอายุเกิน 50 ป และไดใบประกอบโรคศิลปะในประเทศมาแลว เกิน 20 ป ให
ยกเวนไมตองเขารับการอบรม แตจํากัดมิใหรักษาโรคติดตอ ไมมีสิทธิ์เขียนใบมรณบัตร และใบประกอบ
โรคศิลปะดังกลาวใหมีอายุตอไปอีก 15 ป นับแต ค.ศ. 1929 
 - หามแพทยจีนโฆษณาประชาสัมพันธ  และหามแนะนําการแพทยจีนทางหนังสอืพิมพ 
 - หามนําเสนอขาวในวารสาร หามการโฆษณาที่ไมเปนวิทยาศาสตร 
 - หามต้ังสถาบันการแพทยจีน 

 หลังจากมติดังกลาวผานการพิจารณาของที่ประชุม ไดเกิดการตอตานจากวงการแพทยและ

เภสัชกรรมแผนจีนอยางกวางขวาง  กลุมสมาคมตาง ๆ 132 กลุม จาก 15 มณฑล ไดสงตัวแทนไป
ชุมนุมกันท่ีนครเซี่ยงไฮ  กลุมผูตอตานไดชูคําขวัญ “เรียกรองการแพทยจีน เพ่ือปองกันการรุกรานทาง

วัฒนธรรม เรียกรองแพทยและเภสัชกรจีน เพ่ือปองกันการรุกรานทางเศรษฐกิจ”  มีการเจรจากับรัฐบาล
เพ่ือใหยกเลิกมติดังกลาว แพทยและเภสัชกรแผนจีนในนครเซี่ยงไฮนัดกันหยุดงานครึ่งวันเปนการ

ประทวง โดยไดรับการสนับสนุนจากองคกรตาง ๆ เชน สมาคมการคาแหงประเทศจีน สมาคมสินคาแหง

ประเทศจีน สํานักพิมพขาวการแพทย และชาวจีนโพนทะเลในแถบอุษาคเนยไดสงโทรเลขสนับสนุนการ



ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย 
 
28 

คัดคานครั้งน้ีดวย  การรณรงคคัดคานดังกลาวจัดขึ้นในวันท่ี 17 มีนาคม ค.ศ. 1929  แพทยจีนจึงถือ
วันท่ี 17 มีนาคม ของทุกป เปนวันแพทยจีน 

 ผลของการคัดคานอยางกวางขวางทําใหมติดังกลาวไมไดนําไปปฏิบัติ  แตก็มีการดําเนินการ

บางประการ ไดแก 
 - กระทรวงศึกษาธิการออกคําสั่ง ใหเรียกโรงเรียนการแพทยจีนเปนเพียงสถานใหการศึกษา 
 - กระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลแพทยจีนเปนสถานพยาบาล และหามแพทยจีนทํางาน
รวมกับฝายการแพทยแผนปจจบุัน 
 - ค.ศ. 1932 รัฐบาลมีคําสั่งหามสอนการแพทยจีนในระบบโรงเรียน 

 ผลที่ตามมาทําใหโรงเรียนแพทยจีนลดจํานวนลงมากมาย ที่เห็นไดชัดเจนคือ ในมณฑลกวางตุง 
จากเดิมมีโรงเรียนแพทยจีนอยูมากกวา 20 แหง คงเหลืออยูเพียงแหงเดียวใน ค.ศ. 1947  แพทยจีนซึ่ง
ประมาณวามีอยูราว 5 แสนคน แตเพราะการสอบที่เขมงวด ทําใหสวนนอยเทาน้ันที่สอบผานและไดรับใบ

ประกอบโรคศิลปะ เชน ในนครเซี่ยงไฮ ระหวาง ค.ศ. 1927-1935 มีผูสอบไดเพียง 6,000 คน เทาน้ัน  

การแพทยจีนในประเทศจีนจึงเสื่อมสลายลงตามลําดับ 

7.3 การฟนฟูการแพทยจีนหลงัการสถาปนาจนีใหม 

 ระหวางสงครามกลางเมืองที่ยาวนานถึง 28 ป  เน่ืองจากเขตที่ฝายคอมมูนิสตครอบครองอยู 

ถูกปดลอมจากทุกดาน การแพทยในเขตนี้จงึตองอาศัยการใชประโยชนจากการแพทยจีน และไดมีการ
ผสมผสานการแพทยตะวันตกมาโดยตอเน่ือง 

 หลังการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม ค.ศ. 1949  รัฐบาลจีนใหมมี
นโยบาย “สังคายนาการแพทยจนี” ทั่วประเทศ  ตอมา ค.ศ. 1956 ไดจัดต้ังสถาบันสอนการแพทยจนีใน 

4 เมืองใหญ คือ นครปกกิ่ง นครเซี่ยงไฮ เมืองนานกิง และเมืองเฉิงตู และขยายเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อย ๆ 

 ชวงการปฏิวัติวฒันธรรม รัฐบาลมีนโยบายกระจายบริการสาธารณสุขไปทั่วประเทศ ดวยการ

สราง “หมอเทาเปลา” ขึ้น  มีการเสนอคําขวัญ “หญาหน่ึงกํา เข็มหน่ึงเลม สามารถรักษาโรคได”  การ
ผลิตแพทยดวยนโยบายซายจัด ทําใหเกิดแนวคิด “การรวมแพทยทั้งสองแผนเขาดวยกัน” เพ่ือผลิต

แพทยแผนใหมใหรูทั้งการแพทยตะวันตกและการแพทยจีน แตไมประสบผลสําเร็จ เพราะทําใหได

แพทยที่ไมมีความรูลุมลึกพอทัง้สองแผน 
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 เม่ือเขาสูยุค “สีท่ันสมัย” (ค.ศ. 1980) มีนโยบายทบทวนการพัฒนาการแพทยในประเทศจีน 

ตั้งเปาหมายใหมใหมี “การคงอยูรวมกันของการแพทยจีนและการแพทยตะวันตก และการ

ผสมผสานระหวางการแพทยจนีกับการแพทยตะวันตก โดยมุงเนนใหมีการพัฒนาพรอม ๆ กัน” 

 ปจจุบันการแพทยจีนมีการพัฒนาที่ครบวงจร ทั้งหลักสูตรการเรียนการสอน การใหบริการใน

โรงพยาบาล และการพัฒนายา  โดยการแพทยจีนและการแพทยตะวันตกมีการยอมรับซึ่งกันและกัน 

และไดรับการยอมรับจากทั้งรัฐบาลและประชาชน 
  

เพ่ือความเขาใจเกี่ยวกับยุคสมัยของประวัติการแพทยจีน  จึงขอสรุปยุคประวัตศิาสตรจีน ดังน้ี 
 

ยุคของประวัตศิาสตรจีน 
 

ยุค ป 
   ราชวงศเซี่ย (夏代) 2100-1600 ป กอนคริสตศักราช 
   ราชวงศซาง (商代) 1600-1100 ป กอนคริสตศักราช 

ราชวงศโจวตะวันตก (西周代) 1100-771 ป กอนคริสตศักราช  

   ราชวงศโจว (周代) 
ราชวงศโจวตะวันออก (东周代) 770-256 ป กอนคริสตศักราช 

ชุนชิว (春秋) 770-476 ป กอนคริสตศักราช 
จั้นก๋ัว (รณรัฐ) (战国) 475-221 ป กอนคริสตศักราช 
ราชวงศฉิน (秦代) 221-207 ป กอนคริสตศักราช 

ราชวงศฮั่นตะวันตก (西汉代) 206 ป กอนคริสตศักราช-ค.ศ. 24  

ราชวงศฮั่น (汉代) 
ราชวงศฮั่นตะวันออก (东汉代) ค.ศ. 25-220 
ราชวงศเวย (魏代) ค.ศ. 220-265 
ราชวงศสูฮั่น (蜀汉代) ค.ศ. 221-263 

 
สามกก (三国) 

ราชวงศหวู (吴代) ค.ศ. 220-280 
ราชวงศจิ้นตะวันตก (西晋代) ค.ศ. 265-316 
ราชวงศจิ้นตะวันออก (东晋代) ค.ศ. 317-420 
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ยุคของประวัตศิาสตรจีน (ตอ) 
 

ยุค ป 
ราชวงศซง (宋代) ค.ศ. 420-479 
ราชวงศฉี (齐代) ค.ศ. 479-502 
ราชวงศเหลียง (梁代) ค.ศ. 502-557 

 
ราชวงศใต 

(南朝) 
ราชวงศเฉิน (陈代) ค.ศ. 557-589 
ราชวงศเวยเหนือ  
(北魏代) 

ค.ศ. 386-534  
ราชวงศเหนือ 

(北朝) ราชวงศเวยตะวันออก 
(东魏代) 

ค.ศ. 534-550 

ราชวงศฉีเหนือ (北齐代) ค.ศ. 550-577 
ราชวงศเวยตะวันตก (西魏代) ค.ศ. 535-556 

 
 
 
 
ราชวงศใตกับเหนือ 
(南北朝) 

ราชวงศโจวเหนือ(北周代) ค.ศ. 557-581 
ราชวงศสุย (隋代) ค.ศ. 581-618 
ราชวงศถัง (唐代) ค.ศ. 618-907 

ราชวงศโฮวเหลียง (后梁代) ค.ศ. 907-923 
ราชวงศโฮวถัง (后唐代) ค.ศ. 923-936 
ราชวงศโฮวจิ้น (后晋代) ค.ศ. 936-946 
ราชวงศโฮวฮั่น (后汉代) ค.ศ. 947-950 

 
 

หาราชวงศ 
(五代) 

ราชวงศโฮวโจว (后周代) ค.ศ. 951-960 
ราชวงศซงเหนือ (北宋代) ค.ศ. 960-1127  

ราชวงศซง (宋代) 
ราชวงศซงใต (南宋代) ค.ศ. 1127-1279 

ราชวงศเหลียว (辽代) ค.ศ. 907-1125 
ราชวงศจิน (金代) ค.ศ. 1115-1234 
ราชวงศเหวียน (元代) ค.ศ. 1206-1368 
ราชวงศหมิง (明代) ค.ศ. 1368-1644 
ราชวงศชิง (清代) ค.ศ. 1616-1911 
สาธารณรัฐจีน (中华民国) ค.ศ. 1912-1949 
สาธารณรัฐประชาชนจีน (中华人民共和国) ค.ศ. 1949-ปจจุบัน 
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บทที่ 3 
วิธีการรักษาโรคของแพทยแผนจีน 

 

 วิธีการรักษาโรคของแพทยแผนจีนมีหลายวิธี ซึ่งแตละวิธีลวนมีจุดเดนในตัวเอง จาก

ประสบการณอันยาวนานของแพทยแผนจีน ทําใหการรักษาโรคคอย ๆ เปนระบบมากขึ้น โดยทั่วไป

วิธีการรักษาโรคของการแพทยแผนจีน แบงเปน 8 วิธี  ดังน้ี 

1.  วิธีขับเหงื่อ (汗法 ฮั่นฝา) 
วิธีขับเหงื่อ คือ การรักษาโรคดวยยาที่ไปขจัดสาเหตุของโรคที่สวนนอกของรางกายใหออกไป

จากรางกายทางเหงื่อ สวนมากใชรักษากลุมอาการ หรือโรคที่เกิดจากสาเหตุภายนอกของรางกาย แบงเปน 

2 วิธี  คือ 
1.1 วิธีขับเหงื่อดวยยาที่มีรสเผ็ดและมีคุณสมบัติเปนยารอน ใชรักษากลุมอาการโรค

ภายนอกของรางกายที่เกิดจากลมและความเยน็ ซึ่งมีอาการกลัวหนาว มีไขต่ํา ๆ ปวดศีรษะ และปวด

เม่ือยตัว 

1.2 วิธีขับเหงื่อดวยยาที่มีรสเผด็และมีคุณสมบัติเปนยาเย็น ใชรักษากลุมอาการ หรือโรคที่มี

สาเหตุจากภายนอกของรางกายท่ีเกิดจากลมและความรอน ซึ่งมีอาการไขสูง เจ็บคอ และกระหายน้ํา 
การเสียเหงื่อมากจะทําใหสูญเสียยินและชีไ่ปดวย การรักษาโรคโดยวิธีขับเหงื่อจงึตองระมัดระวัง

เปนพิเศษในผูปวยที่มียินพรอง ชี่พรอง และ/หรือเลือดพรอง ดังน้ันหามใชวธิีขับเหงื่อในผูปวยที่มีกลุม

อาการภายในของรางกายที่มีโรคหัวใจลมเหลว และในผูปวยที่มีรางกายออนแอมาก 
อน่ึง การใชยารสเผ็ดรอนตองไมใหมากเกินไป และตองปรับชนดิและขนาดของยาขับเหงื่อให

เหมาะสมกับลักษณะดินฟาอากาศในเขตรอนดวย 

2.  วิธีทําใหอาเจียน (吐法 ถูฝา) 
วิธีทําใหอาเจียน คือ การรักษาโดยการขับเสมหะ นํ้าลายที่ค่ังอุดตันอยูในลําคอหรือทรวงอก

ออกจากรางกายทางปาก ใชรักษาผูที่อาหารไมยอยหรือรับประทานสารพิษเขาไป 
วิธีการรักษาโดยทําใหอาเจียนเปนการรักษาโรคฉุกเฉิน จึงควรใชเม่ือจําเปนจริง ๆ เทาน้ัน 

เพราะการอาเจียนทําใหสูญเสียยนิและชี ่
การอาเจียนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเฉียบพลันของความดนัในทรวงอกและทอง จึงหามใช 
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วิธีกระตุนใหอาเจียนในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง หลอดเลือดแข็งตัว หลอดเลือดโปงพอง โรค

กระเพาะอาหารเปนแผล วัณโรคปอดที่มีเลือดออกงาย หญิงมีครรภ นอกจากนี้ควรพิจารณาดวยความ

ระมัดระวังหากตองใชกับผูปวยโรคหัวใจ และผูที่รางกายออนแอมาก 

3.  วิธีระบาย (下法 เซี่ยฝา) 
วิธีระบาย คือ การขับสิ่งที่ค่ังคางอยูในกระเพาะอาหารและลําไส ไดแก อาหารที่ไมยอย อุจจาระ

ที่แข็ง ความเย็นค่ัง เลือดค่ัง หรือเสมหะและของเหลวคัง่ โดยการขับออกจากรางกายทางทวารหนัก  มี 

4 วิธี คือ 
3.1 วิธีระบายดวยยาที่มีคุณสมบัติเปนยาเย็น เปนการระบายดวยยารสขมเย็นหรือเค็มเยน็เปน

หลัก รวมกับยาที่ชวยไหลเวียนลมปราณ สวนมากใชรักษากลุมอาการภายในของรางกายท่ีเกดิจากความ

รอนในระบบลมปราณ กลุมอาการความรอนชื้น หรือความรอนค่ังในกระเพาะอาหารและลําไส กลุม

อาการไฟเพิ่มสูงที่มีอาการเลือดออกงาย อาหารเปนพิษ และการรับประทานสารพิษ 
3.2 วิธีระบายดวยยาที่มีคุณสมบัติเปนยาอุน เปนการระบายดวยยารสเผ็ดและอุนเปนยาหลัก 

รวมกับยาระบายอื่น ๆ ยาจะชวยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด เพ่ิมการบีบตัวของทางเดินอาหาร และเพิ่ม

การยอยอาหาร ใชรักษากลุมอาการหยางของมามและกระเพาะอาหารพรอง รักษาความเย็นสะสมใน

กระเพาะอาหารและลําไส ซึง่มีอาการทองอืด ปวดเย็นในทอง ทองผูก และมือเทาเย็น 
3.3 วิธีระบายดวยยาชวยเพิ่มความชุมชื้นในลาํไสเปนหลัก จะใชรวมกับยาชวยใหลมปราณ

ไหลเวียน ทําใหอุจจาระนุมขับถายออกไดงาย ใชรกัษาอาการทองผูกในผูปวยที่ทองผูกเปนประจํา หรือ

ทองผูกในระยะฟนไขหลังคลอด ผูสูงอายุ ผูทีมี่รางกายออนแอ หรือผูที่เปนริดสีดวงทวารหนกั 
3.4 วิธีระบายดวยยาขับน้ําออกจากลาํไสอยางรุนแรง เปนการขับนํ้าที่ค่ังภายในรางกาย เชน 

นํ้าในปอด ทองมาน ยาจะทําใหถายทองอยางรนุแรง จึงควรใชในผูที่มีรางกายแข็งแรงเทาน้ัน 
วิธีระบาย สวนมากใชรักษากลุมอาการภายในของรางกายหรือความผิดปกติของทางเดินอาหาร 

ถามีกลุมอาการโรคภายนอกรวมดวย หรือเปนกลุมอาการกึ่งภายนอกกึ่งภายใน ก็ควรรักษาไปพรอมกัน 

มิฉะน้ันโรคจะลุกลามจากภายนอกเขาสูภายในแลวทําลายลมปราณ ทําใหโรคเปนมากข้ึน วิธีน้ีเปนวิธี

กําจัดสาเหตุของโรคที่คอนขางรุนแรงและรวดเร็ว มีผลขางเคียง คือ ทําใหยนิพรอง จึงควรนํามาใชเม่ือ

จําเปนเทาน้ัน และควรใชดวยความระมัดระวังในผูที่มียินพรอง ชี่พรอง หญิงมีครรภ และหญิงมีระดู 

4.  วิธีประสาน (和法 เหอฝา) 
วิธีประสาน คือ วิธีรักษาโรคโดยการปรับความผิดปกติใหพอดี ทําใหยิน-หยางกลับมาอยูใน 
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สมดุล ชวยเสริมลมปราณตานทานโรคและขจัดลมปราณกอโรค ทําใหรางกายกลับเปนปกติ ใชรักษา

ความผิดปกติของเลือดและลมปราณของอวยัวะภายใน กลุมอาการกึ่งภายนอกกึ่งภายใน กลุมอาการ

รอนปนเย็น ในทางคลินิก วิธีปรับสมดุลใชบรรเทากลุมโรคซาวหยาง (少阳病) ปรับสมดุลตับและ

มาม (ระบายตับ บํารุงมาม) ปรับสมดุลตับกับกระเพาะอาหาร (สงบตับ ปรับกระเพาะอาหาร) ปรับสมดุล

กระเพาะอาหารกับลําไส 

5.  วิธีใหความอบอุน (温法 เวินฝา) 
วิธีใหความอบอุน คือ การรักษาโรคโดยการใหความอบอุน ขับไลความเย็นในอวัยวะภายใน

และเสนลมปราณ แบงเปน 3 วิธี คือ 

5.1 วิธีใหความอบอุนจงเจยีวเพื่อขับไลความเย็น เปนการใหความอบอุนเพื่อกระตุนการทาํงาน

ของมามและกระเพาะอาหารใหสรางความรอนขับไลความเย็น ใชรักษากลุมอาการภายในที่เกิดจาก

ความเย็น เพราะหยางของมามและกระเพาะอาหารพรอง การทํางานของมามและกระเพาะอาหารลดลง 

5.2 วิธีใหความอบอุนเสริมหยาง ใชรักษาอาการหยางชี่ของหวัใจและไตพรอง 

5.3 วิธีใหความอบอุนเสนลมปราณขับไลความเย็น สวนมากใชรักษาอาการไหลเวียนเลือดและ

ลมปราณติดขัดเน่ืองจากความเย็นในเสนลมปราณ ทําใหมีอาการปวดขอ เคลื่อนไหวไมสะดวก ซึ่งความ

อบอุนจะชวยขบัไลความเย็น ทําใหเลือดและลมปราณไหลเวยีนสะดวกขึ้น จึงชวยบรรเทาอาการปวด 

หามใชวิธีใหความอบอุนรักษากลุมอาการของโรครอนจัด รอนแทเย็นเทียม กลุมอาการรอนท่ีมี

อาการเลือดออกงาย และตองใชยาท่ีมีคุณสมบัติรอนรุนแรงดวยความระมัดระวังในหญิงมีครรภ 

6.  วิธีลดความรอน (清法 ชิงฝา)  
วิธีลดความรอน คือ การรักษากลุมอาการภายในของรางกายจากสาเหตุความรอนและไฟ โดย

ระบายความรอนและดับไฟ ยาท่ีใชระบายความรอนมีฤทธิ์ฆาเชื้อแบคทีเรีย ลดอาการอักเสบ และลดไข 

ใชรักษากลุมอาการภายในของรางกายจากความรอน ดังน้ี 
- ระยะที่ความรอนเขาสูระบบลมปราณ 
- ระยะที่ความรอนเขาสูระบบอิ๋งและระบบเลือด 
- กลุมอาการไฟและพิษไฟในอวยัวะภายใน ซึ่งเปนโรคติดเชื้อแบคทีเรีย 
- กลุมอาการรอนพรอง 

หามใชวิธีลดความรอนรักษาอาการเย็น กลุมอาการเยน็พรอง กลุมอาการเย็นแทรอนเทียม 
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ยาลดความรอนสวนมากมีคุณสมบัติหนาวเย็น ถารับประทานนานเกินไปจะกดการทํางานของ 
มามและกระเพาะอาหาร ทําใหมีอาการเบื่ออาหาร 

ถาเปนกลุมอาการรอนชื้น ควรใชยาลดความรอนควบคูกับยาระบายความชื้น ถาความรอนจัด

จะไปทําลายยิน ควรใหยาเสริมยินรวมดวย ถาเปนอาการรอนและทองผกูควรใหยาระบายอุจจาระดวย 

7.  วิธีบํารุง (补法 ปูฝา) 
วิธีบํารุง คือ การรักษาโรคดวยการหลอเลี้ยง เสริมบํารุงชี่และเลือด และยิน-หยาง ของรางกาย 

ใชรักษากลุมอาการพรองออนแอของอวัยวะภายใน ชี่และเลือด และยิน-หยาง แบงเปน 4 วิธี คือ 
7.1 การบํารุงชี่ โดยทั่วไปหมายถึงบํารุงชีข่องมามและปอด ใชรกัษากลุมอาการชี่พรอง บางครั้ง

ก็ใชรกัษากลุมอาการเลือดพรองโดยใชควบคูกับยาบํารุงเลือด 
7.2 การบํารุงเลอืด ใชรกัษากลุมอาการเลือดพรอง 
7.3 การบํารุงหยาง มักใชรักษากลุมอาการหยางไตพรอง หรือหยางของมามพรอง 
7.4 การบํารุงยนิ คือ บํารุงสารจําเปน เลือด และของเหลวในรางกาย 
การใชยาเสริมบํารุง ตองคํานึงถึงการทําหนาที่ยอยอาหารของมามและกระเพาะอาหาร ถามาม

และกระเพาะอาหารออนแอ จะตองใชยากระตุนการทํางานของมามและกระเพาะอาหารกอน หรือใหยา

เสริมบํารุงควบคูกับยากระตุนการทาํงานของมามและกระเพาะอาหาร 
วิธีเสริมบํารุงจะใชตอเม่ือรางกายมีภูมิคุมกันบกพรองชัดเจน ถาอาการลมปราณตานทานโรค

พรองไมมาก แตสาเหตุที่กอโรคยังไมไดรับการแกไข ใหใชวิธขีจัดสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคกอน หรือใชวิธี

เสริมลมปราณตานทานโรคควบคูกับการขจัดสาเหตุกอโรค 
การเสริมสรางรางกายใหแข็งแรงมีภูมิตานทานโรค ไมสามารถอาศัยยาเสริมบํารุงเพียงอยางเดียว 

ตองอาศัยปจจัยอื่น ๆ เชน รับประทานอาหารที่มีคุณคา ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ ปรับสมดุลจิตใจและ

อารมณ เปนตน 

8.  วิธีทําใหสลาย (消法 เซียวฝา) 
วิธีทําใหสลาย คือ การสลายการค่ังหรือการสะสมของชี่และเลอืด เสมหะ นํ้า หรือกอน โดย

การปรับการไหลเวียนของชี่ ระบายการคั่งของเลือด ขับความชื้นทางปสสาวะ เรงการยอยอาหาร ขับ

เสมหะ สมานแผล ฝ แบงเปน 6 วิธี คือ 
8.1 การปรับการไหลเวียนของชี่ใหเปนปกติ ไดแก 
- การกระตุนการไหลเวียนของชี ่ใชรักษาชี่ติดขดัในตับ มาม และกระเพาะอาหาร 
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- การปรับใหลมปราณไหลเวียนลงลางตามปกติ ใชรักษากลุมอาการชี่ลอยสวนขึ้นขางบนในปอด 

กระเพาะอาหาร และตับ รักษาอาการหอบหืด อาเจียน สะอึก หรือกระวนกระวาย 

8.2 การเพ่ิมการไหลเวียนเลอืด เปนการระบายเลือดค่ัง คลายกลามเน้ือเรียบของหลอดเลือด

และอวยัวะตาง ๆ รักษาความผิดปกติของระดู การอักเสบเรื้อรัง โรคหลอดเลือดหัวใจ กระดูกหัก ฟกช้ํา 

ตับมามโต 

8.3 การขับความชื้นออกทางปสสาวะดวยยาขับปสสาวะ ควรใชดวยความระมดัระวังในผูที่มียนิ
พรอง แนวทางการใชยาขับปสสาวะทางคลินิก มี 4 วิธี คือ 

- การขับปสสาวะใหไหลคลอง สวนมากใชรกัษาโรคทางเดินปสสาวะอักเสบหรือน่ิวในทางเดิน

ปสสาวะที่มีอาการปวดแนนทองนอย ปสสาวะบอย กลั้นปสสาวะไมอยู ปสสาวะแสบขัด ปสสาวะมสีี

เหลืองเขม 
- การขับปสสาวะลดอาการบวมน้ํา เปนการขับนํ้าที่ค่ังในรางกายจากโรคหัวใจลมเหลว ไตวาย 

ตับแข็ง ภาวะทพุโภชนาการ 
-  ขับปสสาวะรวมกับการระบายความรอน ใชรักษากลุมอาการรอนชื้น 
- การใหความอบอุนและขับปสสาวะ ใชรกัษากลุมอาการเย็นชื้นท่ีเกิดจากหยางมามหรือหยาง

ไตพรอง 

8.4 การขับเสมหะที่คั่งอยูในสวนตาง ๆ ของรางกาย สวนมากใชรักษาโรคทางเดินหายใจ และ

ยังใชรักษาโรคทางเดินอาหาร ระบบไหลเวียนเลอืด และระบบประสาท 

8.5 การเรงการยอยอาหารท่ีคั่งคาง ดวยยาที่ชวยกระตุนการทาํหนาท่ียอยอาหารของกระเพาะ

อาหารและลําไส ใชรักษากลุมอาการอาหารไมยอยท่ีมีอาการอาเจียน เรอ ทองเดิน 

8.6 การสลาย หรือสมานแผล ฝ ที่ผิวหนังและอวัยวะภายใน มีหลายวิธี ขึน้กับลักษณะของ

แผล ฝ ปฏิกิริยาของรางกาย และการวินิจฉัยแยกกลุมอาการ 
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บทที่ 4 
การใชยาสมุนไพรจีน 

 

การใชยาสมุนไพรตามทฤษฎีการแพทยแผนจีนประกอบดวย การจัดยารวมหรือยากลุม ขอหาม

ใช ขนาดยาท่ีใช วิธีตมยา และวธิีรับประทาน ดังน้ี 

การจัดยารวมหรือยากลุม (配伍 เพยอู) 
ในการใชยาสมุนไพร ตัวยาบางชนิดสามารถใชเด่ียว ๆ แตตัวยาบางชนิดจําเปนตองใชรวมกับ

ตัวยาอื่น ๆ ตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป  ตามทฤษฎีการแพทยแผนจีน การใชยาสมุนไพรมี 7 ประเภท คือ 
ประเภทตัวยาเด่ียว ประเภทเสริมฤทธิ์กัน ประเภทเสริมฤทธิ์ฝายเดียว ประเภทถูกขม ประเภทลดทอน

หรือกําจัดพิษ ประเภทลดทอนฤทธิ์ และประเภทใหผลตรงกันขาม  

 ประเภทตัวยาเดี่ยว (单行 ตันสิง)  เปนการใชตัวยาชนิดเดียวที่มีฤทธิ์ชัดเจนและเหมาะสมกับ
โรคนั้น ๆ เชน โสมคน (人参 เหรินเซิน) ใชรกัษาผูปวยที่มีอาการชี่พรองมาก ชีพจรออนมาก หวัใจออน
แรง มือเทาเย็น หยางชี่ออนแอ  และ ตนผักเบี้ยใหญ (马齿苋 หมาฉ่ือเสี้ยน) ใชรักษาโรคบิด เปนตน 

ประเภทเสริมฤทธิ์กัน ( 相 须  เซียงซวี)  เปนการใชตวัยารวมกันของตัวยาที่มีคุณสมบัติ

เหมือนกัน และมีสรรพคุณใกลเคียงกัน  ทําใหตัวยามีสรรพคุณดีขึ้น เชน เกลือจืด (石膏  สือเกา) 
เม่ือใชรวมกับ จือหมู (知母) จะมีสรรพคุณแกไขรอนจัด ลดไข รอนใน และกระหายน้ํา ไดผลดี 

ประเภทเสริมฤทธิ์ฝายเดียว (相使  เซียงสื่อ)  เปนการใชตัวยารวมกันโดยมีตัวยาชนิดหน่ึง

เปนตัวยาหลัก และตัวยาอีกชนิดหน่ึงทําหนาท่ีเสริมสรรพคุณรวมของตัวยาหลัก เพ่ือใหมีฤทธิ์แรงขึ้น 

เชน หวงฉี (黄芪) มีสรรพคุณเพิ่มชี่ ระบายน้ํา  เม่ือใชรวมกับโปงรากสน (茯苓 ฝูหลิง) ซึ่งมีสรรพคณุ
เสริมมาม ระบายน้ํา  โปงรากสนจะชวยเสริมฤทธ์ิหวงฉีใหเพ่ิมการระบายน้ําไดมากขึ้น 

ประเภทถูกขม ( 相 畏  เซียงเวย) เปนการใชตัวยารวมกันโดยตัวยาชนิดหน่ึงมีพิษหรือ

ผลขางเคียงสวนตัวยาอีกชนิดหน่ึงสามารถลดพิษหรือผลขางเคียงของตัวยาชนิดแรกได  ตัวยาในกลุม

น้ีมี 19 ชนิด (十九畏 สือจิ่วเวย) ดังน้ี 
กํามะถัน (硫黄 หลิวหวง) ถูกขมดวย ผอเซยีว (朴硝) 
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ปรอท (水银 สุยอิ๋น)* ถูกขมดวยสารหนู (砒霜 ผีเซียง)* 
หลังตู (狼毒) ถูกขมดวยม่ีถอเจิง (密陀僧) 
สลอด (巴豆 ปาโตว)* ถูกขมดวยเชียนหนิว (牵牛) 
กานพลู (丁香 ติงเซียง) ถูกขมดวยวานนางคํา (郁金 ยฺหวี่จิน) 
โหราเดือยไก (川乌 ชวนอ)ู และเฉาอู (草乌) ถูกขมดวยนอแรด (犀角 ซีเจี่ยว) 
ดินประสิว (牙硝 หยาเซียว) ถูกขมดวยซานหลิง (三棱) 
อบเชยจีน (肉桂 โรวกุย) ถูกขมดวยสือจือ (石脂) 
โสมคน (人参 เหรินเซิน) ถูกขมดวยอูหลิงจือ (五灵脂) 

ประเภทลดทอนหรือกาํจัดพิษ ( 相杀  เซียงซา)  เปนการใชตัวยารวมกันโดยตัวยาชนิดหนึ่ง

สามารถลดทอนหรือกําจัดพิษ หรือผลขางเคียงของตัวยาอีกชนิดหน่ึงได เชน เหงาขิงสด (生姜 เซิงเจียง) 
สามารถกําจัดผลขางเคียงของปนเซี่ย (半夏)  จะเห็นไดวา เซียงเวย (相畏) และ เซียงซา (相杀) มี
ความหมายเหมือนกันคือ  ตัวยาหนึ่งจะไปลดพิษของตวัยาอีกตัวหนึ่ง ตางกันเพียงตัวยาใดเปนผูกระทํา

หรือถูกกระทํา 

ประเภทลดทอนฤทธิ ์ ( 相 恶  เซียงเออร)  เปนการใชตัวยารวมกันโดยตวัยาชนิดหนึ่งทําให

สรรพคุณเดิมของตัวยาอีกชนิดหน่ึงลดลงหรือหมดไป เชน เมล็ดหัวผักกาด (莱菔子 ไหลฝจูื่อ) ลดทอน
ฤทธิ์ของโสมคน (人参 เหรินเซิน) เปนตน 

ประเภทใหผลตรงขาม (相反 เซียงฝน) เปนการใชตัวยาสองชนิดรวมกันและทําใหเกิดการลบ
ลางสรรพคุณของตัวยา  ตัวยาในกลุมน้ีมี 18 ชนิด (十八反 สือปาฝน) ดังน้ี 

ชะเอมเทศ (甘草 กันเฉา) จะลบลางสรรพคุณของตาจี๋ (大戟) กันสุย (甘遂) เหยียนฮวา 
(芫花) และสาหรายทะเล (海藻 ไหเจา) 

อูโถว (乌头) จะลบลางสรรพคุณของปนเซี่ย (半夏) กวาโหลว (瓜蒌) เปยหมู (贝母)  
ไปเลี่ยน (白敛) และไปจี๋ (白笈) 
 หลีหลู (黎芦) จะลบลางสรรพคุณของโสมคน (人参 เหรินเซิน) เปยซาเซิน (北沙参) 
ตันเซิน (丹参) เสฺวียนเซิน (玄参) ซี่ซิน (细辛) และไปเสา (白芍) 
 

*  ปรอท  สารหนู  สลอด และน้ํามันสลอด ไมอนุญาตใหใชในตํารับยาแผนโบราณของประเทศไทย  ยกเวนยาท่ีผลิตข้ึนสําหรับใชภายนอก
โดยมีปรอทไมเกินรอยละ 10 ของปริมาณตัวยาท้ังหมด  และยกเวนยาท่ีผลิตข้ึนโดยมีสารหนูและ/หรือสารประกอบออกไซดของสารหนู
ปนอยูรวมกันแลว คํานวณเปนปริมาณสารหนูไมเกินส่ีสวนในลานสวน 
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2 เซนติเมตร 

ดีเกลือ (朴硝 ผอเซียว) 

 

ปรอท (水银 สุยอิน๋) 

สารหนู (砒霜 ผีเซียง) 
2 เซนติเมตร 

กํามะถัน (硫黄 หลิวหวง) 

2 เซนติเมตร 

สลอด (巴豆 ปาโตว) 

2 เซนติเมตร 

 
เชียนหนิว (牵牛) 

2 เซนติเมตร 

 

2 เซนติเมตร 

กานพลู (丁香 ติงเซียง) 

2 เซนติเมตร 

วานนางคํา (郁金 ยฺหวี่จิน) 
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โหราเดือยไก (川乌 ชวนอ)ู 

2 เซนติเมตร 

เฉาอู (草乌) 2 เซนติเมตร 

ดินประสิว (牙硝 หยาเซียว) 

2 เซนติเมตร ซานหลิง (三棱) 
2 เซนติเมตร 

อบเชยจีน (肉桂 โรวกุย) 

2 เซนติเมตร 

โสมคน (人参 เหรินเซิน) 

5 เซนติเมตร 

สือจือ (石脂) 
2 เซนติเมตร 
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ชะเอมเทศ (甘草 กันเฉา) 

2 เซนติเมตร 

ตาจี๋ (大戟) 
2 เซนติเมตร 

กนัสุย (甘遂) 1 เซนติเมตร 

เหยียนฮวา (芫花) 
2 เซนติเมตร 

สาหรายทะเล (海藻 ไหเจา) 

2 เซนติเมตร 

อูโถว (乌头)  
2 เซนติเมตร 

ปนเซี่ย (半夏) 
2 เซนติเมตร 

อูหลิงจือ (五灵脂) 
2 เซนติเมตร 
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กวาโหลว (瓜蒌) 

2 เซนติเมตร 

 
เปยหมู (贝母) 

2 เซนติเมตร 

 

ไปเลี่ยน (白敛) 
2 เซนติเมตร 

 

เปยซาเซิน (北沙参) 
1 เซนติเมตร 

 

ไปจี๋ (白笈) 2 เซนติเมตร 

 

ตันเซิน (丹参) 
2 เซนติเมตร 

 เสฺวียนเซิน (玄参) 
2 เซนติเมตร 

 

ซี่ซิน (细辛) 
2 เซนติเมตร 

 ไปเสา (白芍) 2 เซนติเมตร 
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ขอหามใช (禁忌 จิ้นจี้) 
ในการใชยารักษาโรคนั้น หากใชถูกกับโรคจะใหคุณ หากใชผิดจะใหโทษ ดังน้ันการใชยาบางชนิด

จําเปนตองระมัดระวังในการใช เพ่ือไมใหเกิดโทษตอรางกาย ขอหามใชมี 4 ประเภท ดังน้ี 

ขอหามใชในกลุมอาการบางอยาง (证候禁忌 เจิ้งโฮวจิ้นจี้)  ตัวยาแตละกลุม หรือตัวยา

แตละชนิดเหมาะกับโรคแตกตางกัน หมายถึงตัวยาแตละกลุมหรือตัวยาแตละชนิดจะใชภายใต

เงื่อนไขที่กําหนดไวเทานั้น เชน หมาหวง (麻黄) มีสรรพคุณเปนยาขับเหงื่อ แกหอบ เหมาะสําหรับ

โรคไขหวัดจากการกระทบลมเย็น ไมมีเหงื่อ ไอหอบเนื่องจากชี่ปอดไมกระจาย จึงหามใชกับผูปวยที่มี

อาการออนแอ เหงื่อออกมาก ไอหอบเนื่องจากปอดพรอง เปนตน 

ขอหามตามหลักการจัดยารวมหรือยากลุม ( 配伍禁忌  เพยอูจิ้นจี)้  ตัวยาบางชนิดเม่ือใช
รวมกันแลวจะทาํใหเกิดพิษ  หรือเกิดอาการอันไมพึงประสงค  หรือทําใหเกิดพิษเพิ่มขึ้น  หรือทําใหฤทธิ์

ของตัวยาหมดไป  ยาเหลาน้ีก็ไมควรใชรวมกนั  การแพทยแผนจีนกลาวถึงตัวยาที่ไมควรใชรวมกัน 2 
กลุม คือ สือปาฝน (十八反) และ สือจิว่เวย (十九畏) ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน 

ขอหามในหญิงมีครรภ (妊妇禁忌 เหริ่นฟูจิ้นจี้)  ตัวยาบางชนิดมีผลตอทารกในครรภ ทาํให
แทงลูกได จึงหามใชในหญิงมีครรภ ซึ่งตัวยาสวนใหญในกลุมน้ีมักมีพิษมาก เชน สลอด (巴豆 ปาโตว) 
เชียนหนิว (牵牛) เหยียนฮวา (芫花) ซานหลิง (三棱) ตาจี๋ (大戟) และกันสุย (甘遂) เปนตน  

ตัวยาบางชนิดตองใชอยางระมัดระวังในหญิงมีครรภ เน่ืองจากเปนตัวยาที่มีฤทธิ์กระจายชีแ่ละเลอืด ทําให

เลือดไหลเวียน เชน เมล็ดทอ (桃仁 เถาเหริน) ดอกคําฝอย (红花 หงฮวา) มีฤทธิ์ขับของเสียตกคาง 
และขับถายพิษรอน  โกฐน้ําเตา (大黄 ตาหวง) มีฤทธิ์ระบาย ขับพิษรอน  อบเชยจีน (肉桂 โรวกุย) มี
ฤทธิ์ใหความอบอุน เสริมหยางระบบไต เปนตน  ดังน้ันหากไมจําเปนจริง ๆ ควรหลีกเลีย่งการใชตัวยา

ดังกลาวในหญิงมีครรภ 

ขอหามในชวงเวลาที่รับประทานยา (服药饮食禁忌  ฝูเหยาอิ่นสือจิ้นจี้)  นิยมเรียกวา 

“ของแสลง”  กลาวคือ ในชวงเวลาที่รับประทานยา ควรงดดื่มนํ้าเย็น ของมัน ของคาว อาหารที่ยอยยาก 

หรือที่มีรสจัด เชน กรณีผูปวยที่มีไขสูง หามรบัประทานของมัน เปนตน 

ขนาดยาที่ใช (剂量 จี้เลี่ยง) 
ขนาดยาท่ีใช  หมายถึงปริมาณของยาที่ใชในผูใหญตอวัน  เน่ืองจากยาสมนุไพรเปนผลผลติ

จากธรรมชาติ ดังน้ันปริมาณของตัวยาที่ใชจึงไมเขมงวดเหมือนกับยาแผนปจจบุัน ยกเวนตัวยาบางชนิด
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เทาน้ันท่ีตองใชขนาดยาดวยความระมัดระวัง เพ่ือปองกันไมใหเกิดอันตราย  โดยทั่วไปขนาดยาที่ใช

ควรคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี ้
คุณลักษณะของยา (药物的性质  เหยาอูเตอซ่ิงจื้อ)  ตัวยาที่มีฤทธิ์แรงควรใชปริมาณ

นอย หรือเริ่มใชปริมาณนอยแลวคอย ๆ เพิ่มขึ้น เม่ือผูปวยมีอาการดีขึ้นใหคอย ๆ ลดขนาดยาลงจน

หยุดใช  สําหรับตัวยาที่มีฤทธิ์ออนมักใชในปริมาณมาก  โดยทั่วไปตัวยาที่มีความหนาแนน หรือแข็ง

มาก เชน แรธาตุ หรือ เปลือกหอย เปนตน จะใชในปริมาณมาก สวนตวัยาทีมี่นํ้าหนักเบา เชน ดอก ใบ 

หรือตัวยาที่มีนํ้ามันหอมระเหย จะใชในปริมาณนอย 
การจัดยารวมหรือยากลุมและรปูแบบของยา (配伍与剂型 เพยอูยฺหวี่จี้สิง)  โดยทั่วไปตัวยา

เด่ียวจะใชในปริมาณมากกวายาตํารับ  และหากใชเปนยาตม ปริมาณที่ใชจะมากกวายาลูกกลอนหรือยา

ผง  และในยาแตละตํารับ ตัวยาหลักจะใชในปริมาณมากกวาตัวยาอื่น ๆ 
อาการของโรค (病情 ปงฉิง) รูปราง (体质 ถี่จื้อ) และอายขุองผูปวย (年龄 เหนียนหลิง)  

โดยทั่วไปผูปวยหนัก ผูปวยโรคเฉียบพลัน หรือผูปวยที่มีรางกายอวนใหญ จะใชยาในปริมาณมาก  

สวนผูสูงอายุมีรางกายออนแอ หญิงหลังคลอด หรือเด็ก จะใชยาในปริมาณนอย  สําหรับเด็กอายุ 6 ป
ขึ้นไป ใหใชยาขนาดครึ่งหนึ่งของขนาดที่ใชในผูใหญ  เด็กที่มีอายุต่ํากวา 6 ป ใหใชยาขนาด 1 ใน 4 
ของขนาดที่ใชในผูใหญ 

วิธีตมยา (煎法 เจียนฝา) 
ยาตม (汤剂 ทังจี้ หรือ 煎剂 เจียนจี้)  เปนรูปแบบยาเตรียมท่ีนิยมใชมากท่ีสุดในการแพทย 

แผนจีน  แพทยแผนจีนไดใหความสําคัญกับวิธีตมยาเปนอยางมาก  เน่ืองจากวิธีตมยาสมุนไพรมี

ความ สัมพันธอยางใกลชิดกับประสิทธิผลในการรักษาโรคของยาตํารับ ในการเตรียมยาท่ีมีคุณภาพและ

มีประสิทธิผลในการรักษาน้ันควรปฏิบัตดัิงน้ี 
ภาชนะที่ใชในการตมยา (煎药用具 เจียนเหยายงจฺวี)้  นิยมใชภาชนะจําพวกเครื่องปนดินเผา

ที่มีฝาปด  เพื่อปองกันการทําปฏิกิริยาขององคประกอบเคมีในตัวยากับภาชนะที่ใชในระหวางการตมยา ทํา

ใหประสิทธิภาพหรือความแรงของตัวยาไมสูญเสียไป  ไมควรใชภาชนะจําพวกเหล็กหรือทองแดง  ทั้งน้ี 

เพ่ือปองกันการตกตะกอน และอาจทําปฏิกิริยาทางเคมีกับตัวยา ซึ่งจะทําใหเกดิผลขางเคียงหรือความเปน

พิษได 
น้ําท่ีใชตมยา (煎药用水 เจียนเหยายงสุย)  จะตองเปนนํ้าสะอาดและบริสุทธิ์  เชน นํ้าประปา 

นํ้าแร และน้ํากลั่น เปนตน 
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ระดับไฟที่ใชตมยา (煎药火候 เจียนเหยาห่ัวโฮว)  ไฟที่ใชตมยาแบงออกเปน 2 ระดับ คือ  

ไฟออน และไฟแรง  โดยท่ัวไปการตมยามักจะใชไฟแรงกอนแลวจึงใชไฟออน  บางครั้งอาจใชไฟออน

หรือไฟแรงเพียงอยางเดียวในการตมยา  เชน ใชไฟออนอยางเดียวในการตมยาประเภทยาบํารุง  หรือใช

ไฟแรงอยางเดียวในการตมยาประเภทรักษาอาการภายนอก 

วิธีตมยา (煎药方法 เจียนเหยาฟงฝา)  การตมยามี 2 วิธี คือ  

1.  วิธีทั่วไป (一般煎药法 อีปนเจียนเหยาฝา)  เตรียมโดยนําตัวยาใสในภาชนะที่มีฝาปด  

เติมนํ้าใหทวมตัวยา  ตั้งทิง้ไวประมาณ 30-60 นาที เพ่ือใหนํ้าซึมเขาตัวยาอยางเต็มท่ี  เวลาตมจะใชไฟ

แรงกอน  เม่ือเดือดจะใชไฟออน ๆ ตมตอ เพ่ือปองกันไมใหนํ้ายาลนออกนอกภาชนะ หรือไมใหนํ้ายาแหง

งวดเร็วเกินไป  ในระหวางตมอยาเปดฝาบอย ๆ เพื่อปองกันไมใหสารที่ระเหยไดสญูเสียไป  ในการตมยา

ประเภทรักษาอาการภายนอกหรือยาลดไข ควรใชไฟแรงเพื่อปองกันไมใหสารสําคัญระเหยไป สําหรับยา
บํารุง ควรตมโดยใชไฟออน ๆ เพ่ือสกัดสารสาํคัญออกมาไดอยางสมบูรณ  ตัวยาที่มีพิษบางชนิด เชน 

โหราเดือยไก (附子 ฟูจื่อ)  ควรใชไฟออนตมนาน  ๆเพ่ือลดพิษของสมุนไพร  เม่ือตมเสร็จ ใหรินนํ้ายา

เก็บไว  เติมนํ้าลงในกากที่เหลือแลวตมตอ  โดยท่ัวไปยาหนึ่งหอจะตม 2-3 ครั้ง  เม่ือตมเสร็จใหรวม

นํ้ายาที่ตมไดเขาดวยกันแลวแบงรับประทาน  ควรรับประทานขณะยายังอุน ๆ ยกเวนยาที่เม่ือรับประทาน

ตอนอุนแลวจะทําใหคลื่นไสอาเจียน  ก็ใหรับประทานเมื่อยาเย็นแลว  

2.  วิธีเฉพาะ (特殊煎法 เถอซูเจียนฝา)  เปนวิธีที่ใชตมตัวยาที่มีคุณลักษณะพิเศษบางชนิด 

ซึ่งจําเปนตองใชวิธีเฉพาะ และจะตองระบุไวในสูตรตํารับดวย  ดังน้ี 

ใสกอน (先煎 เซียนเจียน)  มีตัวยา 3 ประเภท ซึ่งตองตมกอนตัวยาตัวอื่นในตํารับ  ไดแก 
- ตัวยาที่มีพิษ ใหตมกอนตัวยาอื่น 30-45 นาที 
- แรธาตุและเปลือกหอย เชน เกลือจืด (石膏 สือเกา) สือจฺเหวียหมิง (石决明) หมูลี่ 

(牡蛎) เปนตัวยาที่มีลักษณะแข็ง  สารออกฤทธิ์ละลายออกมาไดยาก จึงตองตมใหเดือดประมาณ 15 
นาทีกอน  แลวจึงใสตวัยาชนิดอื่น ๆ ในตํารับลงไปตมพรอมกนั   

- ตัวยาที่มีนํ้าหนักเบาและใชในปริมาณมาก  หากตมพรอมตัวยาอื่น ๆ  จะทําใหตัวยาเต็ม
หมอจนตมไมได  จึงใหตมตัวยาดังกลาว 20 นาทีกอน  แลวเอาเฉพาะน้ําที่ตมไดไปใชตมตัวยาตัว
อื่นในตํารับยา 
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ใสหลัง (后下 โฮวเซีย่)  ตัวยาบางชนิดมีนํ้ามันหอมระเหย ควรใสหลงัจากตมตัวยาชนิดอื่น ๆ 

ในตํารับใหเดือดแลวประมาณ 5-10 นาที  แลวจงึตมตอประมาณ 5 นาที  เพ่ือปองกันไมใหสารออก

ฤทธิ์ประเภทน้ํามันหอมระเหยสลายไป  ตัวอยางสมุนไพรเหลาน้ี เชน เรว ( 砂仁  ซาเหริน) และ 
สะระแหน (薄荷 ปอเหอ) เปนตน  นอกจากน้ี ตัวยาบางชนดิท่ีมีสรรพคุณเปนยาระบายหรือยาถาย ก็

ควรใสทีหลงั  เชน โกฐน้ําเตา (大黄 ตาหวง) และใบมะขามแขก (番泻叶 ฟานเซี่ยเยี่ย) เปนตน 

ใสหอ (包煎 เปาเจียน) สมุนไพรบางชนิดมีลักษณะเปนผง หรือมีลักษณะเหนียว หรือเปน
ยาง หรือมีลักษณะเปนขน ควรใสในถงุผาเพื่อปองกันไมใหนํ้ายาขุน หรือเหนียวติดภาชนะทีใ่ชตม หรือ

ทําใหไมระคายคอ เชน ซวนฟูฮวา (旋覆花) และเมล็ดผักกาดนํ้า (车前子 เชอเฉียนจื่อ) เปนตน 

แยกตม (另煎 ลิ่งเจียน)  ตัวยาบางชนิดมีราคาแพง เชน โสมคน (人参  เหรินเซิน) โสม
อเมริกัน (西洋参 ซีหยางเชิน) เปนตน  ควรแยกตมตางหาก หรือตุนดวยหมอตุน 2 ชั้นนาน 2-3 
ชั่วโมง เพ่ือสกดัตัวยาออกมาใหมากท่ีสุด อาจแยกรับประทาน หรือนํามาผสมกับนํ้ายาของตัวยาชนิดอื่น

ที่ตมได เพ่ือปองกันไมใหสูญเสยีฤทธิ์ของยา 

ชงน้ํารับประทาน (冲服  ชงฝู)  สมุนไพรบางชนิดไมควรนํามาตม  แตควรบดใหเปนผง

ละเอียดมาก ๆ  แลวชงน้ําอุนด่ืม  หรือนําไปชงกับนํ้ายาของสมุนไพรชนิดอื่นที่เตรียมได  ตัวอยาง

สมุนไพรเหลาน้ี  เชน อําพัน (琥珀 หูพั่ว) และซันชี (三七) เปนตน 

ชงละลาย (溶化  หรงฮวา)  ตัวยาบางชนิดมีลักษณะเปนยางหรือมีความเหนียวมาก ควร
นํามาละลายในน้ํารอนหรือละลายในยาเตรียมรับประทาน เชน เออเจียว (阿胶) เปนตน 

แชน้ํา (泡服  เผาฝ)ู  ตัวยาบางชนิดมีสารออกฤทธิ์หรือมีองคประกอบของน้าํมันหอมระเหย
ซึ่งสามารถละลายในน้ํารอนไดงาย  ควรเตรียมยาโดยการนํามาแชในนํ้ารอนหรือนํ้ายาของตัวยาชนิด

อื่นท่ีรอน  เชน อบเชยจีน (肉桂 โรวกุย) เปนตน 

วิธีรับประทานยา (服法 ฝูฝา) 

วิธีรับประทานยา รวมถึงเวลาที่เหมาะสมในการรับประทานยา โดยทั่วไปปฏิบัติ ดังน้ี 
ยาตม  ใหรับประทานวันละ 1 หอ  หากอาการรุนแรงสามารถรับประทานวันละ 2  หอได  ยา

หอหน่ึง ๆ ตมแบงรับประทาน 2-3 ครั้ง  โดยกําหนดวาอาการปวยทั่วไปใหรับประทานเชา-เย็น  หาก

อาการปวยหนัก สามารถรับประทานไดทุก 4 ชั่วโมง  ยาประเภทบํารุงควรรับประทานกอนอาหาร  แต
หากจะใหเหมาะสม ไมวาจะรับประทานกอนหรือหลังอาหาร ใหเวนระยะเวลาหางกันพอสมควร  ยา
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ประเภทฆาพยาธิหรือยาระบายใหรับประทานขณะทองวาง  ยารักษาโรคมาลาเรียใหรับประทานยากอน

มาลาเรียกําเริบ  ยาชวยใหจิตใจสงบหรือนอนหลับใหรับประทานกอนนอน  โรคเรื้อรังควร

กําหนดเวลารับประทานยาใหแนนอน  ยาประเภทชาชง ใหรับประทานตางนํ้าชา จิบไดบอย ๆ 

ใหรับประทานยาตมขณะอุน ๆ  แตถาปวยดวยโรคกลุมความรอน สามารถรับประทานยาใน

ขณะที่ยาเย็นแลว  ถาปวยดวยโรคกลุมความเย็น ใหด่ืมขณะรอน ๆ  ในอาการที่ปวยดวยโรคกลุม

อาการเย็นแทรอนเทียม ใหรับประทานขณะที่ยาเย็นแลว  ถาปวยดวยโรคกลุมอาการรอนแทเย็นเทียม ให

รับประทานขณะที่ยายังรอนอยู 

ในผูปวยหมดสติหรือกัดฟนแนน สามารถใหยาทางสายยางผานรูจมูก  ในผูปวยที่มีอาการ

อาเจียน ใหตมยาใหคอนขางเขมขน มีปริมาณนอย แลวแบงรบัประทานหลายครั้ง 

ยาเม็ดลูกกลอน และยาผง  ใหด่ืมนํ้าตาม
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บทที่ 5 
การตั้งตํารับยาจีน 

 

ตํารับยาเกิดจากการผสมกันของตัวยาตาง ๆ ตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป  โดยไดจากการวินิจฉัยโรค 

แลวจงึคัดเลือกตวัยาที่เหมาะสมเขาเปนหมวดหมู  ตัวยาแตละตัวมีสรรพคุณเดนและดอยในตัวเอง  ดังน้ัน 

การตั้งตํารับยาท่ีเหมาะสมอาจเสริมฤทธิ์หรือลดพิษของยาในตํารับได  การเสริมฤทธิ์ ลดพิษหรือลด

ความแรงของยาที่เหมาะสม มีผลทําใหตัวยาสามารถออกฤทธิ์ไดดี 

ตามคัมภีร “เนยจิง (内经)”  ตํารับยาจะประกอบดวยตัวยาหลัก ตัวยาเสริม ตัวยาชวย  

และตัวยานําพา ตัวยาหลักเปนตัวยาที่สําคัญที่สุดในตํารับยา โดยทั่วไปจะใชในปริมาณมากที่สุด  
สวนตัวยาเสริมและตัวยาชวยจะใชในปริมาณรองลงมา 

ตัวยาหลัก (主药 จูเหยา หรือ 君药 จฺวินเหยา) 
ตัวยาหลัก คือตวัยาที่เปนตัวยาสําคัญที่ใชรักษาโรคของตํารับยานั้น  ตัวยานี้จะมีผลรักษาสาเหตุ

ของโรคหรืออาการสําคัญของโรค  ดังน้ันตัวยาหลักจึงเปนตัวยาสําคัญที่กอใหเกิดผลการรักษาตามวัตถุ 

ประสงคของตํารับยาน้ัน หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือตัวยาหลักบอกสรรพคุณหลกัของตํารับยาน้ัน  ตัวอยาง 

เชน การใชหมาหวง (麻黄) เปนตัวยาหลักในตํารับยาขับเหงื่อ แกหอบหืด เปนตน 

ตัวยาเสริม (辅药 ฝูเหยา หรือ 臣药 เฉินเหยา) 
ตัวยาเสริม คือตัวยาที่ชวยเสรมิหรือเพ่ิมประสิทธิผลการรักษาของตัวยาหลักในตํารับ  รวมทั้ง

ใชรักษาอาการอืน่ ๆ ของโรคนั้น ๆ ที่ตัวยาหลักไมสามารถครอบคลุมอาการเหลาน้ันได  ตัวอยางเชน 

การใชกิ่งอบเชยจีน (桂枝 กุยจือ) เปนตัวยาเสริมสําหรับหมาหวง (麻黄) ในการขับเหงื่อ กระทุงไข ใน
ตํารับยาหมาหวงทัง (麻黄汤) เปนตน 

ตัวยาชวย (佐药 จั่วเหยา) 
ตัวยาชวย คือตัวยาที่ชวยเสริมฤทธิ์ ควบคุม ลดพิษ ขจัดพิษของตัวยาหลักและตัวยาเสริม

รวมทั้งใชรักษาผลขางเคียงของตัวยาหลักและตัวยาเสริม ตัวยานี้มักใชในปริมาณนอย เชนการใชขงิ

สด (生姜 เซิงเจียง) ลดพิษของปนเซี่ย (半夏) ซึ่งเปนตัวยาหลักในตํารับยาแกไอ เปนตน 
 



การตั้งตํารับยาจีน 49 

ตัวยานําพา (使药 สื่อเหยา) 
ตัวยานําพา คือตัวยาที่ทําหนาที่นําพาตัวยาอื่น ๆ ใหไปยังบริเวณที่ตองการรักษา  และทําหนาท่ี

ปรับตัวยาในตํารับใหเขากันได  มักใชตัวยานี้ในปริมาณนอย  ตัวอยางเชน การใชชะเอมเทศ (甘草 

กันเฉา) เปนตัวยานําพา ทําหนาท่ีปรับตัวยาทั้งตํารับใหเขากัน  และปองกันการขับเหงื่อมากเกินไปของ

หมาหวง (麻黄) และกิง่อบเชยจีน (桂枝 กุยจือ) ในตํารับยาหมาหวงทัง (麻黄汤)  เปนตน 

นอกจากตัวยาหลักแลว ตํารับยาหนึ่ง ๆ ไมจําเปนตองมีสวนประกอบครบทั้งหมด  และตัวยา

หน่ึง ๆ อาจทําหนาท่ีหลายอยางได  หากอาการเจ็บปวยไมซับซอน อาจใชตัวยาเพียงหนึ่งหรือสองชนิดได  
หากตัวยาหลักและตัวยาเสริมไมมีพิษหรือไมมีอาการขางเคียง ก็ไมจําเปนตองมีตัวยาชวย  และหากตัว
ยาหลักสามารถเขาสูบริเวณที่เจ็บปวยได กไ็มจําเปนตองใชตัวยานําพา  โดยทั่วไปการตั้งตํารบัยามักใช
ตัวยาหลักเพียงหนึ่งชนิด  แตหากอาการเจ็บปวยมีความซับซอนมาก ก็สามารถใชตวัยาหลกัไดมากกวา
หน่ึงชนิด  สวนตัวยาเสริมน้ันสามารถใชไดหลายชนิด  และตัวยาชวยมักใชจํานวนชนิดมากกวาตัวยา
เสริม  สําหรับตัวยานําพาน้ันมักใชเพียง 1-2 ชนิด  ดังน้ัน ในยาแตละตํารับ อาจมีจํานวนชนิดของตัวยา

ที่ทําหนาท่ีแตกตางกันขึ้นกับอาการของผูปวย ชนิดของโรค และวิธีรักษาเปนสําคัญ 
 

เอกสารที่ใชประกอบการเรยีบเรยีง 
1. Li F, Fan QL, Zhu ZB, Zhao JQ, Zhu WX.  Science of prescriptions: A newly compiled practical English-Chinese 

library of traditional Chinese medicine.  1st ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai University of Traditional 
Chinese Medicine, 2000. 

2. Zhang E.  Prescriptions of traditional Chinese medicine: A practical English-Chinese library of traditional Chinese 
medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 1999. 

3. สมบูรณ ฟูเจริญทรัพย, บุญยง เศวตบวร.  การตั้งตํารับยา.  ใน: มานพ เลิศสุทธิรักษ, พจงจิต เลิศสุทธิรักษ, นิตตนันท เทอดเกยีรต ิ

(บรรณาธิการ).  ตํารับยาจีน.  [เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรยาและสมุนไพรจีน  วันท่ี 12-24  มิถุนายน 2547].  นนทบุรี: 
สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข.  
กรุงเทพมหานคร, 2547. 
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บทที่ 6 
พัฒนาการของตํารับยาจีน 

 

 ตํารับยาจีนที่ใชกันมาต้ังแตสมัยโบราณซึ่งมีผลตอการปองกันและรักษาโรคนั้น เกิดจากการ

ผสมกันของตวัยาตาง ๆ ตั้งแตสองชนิดขึ้นไปตามหลักการตั้งตํารับยาจีน ศาสตรดานเภสัชตํารับของจีน

มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาในเชิงวิทยาศาสตรอยางตอเน่ือง เพ่ือสนับสนุนการนําไปใชโดยอาศัยความรู

ตามภูมิปญญา ตามตํานานและหลักฐานทางประวัติศาสตร ตํารับยาจนีเริ่มกําเนิดขึ้นในยุคสังคมทาส ได

เริ่มมีการนําตัวยาเดี่ยวมาใชเพ่ือการปองกันและบําบัดรักษาโรค  ตอมาในยุคราชวงศซาง (商代 Shang 
Dynasty: 1,600-1,100 ปกอนคริสตศักราช) มนุษยไดเรียนรูชนิดของโรคและรูจักตัวยามากขึ้น รูจักนํา

ตัวยาหลายชนิดมาผสมกันเปนตํารับเพื่อใชในการรักษาโรคภัยไขเจ็บ ทําใหการบําบัดรักษาโรคมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในป ค.ศ. 1979 ไดมีการคนพบหลักฐานทางโบราณคดีจากสุสานหมาหวางตุย  

(马王堆 Ma Wangdui) ในสมัยราชวงศฮั่น พบตํารับยารักษาโรคจํานวน 52 ขนาน ซึ่งถือเปนตํารายา

ที่เกาแกที่สุดของประวัติศาสตรการแพทยจีน 
 การพัฒนาวิชาการดานการแพทยจีนทําใหตํารับยามีความสมบูรณและมีเน้ือหาสาระมากขึ้น ใน

ยุคจั้นกั๋ว ยุคราชวงศฉิน และยุคราชวงศฮั่น ไดพบคัมภีรหวงตี้เนยจิง (黄帝内经 The Yellow 
Emperor’s Canon of Internal Medicine) เน้ือหาประกอบดวยทฤษฎีพืน้ฐานของเภสัชตํารับ เชน 

หลักการตั้งตํารบัยา ขอหามในการจัดยารวมหรือยากลุม รูปแบบยาเตรียมของตํารับยา วิธีใชยา เปนตน 

รวมทั้งสิ้น 13 ตํารับ ซึ่งถือเปนจุดกําเนิดของศาสตรดานเภสัชตํารับในปจจุบัน 
เสินหนงเปนเฉาจิง เปนคัมภีรสมุนไพรจีนฉบับแรกที่สืบทอดมาตั้งแตราชวงศฉิน ราชวงศฮั่น 

และแพรหลายใชมาจนถึงปจจุบนั  คัมภีรน้ีไดบันทึกชื่อสมุนไพรจีนถึง 365 ชนิด และบรรยายถึงทฤษฎี

การใชสมุนไพรจีนตาง ๆ ในบทที่วาดวยเรื่องของยา คือ จฺวิน (ยาหลัก) เฉิน (ยาเสริม) จั่ว (ยาชวย) สื่อ 
(ยานําพา) ชีฉิง (อารมณทั้ง 7) และซื่อชี่อูเวย (4 รส 5 กลิ่น)  ซึ่งในวงการวทิยาศาสตรปจจุบันยอมรับ
วาผลของยาสมุนไพรที่บันทึกไวในคัมภีรเลมนี้สวนใหญจะถูกตอง เชน หมาหวงใชรักษาโรคหอบ  
หวงเหลียนรักษาโรคบิด สาหรายรักษาโรคคอพอก เปนตน 

ในยุคราชวงศฮั่นตะวันออก มีแพทยที่มีชื่อเสยีงทานหน่ึง คือ จางจงจิ่ง (张仲景 Zhang 
Zhongjing) ไดรวบรวมความรูทางการแพทยในอดีตบวกกับประสบการณของตนเองแตงคัมภีร



พัฒนาการของตํารับยาจีน 

 
 
 
 
 

51 

ซางหานจาปงลุน (伤寒杂病论 Treatise on Febrile and Miscellaneous Diseases) เน้ือหา
ประกอบดวยตํารับยารักษาโรคตาง ๆ รวม 269 ตํารับ โดยไดอธิบายถึงรายละเอียดการปรับเพิ่มหรือลด

ขนาดยาในตํารับ วิธีใช และรปูแบบยาเตรียมที่เหมาะสม คัมภีรเลมน้ีมีความสมบูรณมาก ตอมาชนรุน

หลังไดยกยองทานใหเปน “บิดาแหงตํารับยาจีน”  ในยุคราชวงศถังเปนยุคแรกที่พุทธศาสนารุงเรือง
ที่สุด ซึ่งมีอิทธิพลตอพัฒนาการทางการแพทยจีน มีหนังสือตําราทางการแพทยเกิดขึ้นจํานวนมาก ทําให

มีการพัฒนาศาสตรดานตํารับยาจีนอยางกวางขวาง เชน ตําราเปยจี๋เชียนจนิเอีย้วฟาง (备急千金要方

Thousand Ducat Formulae) และตําราเชียนจินอี้ฟาง (千金翼方 Supplement to the Thousand 
Ducat Formulae) ของซุนซอืเหมี่ยว (孙思邈 Sun Simiao)  ตําราไวไถมีเ่อี้ยว (外台秘要 Arcane 
Essentials from Imperial Library) ของหวางถาว (王焘 Wang Tao) ซึ่งบรรจุตํารับยาไวกวา 6,000 
ตํารับ หนังสือดังกลาวทัง้สามเลม จัดเปนงานรวบรวมตํารับยาครั้งยิ่งใหญโดยแพทยผูมีชื่อเสียงใน

ประวัติศาสตรการแพทยจีน นับเปนมรดกอันล้ําคาท่ีตกทอดมาจนถึงปจจุบัน 

 ในยุคราชวงศซง ทางการไดจัดใหมีการประชุมคณะแพทยจีนและไดรวบรวมขึน้เปนตําราไทผิง

เซ่ิงหุยฟาง  (太平圣惠方 Peaceful Holy Benevolent Formulae)  บรรจุตํารับยาไวรวม 16,834 

ตํารับ  ตําราเซ่ิงจี่จงลู (圣济总录 The Complete Record of Holy Benevolence) บรรจุตํารับยา
ประมาณ 20,000 ตํารับ และตําราไทผิงหุยหมินเหอจี้จฺหวีฟาง (太平惠民和剂局方 Formulae of 
the Peaceful Benevolent Dispensary) บรรจุตํารับยาไวรวม 788 ตํารับ สําหรับตําราไทผิงหุยหมิน 

เหอจี้จฺหวีฟางถอืเปนตํารายาหลวงเลมแรกในโลกเกี่ยวกับตํารับยา ตําราเลมน้ีไดรวบรวมตํารับยาหลวง

และมีการแกไขปรับปรุงใหม โดยมีรายละเอียดของเนื้อหาในแตละตํารับ เชน สรรพคุณของตํารับยา 

สวนประกอบ วธิีแปรรูป และการนําไปใชใหตรงตามสรรพคุณที่ตองการ ตําราดังกลาวนับเปนตําราสําหรับ

โอสถสถานในยุคราชวงศซง  ซึ่งตอมาไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง และเปนจุดเริ่มตนของกําเนิดเภสัช

ตํารับเลมแรกของประเทศจีน  ในยุคราชวงศจิน (金代 Jin Dynasty) เฉิงอูจี ่(成无己 Cheng Wuji) 
ไดแตงตําราซางหานหมิงหลี่ลุน (伤寒明理论 Expoundings on the Treatise on Febrile Diseases) 
ซึ่งคัดเลือกตํารับยาจํานวน 20 ขนานจากตําราซางหานลุน (伤寒论 Treatise on Febrile Diseases) 
นํามาศึกษาวิเคราะหอยางละเอยีด และไดใหคําอธิบายตํารับยาแตละตํารับอยางชัดเจน ไดแก ตัวยาหลัก 

ตัวยาเสริม ตัวยาชวย และตวัยานําพา ซึ่งถือเปนตําราทฤษฎีตํารับยาจีนเลมแรกและเปนพ้ืนฐานในการ

พัฒนาตํารับยาในยุคตอมา 
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 ในยุคราชวงศหมิง แพทยจีนจูสู (朱橚 Zhu Su) และคณะ ไดรวบรวมตํารับยาตาง ๆ กอน

ศตวรรษที่ 15 และไดแตงตําราผูจี้ฟาง (普济方 Prescription for Universal Relief) บรรจุตํารับยา
ไวรวม 61,739 ตํารับ จัดเปนตําราที่บรรจุจํานวนตํารับยามากที่สุดของจีนจวบจนปจจุบัน  ในยุค

ราชวงศชิง (清代 Qing Dynasty) มีการกอต้ังสํานักโรคระบาดขึ้น โดยไดรวบรวมแพทยจนีท่ีมีชื่อเสียง

หลายทานมารวมกันคิดคนและพัฒนาตําราการแพทยและเภสัชตํารับ ทําใหเน้ือหาในตํารับยามีความ

สมบูรณมากย่ิงขึ้น ตัวอยางเชน ตําราอีฟางเขา (医方考 Textual Criticism on Prescriptions)  
อีฟางจี๋เจี่ย (医方集解 Collection of Formulae and Notes) เปนตน ทําใหทฤษฎีตํารับยาจีนไดรับ

การพัฒนากาวหนาขึ้นอีกระดับหนึ่ง 

 หลังการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลจีนมีนโยบายสังคายนาการแพทยจีนท่ัวประเทศ 

มีการรวบรวมและชําระตําราแพทยด้ังเดิมอยางกวางขวาง มีการศึกษาวิจัยทางพรีคลินิกและทางคลินิก

ในสถาบันวิจัยตาง ๆ ของประเทศ โดยศึกษาครอบคลุมท้ังตํารับยาโบราณ ตํารับยาลับ และตํารับยาจาก

ประสบการณของแพทยที่มีชื่อเสียง  ขณะเดียวกันกไ็ดคิดคนตํารับยาใหม ๆ ที่มีประสิทธิภาพจํานวน

มาก และไดพัฒนารูปแบบยาใหม ๆ ขึ้น  จากผลดังกลาวเปนท่ีมาของพัฒนาการของตํารับยาจนี 

 โดยสรุป พัฒนาการของตาํรบัยาจีนมีประวัตศิาสตรอันยาวนาน โดยเริ่มจากระดับสามัญสู

ระดับที่กาวหนาทันสมัยข้ึน จากความธรรมดางาย ๆ จนกลายเปนความลึกซ้ึง ซ่ึงตองอาศัยเวลาอนั

ยาวนาน แลวคอย ๆ สืบทอดตอกนัมาจนกลายเปนสาขาวิชาที่มีความโดดเดน สมบูรณ และมีทฤษฎีที่

เปนระบบแขนงหนึ่งของการแพทยจีน 
 

เอกสารที่ใชประกอบการเรยีบเรยีง 
1. Li F, Fan QL, Zhu ZB, Zhao JQ, Zhu WX.  Science of prescriptions: A newly compiled practical English-Chinese 

library of traditional Chinese medicine.  1st ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai University of Traditional 
Chinese Medicine, 2000. 

2. Zhang E.  Prescriptions of traditional Chinese medicine: A practical English-Chinese library of traditional Chinese 
medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 1999. 

3. วิชัย โชควิวัฒน.  ประวัติการแพทยจีนโดยสังเขป.  วารสารการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  2547; 2(1): 73-92. 
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บทที่ 7 
รูปแบบยาเตรียมของตํารับยาจีน 

 

รูปแบบยาเตรียมของตํารับยาจีนมีหลายรูปแบบ เชน  ยาตม ยาดองเหลา ยานํ้าเชื่อม ยา

ลูกกลอน ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาผง ยาชงพรอมด่ืม ยาเสน ยาครีม ยาฉีด เปนตน  การเลือกรูปแบบยา
เตรียมท่ีเหมาะสมตองคํานึงถึงลักษณะและอาการโรคของผูปวยแตละราย  คุณลักษณะเฉพาะของ 
ตัวยาแตละชนิด และสรรพคุณของตํารับยา  รูปแบบยาเตรียมที่นิยมใชมีดังตอไปนี้ 

1. ยาตม (汤剂 ทังจี้) 
ยาตม เปนรูปแบบยาเตรียมท่ีนิยมใชในการแพทยแผนจีนมากท่ีสุด  เตรียมโดยนําตํารับยามา

แชในนํ้า ใหนํ้าทวมตัวยาเล็กนอย  ตั้งทิ้งไวประมาณ 30-60 นาที เพ่ือใหนํ้าซึมเขาตัวยากอนตม  ในการ

ตมยาน้ัน ปริมาณน้ํา ระดับไฟ และเวลาทีใ่ชในการตมยาขึ้นอยูกับคุณสมบัติของยาแตละประเภท เชน  

ยารักษาอาการภายนอก ยาแกรอนใน ใหใชนํ้าปริมาณนอย ใชไฟแรง และใชเวลาตมนอย  โดยทั่วไป

หลังตมเดือดแลวใหตมตออีกประมาณ 5-10 นาที  หากเปนยาบํารุงใหเพ่ิมปริมาณนํ้า ใชไฟออน และใช

เวลาตมนานขึ้น  โดยทั่วไปหลังตมเดือดแลวใหตมตออีกประมาณ 30-40 นาที 

วิธีการตมโดยทั่วไป เม่ือเริ่มตมใหใชไฟแรงกอน  พอเดือดแลวใชไฟออน ๆ ตมตอ  ยาหนึ่ง

หอจะตม 2-3 ครั้ง  เม่ือตมครั้งแรกเสร็จแลวใหรินนํ้ายาเก็บไว  เติมนํ้าลงในกากที่เหลือ แลวตมตออีก 
1-2 ครั้ง  รวมน้ําท่ีตมไดทั้งหมดเขาดวยกัน (อาจนําไปเคี่ยวใหงวดลงอีกครึ่งหนึ่ง)  จุดเดนของยาตมคือ 
ยาดูดซึมไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง  มีผลขางเคียงนอยและพิษต่ํา  นิยมใชรักษาโรคทั่วไปหรือ

โรคเฉียบพลัน  นอกจากน้ี ยังสามารถปรับเปลี่ยนสูตรตํารับใหเหมาะกับผูปวยได  ยาตมบางตํารับใช

รักษาแผลภายนอก โดยใชชําระลางที่ผิวหนัง  และบางตํารับใชสวนทวาร 

2. ยาดองเหลา (酒剂 จิ่วจี้) 
ยาดองเหลา เปนรูปแบบยาเตรียมท่ีไดจากการนําตัวยามาแชในเหลาขาว  สารที่ออกฤทธิ์จะ

ละลายออกมาในเหลา ยาดองเหลามักมีลักษณะใส เหมาะสําหรับผูปวยทีมี่สภาพรางกายออนแอ มี

ปญหาเรื่องลมชื้น ปวดเมื่อยตามรางกาย บาดเจ็บจากการชกตอย  ตัวอยางเชน ยาดองเหลาสบิทิศ (十
全大补酒 สือฉวนตาปูจิ่ว) และเฟงซือเหยาจิว่ (风湿药酒) เปนตน 
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3. ยานํ้าเชื่อม (糖浆剂 ถังเจียงจี)้ 
ยานํ้าเชื่อม แบงออกเปน 2 ประเภทคือ แบบมีตัวยา และแบบไมมีตัวยา (หรือนํ้าเชื่อมลวน) 

ยานํ้าเชื่อมแบบมีตัวยามีวิธีการเตรียมคือ นําตัวยามาตมนํ้าแลวนํานํ้ายาที่ไดไปเคี่ยวจนเขมขน  จากน้ัน

จึงใสนํ้าเชื่อมลงไปผสมใหเขากนั  ยานํ้าเชื่อมจะมีรสหวาน  เหมาะสําหรับผูปวยเด็ก 

4. น้ํายากลั่น (药露 เหยาลู หรือ露剂 ลูจี้) 
นํ้ายากลั่น เปนรูปแบบยาเตรียมท่ีไดจากการนําตัวยาสดที่มีองคประกอบของสารระเหยงายใส

หมอน่ึง น่ึงจนกลายเปนไอ เม่ือไอนํ้ายาไปกระทบกับความเย็นท่ีฝาหมอ จะไดหยดน้ํายาเรียกวา นํ้ายา

กลั่น  นํ้ายากลั่นจะมีกลิ่นหอมชื่นใจ รสจืด ไมมีสี รับประทานงาย ใชเปนเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ แก

รอนใน  ตัวอยางเชน นํ้ายากลั่นดอกสายนํ้าผึ้ง (金银花露  จินอิ๋นฮวาลู)  
เปนตน 

5. ยาลูกกลอน (丸剂 หวานจี้) 
ยาลูกกลอน เปนรูปแบบยาเตรียมท่ีมีลักษณะเปนเม็ดกลม ๆ ขนาดแตกตางกัน  เตรียมโดย

นําตัวยาไปบดเปนผงละเอียด แลวผสมกับนํ้ากระสายยา เชน นํ้า นํ้าผึ้ง นํ้าสมสายชู นํ้าผลไม แปงเปยก 

แปงหมี่เปยก เหลา เหลาองุน และไขผึ้ง เปนตน  จากน้ันนํามาปนเปนยาลูกกลอนดวยมือหรือ

เครื่องจักร  โดยปกติยาลูกกลอนใชรับประทานรักษาโรคทั่วไป  ประเภทของยาลูกกลอนที่นิยมใช ไดแก 

5.1 ยาลกูกลอนน้าํผึ้ง (蜜丸 มี่หวาน)  คือยาลูกกลอนที่ใชนํ้าผึ้งเปนนํ้ากระสายยา  เตรียม
โดยนําตัวยาที่บดเปนผงละเอียดมาผสมกับนํ้าผึ้งบริสุทธิ์ แลวเคี่ยวจนเหนียว สีคล้ํา  จากนั้นนํามาปน

เปนกอนกลมดวยมือหรือเครื่องจักร  อาจจะมีขนาดใหญหรือเล็กก็ได  ขนาดใหญมีนํ้าหนักประมาณ 

3-9 กรัม  ขนาดเล็กอาจจะมีขนาดตาง ๆ กันตามตองการ  เน่ืองจากยาลูกกลอนชนิดน้ีใชนํ้าผึ้งเปนนํ้า

กระสายยา จึงมีลักษณะคอนขางน่ิม นุม และเหนียวชื้นเล็กนอย กลิ่นหอมชวนรับประทาน  ยาออกฤทธิ์

เร็วปานกลาง  เหมาะสําหรับใชรักษาโรคทั้งประเภทเฉียบพลันและเรื้อรัง  และยังมีผลบํารุงรางกายดวย  

ตัวอยางเชน เซิ่นชี่หวาน (肾气丸) และอันกงหนิวหวงหวาน (安宫牛黄丸) เปนตน 

5.2 ยาลูกกลอนน้าํ (水丸 สุยหวาน)  คือยาลูกกลอนที่ใชนํ้าเปนนํ้ากระสายยา  เตรียมโดยนํา
ตัวยาที่บดเปนผงละเอียดมาผสมกับนํ้าสะอาด หรือของเหลวทีร่ับประทานไดอื่น ๆ เชน เหลา เหลาองุน 

นํ้าสมสายชู หรือแมแตนํ้ายาที่เตรียมไดจากตัวยาอื่น ๆ จากน้ันนํามาทําเปนยาลูกกลอนดวยมือหรือ

เครื่องจักร  ปกติมักทําเปนยาลูกกลอนขนาดเม็ดเล็ก กลืนงาย  จึงใชสําหรับรักษาโรคทั่วไป  ยาสามารถ 
แตกตัวและดูดซึมเขาสูรางกายไดเร็ว  ตัวอยางยาลูกกลอนนํ้า เชน เปาเหอหวาน (保和丸) และ 
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ลิ่วเสินหวาน (六神丸) เปนตน 

5.3 ยาลกูกลอนแปงเปยก (糊丸 หูหวาน)  คือยาลูกกลอนที่ใชแปงเปยกเปนนํ้ากระสายยา  
เตรียมโดยนํายาสมุนไพรที่บดเปนผงละเอียด มาผสมกับแปงเปยกหรือแปงหมี่เปยก เพ่ือชวยในการปน
ลูกกลอน  ยาลกูกลอนชนิดน้ีมีลักษณะเหนียวเหนอะหนะมากกวายาลกูกลอนชนิดอื่น  เม่ือรับประทาน
ยาจึงแตกตัว และถูกดูดซึมไดชากวายาลูกกลอนน้ําผึ้งและยาลูกกลอนนํ้า  เปนรูปแบบยาที่นิยมใชกับตวั
ยาท่ีเปนสารกระตุน หรือมีพิษ หรือระคายเคืองมาก  ซึ่งจะชวยใหการดูดซึมชาลง  ลดการระคายเคือง

ตอทางเดินอาหาร และมีผลการรักษาเน่ินนานออกไป  ตัวอยางยาลูกกลอนแปงเปยก เชน ซีหวงหวาน 

(犀黄丸) เปนตน 

5.4 ยาลูกกลอนสารสกัด (浓缩剂 หนงซัวหวาน)  คือยาลูกกลอนที่เตรียมจากนํ้ายาสมุนไพร
สกัดเขมขน  มีวิธีการเตรียมคือ ตมตัวยาที่ตองการตามกรรมวิธีการเตรียมยาตม  จากน้ันนํานํ้ายาที่ตม

ไดมาเค่ียวตอใหเขมขนจนเหนียวหนืด  แลวนําไปผสมกับตัวยาอื่น ๆ ในตํารับที่บดเปนผงละเอียด  

ผสมคลุกเคลาจนเขากันอยางสม่ําเสมอ  นําไปอบใหแหง  แลวบดเปนผงละเอียด  นําผงยาที่เตรียมไดน้ี

ไปทําเปนยาลูกกลอน โดยใชน้าํ เหลา หรือนํ้ายาสมุนไพรที่เหลือเปนนํ้ากระสายยา  จะไดยาลูกกลอน

สารสกัด ซึ่งเปนยาที่มีประสิทธิภาพสูง  รักษาโรคไดโดยใชปริมาณนอย  จึงมักทําเปนยาลูกกลอนเม็ด

เล็ก  รับประทานงาย เหมาะกับการใชรักษาโรคทุกชนิด  ตัวอยางยาลกูกลอนสารสกัด เชน หนิวหวง

เจี่ยตูหนงซัวหวาน (牛黄解毒浓缩丸) เปนตน 

6. ยาตัน (丹剂 ตันจี้) 
ยาตัน เปนรูปแบบยาเตรียมท่ีไดจากการระเหิดเม่ือไดรับความรอนของเครื่องยาธาตุวัตถุที่มี

ปรอทและกํามะถันเปนสวนประกอบ ตัวยากลุมน้ีมีคุณสมบัติที่ดีคือ ใชในปริมาณนอยแตมีประสิทธิภาพ
สูง สวนมากมักใชเปนยาภายนอก เชน ไปเจี้ยงตัน (白降丹 ) และหงเซิงตัน (红升丹 ) เปนตน  

นอกจากน้ี คําวา “ยาตัน” อาจจะหมายถึง ยาจีนท่ีมีคุณคา หายาก และมีคุณสมบัติพิเศษ  ตัวอยางเชน 

เสี่ยวเออรหุยชนุตัน (小儿回春丹) หัวลั่วตนั (活络丹) และจื่อเสฺวตัน (紫雪丹) เปนตน 

7. ยาเม็ด (片剂 เพี่ยนจี้) 
ยาเม็ด เปนรูปแบบยาเตรียมท่ีไดจากการนําตัวยามาบดเปนผง แลวเติมสารประกอบอื่น 

เพ่ือใหไดสวนผสมและปริมาณยาที่เหมาะสม และชวยในการตอกเปนเม็ด ผสมใหเขากัน จากน้ันนําไป

ตอกเม็ดเปนรูปแบบตาง ๆ โดยใชเครื่องตอกยาเม็ด  ยาเม็ดมีขอดีคือ รับประทานงาย ปริมาณสาร 

สําคัญสมํ่าเสมอ ตนทุนการผลิตต่ํา ดูแลรักษางาย และการขนสงสะดวก  หากตัวยามีกลิ่นและมีรสขม 
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สามารถบดบังไดโดยการเคลือบยาเม็ดดวยนํ้าตาล  หากตองการใหยาเม็ดออกฤทธิ์ที่กระเพาะอาหาร

หรือลําไส สามารถใชสารเคลือบที่เหมาะสมได  ตัวอยางเชน ซังจฺหวีกั่นเมาเพี่ยน (桑菊感冒片) 
และอิ๋นเฉียวเจีย่ตูเพ่ียน (银翘解毒片) เปนตน 

8. ยาแคปซูล (胶囊剂 เจียวหนังจี้) 
ยาแคปซูล มี 2 ประเภท ไดแก ยาสมุนไพรบรรจุแคปซูล (บดเปนผง แลวผานแรงเบอร 100) 

และสารสกัดสมุนไพรบรรจุแคปซูล  ขนาดของแคปซูลมีหลายขนาด เชน 500, 250, 150 มิลลิกรัม เปน

ตน  ปลอกแคปซูลผลิตมาจากวสัดุตาง ๆ กัน เชน จากพืช และจากสัตว เปนตน 

9. ยาอม หรือยาเม็ดแบน (锭剂 ติ้งจี้ หรือ 饼剂 ปงจี้) 
ยาอมหรือยาเม็ดแบน เปนรูปแบบยาเตรียมที่ไดจากการนําตัวยาลวน ๆ ที่บดเปนผง

ละเอียดหรือผสมกับสารประกอบอื่น  ทําใหเปนรูปแบบตาง ๆ กัน เชน รูปกลม รูปกลมแบน รูปรี 

รูปเหลี่ยม เปนตน  แลวนําไปอบแหง  ใชไดทั้งรับประทาน หรือใชภายนอก เชน จื่อจินติ้ง (紫金锭) 
เปนตน 

10. ยาผง (散剂 สานจี้) 
ยาผง เปนรูปแบบยาเตรียมท่ีไดจากการนําตัวยามาบดเปนผงละเอียด และผสมคลุกเคลาให

เขากัน  แลวนําไปอบหรือตากใหแหง  มีทั้งตํารับที่ใชภายในและภายนอก  ตํารับที่ใชภายในนั้น กรณีที่

ใชขนาดยาปริมาณนอย ใหนําตัวยามาบดเปนผงละเอียด แลวชงกับนํ้ารับประทาน  กรณีที่ใชขนาดยา

ปริมาณมาก มักบดเปนผงหยาบ นําไปตมกับนํ้า กรองเอากากออก แลวรับประทานเฉพาะนํ้าที่กรองได  

สวนตํารับยาผงที่ใชภายนอก  ใชวิธีโรยบนแผล หรือบริเวณที่ตองการรักษา  ตํารับยาผงอาจถูกนําไป

ปรุงแตงกอนนําไปใช ยาผงเปนรูปแบบยาเตรียมท่ีนิยมมากอีกรูปแบบหนึ่ง เพราะเตรียมไดงาย ใช

สะดวกทั้งรับประทานหรือใชภายนอก หากการเตรียมและการเก็บรักษาดียาจะไมเสื่อมสภาพงาย  

นอกจากน้ียังมีขอดีในเรื่องราคาถูกและประหยดั 

11. ยาชงสมนุไพร (茶剂 ฉาจี้) 
ยาชงสมุนไพร เปนรูปแบบยาเตรียมท่ีไดจากการนําตัวยาที่บดเปนผงหยาบ มาผสมกับสาร

ยึดเกาะ  ปนเปนกอนหรือเม็ดเล็ก ๆ  แลวอบใหแหง  วิธีใชคือ นํามาแชในนํ้าเดือดในภาชนะที่มีฝาปด 

นาน 5-10 นาที  แลวด่ืมแทนน้ําชา  ตัวอยางเชน อูสือฉา (午时茶) เปนตน 
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12. ยาชงพรอมดื่ม (冲服剂 ชงฝูจี้) 
ยาชงพรอมด่ืม เปนรูปแบบยาเตรียมท่ีไดจากการนําสารสกัดกึ่งแขง็หรือสารสกัดแหง (浸膏 

จิ้นเกา) มาผสมกับสารประกอบบางชนิด เชน แปง หรือผงน้ําตาล  แลวนําไปอบแหง  ทําเปนเม็ดเล็ก ๆ 

บรรจุซอง สําหรับชงนํ้ารับประทาน  รูปแบบยาประเภทนี้พัฒนามาจากยาตมและยาน้ําเชื่อม  มีขอดีคือ

ใชงายและพกพาสะดวก  ตัวยาออกฤทธิ์เร็ว  เหมาะสําหรับใชรักษาโรคหลายชนิด  ตัวอยางเชน ซูกาน

ชงจี้ (疏肝冲剂) และกั่นเมาทุยเรอชงจี้ (感冒退热冲剂) เปนตน 

13. ยาครีม ขี้ผึ้ง หรือรูปแบบยาที่คลายกนั (膏剂 เกาจี้) 
ยาครีม ขี้ผึ้ง หรือรูปแบบยาที่คลายกัน เตรียมโดยนําตัวยามาตมกับนํ้า หรือนํ้ามันพืช ทําให

เขมขนโดยการเคี่ยวตอ จนไดยาเตรียมท่ีมีลักษณะขนเหนียวคลายครีมหรือยาขี้ผึ้ง หรือเค่ียวจนไดยา

เตรียมท่ีขนกึ่งแข็งเกือบแหงคลายยาสีฟนหรือปูนที่ผสมแลว (พรอมท่ีจะนําไปฉาบ)  หรือเค่ียวจนได

รูปแบบเกือบแข็งเหมือนกอเอี๊ยะ หรือเค่ียวจนแหงเปนผงสารสกัด  ยาเตรียมรูปแบบนี้มีทั้งชนิด

รับประทาน เชน สารสกัดเหลว (流浸膏 หลิวจิ้นเกา)  สารสกัดกึ่งแข็งหรือสารสกัดแหง (浸膏 จิ้นเกา) 
สารสกัดเขมขนกึ่งเหลว (煎膏 เจียนเกา)  และชนิดท่ีใชทาภายนอก เชน ครีมและขี้ผึ้ง (软膏 หรวน

เกา)  และกอเอีย๊ะ (硬膏 อิ้งเกา) เปนตน 
13.1 สารสกัดเหลว ( 流 浸 膏 หลิวจิ้นเกา)  เตรียมโดยนําตัวยามาแชในตัวทําละลายที่

เหมาะสม เพื่อใหไดสารสกัดท่ีออกฤทธิ์ตามตองการ  แลวนําไประเหยเอาตัวทําละลายออกโดยใช

อุณหภูมิต่ํา ปรับความเขมขนของสารสกัดและปริมาณของตัวทําละลายใหอยูในเกณฑมาตรฐานที่

กําหนดไว  โดยทั่วไปยาเตรียมสารสกัดเหลวปริมาตร 1 มิลลิลิตร จะมีประสิทธิภาพเทียบเทากับตัวยา
แหงนํ้าหนัก 1 กรัม เวนแตจะมีการระบุไวเปนกรณีพิเศษ  ตัวอยางสารสกัดเหลว เชน สารสกัดเหลว

ชะเอมเทศ (甘草流浸膏 กันเฉาหลิวจิ้นเกา) และสารสกัดเหลวกัญชาเทศ (益母草流浸膏 อี้หมูเฉา

หลิวจิ้นเกา) เปนตน 
13.2 สารสกัดกึ่งแข็งและสารสกัดแหง (浸膏 จิ้นเกา)  เตรียมโดยนําตัวยามาหมักในตัวทํา

ละลายที่เหมาะสม เพ่ือใหไดสารสกัดท่ีออกฤทธิ์ตามตองการ  แลวนําไประเหยเอาตัวทําละลายออกโดย
ใชอุณหภูมิต่ําตามมาตรฐานของสารสกัดกึ่งแข็งและสารสกัดแหง สารสกัดปริมาณ 1 กรัม จะมี

ประสิทธิภาพเทียบเทากับตัวยาแหงนํ้าหนัก 2-5 กรัม  นิยมนําสารสกัดกึง่แขง็มาเตรียมเปนยาเม็ด หรือ

ยาลูกกลอน  ตัวอยางเชน เหมาตงชิงจิ้นเกา (毛冬青浸膏) เปนตน  สวนสารสกัดแหงที่เปนผงแหง ฃ

นิยมใชบรรจุแคปซูลหรือชงนํ้ารบัประทาน ตัวอยางเชน หลงตานเฉาจิ้นเกา (龙胆草浸膏) เปนตน 
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13.3 สารสกัดเขมขนกึ่งเหลว (煎膏 เจียนเกา หรือ 膏滋 เกาจือ)  เตรียมโดยนําตัวยามาตม
จนกระทั่งการสกัดสมบูรณ ทิ้งกาก นําสารสกดัท่ีไดมาทําใหเขมขน เติมนํ้าผึ้ง หรือนํ้าตาลกรวด หรือ

นํ้าตาลทรายในปริมาณที่เหมาะสม ผสมใหเขากัน จะไดสารสกัดท่ีมีลักษณะเขมขนกึ่งเหลว  การใชยา

เตรียมชนิดนี้จะใชในปริมาตรนอย รับประทานงาย เนื่องจากมีสวนผสมของน้ําผึ้งหรือนํ้าตาลใน

ปริมาณมาก และมีประสิทธิภาพในการบํารุงคอนขางสูง จึงเหมาะสําหรับผูปวยโรคเรื้อรังที่รางกาย

ออนแอ  ตัวอยางสารสกัดเขมขนกึ่งเหลว เชน อี้หมูเฉาเกา (益母草膏) และผีผาเกา (枇杷膏) 
เปนตน 

13.4 ครีมและขี้ผึ้ง (软膏 หรวนเกา หรือ 药膏 เหยาเกา)  เปนรูปแบบยาเตรยีมซึง่มีลกัษณะ
เปนครีมขนเหนียว ทาติดผิวหนังไดงาย ที่อุณหภูมิปกติจะมีลักษณะคอนขางแข็ง และมีความเหนียว

เฉพาะตัว  เม่ือนํามาปายหรือทาลงบนผิวหนัง จะคอย ๆ ออนตัวหรือหลอมละลาย  สารออกฤทธิ์จะ

คอย ๆ ถูกดูดซึมเขาสูผิวหนัง   ยาประเภทนี้จะออกฤทธิ์เร็วปานกลาง  ตัวอยางยาครีมและขี้ผึง้ เชน 

ซันหวงหรวนเกา (三黄软膏) และครีมฟาทะลายโจร (穿心莲软膏 ชวนซนิเหลียนหรวนเกา) เปนตน 

13.5 กอเอี๊ยะ (硬膏 อิ้งเกา)  เตรียมโดยใชสารพื้นท่ีเหมาะสมผสมหรือละลายเขากับตัวยา
สมุนไพร  แลวนํามาปายลงบนผาหรือบนแผนวัสดุที่ใชปดเฉพาะที่ผิวหนัง  สวนที่เปนสีดําบนผาหรือ

วัสดุน้ันเรียกวา กอเอี๊ยะหรือกอเอ๊ียะดํา (黑膏药 เฮยเกาเหยา)  โดยปกติที่อุณหภูมิหองจะมีลักษณะ
เปนของแข็ง  แตจะออนตัวลงที่อุณหภูมิรางกายหรือที่ประมาณ 36-37 องศาเซลเซียส  และยาจะเริ่ม

ออกฤทธิ์ โดยคอย ๆ ถูกดูดซึมเขาสูผิวหนังเฉพาะที่หรือท่ัวรางกาย  ตัวอยางยากอเอี๊ยะ เชน โกวผี

เกา (狗皮膏) และซางซอืจื่อทงเกา (伤湿止痛膏) เปนตน 

14. ยาเสน (条剂 เถียวจี)้ 
ยาเสน เปนรูปแบบยาเตรียมท่ีไดจากการนําตัวยาใสในกระดาษที่เตรียมจากเปลือกตนหมอน 

แลวนํามามวนเปนเสนเล็ก ๆ  หรือนํามามวนเปนเสนเล็ก ๆ แลวเคลือบดวยยาผงสมุนไพร  ยาเสนมัก

ใชปกเขารูหัวฝเพ่ือขับหนอง และทําใหแผลเปอยแหงเร็ว  นิยมใชในศัลยกรรมจีน 

15. ยาเสนดาย (线剂 เสีย้นจี้) 
ยาเสนดาย เปนรูปแบบยาเตรียมท่ีไดจากการนําเสนดายไหมหรือเสนดายฝายไปแชหรือตมใน

นํ้ายาสมุนไพร จากน้ันนําไปตากแหง  โดยทั่วไปมักใชยาเตรยีมประเภทนี้ผูกรากไฝ หรือรากริดสีดวง

ทวาร 
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16. ยามวนลนไฟ (灸剂 จิ่วจี้) 
ยามวนลนไฟ เปนรูปแบบยาเตรียมท่ีไดจากการนําใบโกฐจุฬาลัมพา (艾叶 ไอเยี่ย) มาห่ันเปน

เสนฝอย จากนั้นหอมวนดวยใบโกฐจุฬาลัมพาอีกที คลายกับมวนยาสูบ  เปนรูปแบบยาที่ใชในการ
ฝงเข็ม หรือรักษาจุดลมปราณหรือตําแหนงที่เกิดโรค  วิธีการใชคือ นํายาเตรียมน้ีมาจุดไฟ แลวนํามาลน

เพ่ือการรักษาหรือเพ่ือการปองกันโรค 

17. ยาฉีด (针剂 เจินจี้ หรือ注射剂 จูเซอจี)้* 
ยาฉีด เปนรูปแบบยาเตรียมที่ไดจากการนําตัวยามาสกัด และผานกระบวนการสกัดเอา

สารประกอบที่ไมตองการออก จนไดสารบริสุทธิ์  แลวนําไปเตรียมยาฉีด โดยผานการฆาเชื้อตามเกณฑ

มาตรฐานของการเตรียมยาฉีด  ยาฉีดมีหลายประเภท ทั้งประเภทฉีดใตผิวหนัง ฉีดเขากลามเน้ือ และ

หลอดเลือดดํา  ยาฉีดมีประสิทธิภาพสูง  มีปริมาณสารสําคัญที่แนนอน  นอกจากน้ี การดูดซึมของตัวยา

จะไมถูกรบกวนโดยอาหาร และตวัยาไมถูกทําลายโดยนํ้ายอยในกระเพาะอาหาร ตวัอยางยาฉีด เชน ยา

ฉีดจฺวิ่นหวง (菌黄注射液) และยาฉีดฟูฟางตันเซิน (复方丹参注射液) เปนตน 
 

เอกสารที่ใชประกอบการเรยีบเรยีง 
1. Bensky D, Barolet R.  Chinese herbal medicine: Formulas & strategies.  1st

  ed.  Seattle: Eastland Press, 1990. 
2. Li F, Fan QL, Zhu ZB, Zhao JQ, Zhu WX.  Science of prescriptions: A newly compiled practical English-Chinese 

library of traditional Chinese medicine.  1st ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai University of Traditional 
Chinese Medicine, 2000. 

3. Zhang E.  Prescriptions of traditional Chinese medicine: A practical English-Chinese library of traditional Chinese 
medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 1999. 

 
 
 
 
 
 
 
*ในประเทศไทยไมอนุญาตใหใชยาเตรียมจากสมุนไพรในรูปยาฉีด 
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บทที่ 8 
ประเภทของตํารับยาจีน 

 

ตํารับยาจีนแบงตามสรรพคุณเปนประเภทใหญ ๆ 17 ประเภท ไดแก ตํารับยาบํารุง  ตํารับยา

ปรับใหสมดุล  ตํารับยาปรับการไหลเวียนของชี่ภายในรางกาย  ตํารับยารักษาความผิดปกติของระบบ

เลือด  ตํารับยาใหความอบอุนภายในรางกาย  ตํารับยารักษาอาการภายนอก  ตํารับยาระบายความรอน

ตํารับยาสลายความชื้น  ตํารับยาสมาน  ตํารับยาชวยยอยสลาย  ตํารับยารักษาอาการแหงขาดความ 
ชุมชื้น  ตํารับยาขับเสมหะ  ตํารับยาบรรเทาอาการลม  ตํารับยาเปดทวาร  ตํารับยากลอมจิตประสาท  

ตํารับยาถาย  และตํารับยารักษาแผล ฝหนอง  รายละเอียดของตํารับยาแตละประเภทสรุปได ดังน้ี 

1. ตํารับยาบํารุง (补益剂 ปูอี้จี้) 
หมายถึงตํารับยาที่ประกอบดวยตัวยาที่มีสรรพคุณชวยเพิ่มสารจําเปน เพ่ิมภูมิตานทาน และ

ชวยใหรางกายแข็งแรง  แบงเปน 4 กลุม ดังน้ี 
1.1 ตํารับยาบํารุงชี่ (补气剂 ปูชี่จี้)  ประกอบดวยตัวยาที่มีสรรพคุณบํารุงชี่  สามารถเพิ่ม 

สมรรถนะการทาํงานของปอดและมาม ใชรักษาโรคที่ชี่ของปอดและมามพรอง  เชน เซิงมายสาน (生脉

散) เปนตน 
1.2 ตํารับยาบํารุงเลือด (补血剂 ปูเซวี่ยจี้)  ประกอบดวยตัวยาบํารุงเลือด  ใชรักษาอาการ

ขาดเลือด  เชน ซื่ออูทัง (四物汤) เปนตน 
1.3 ตํารับยาบํารุงยิน (补阴剂 ปูยินจี้)  ประกอบดวยตัวยาที่มีสรรพคุณเสริมบํารุงยิน  ใช

รักษาอาการยินของตับ และไตพรอง  เชน  ลิ่วเวยตี้หวงหวาน (六味地黄丸) เปนตน 
1.4 ตํารับยาบาํรุงหยาง (补阳剂 ปูหยางจี้)  ประกอบดวยตวัยาที่มีสรรพคณุบํารุงหยางของ

ไต  ใชรักษาอาการหยางของไตออนแอ  เชน เซิ่นชี่หวาน (肾气丸) เปนตน 

2. ตํารับยาปรับใหสมดุล (和解剂 เหอเจี่ยจี)้ 
หมายถึงตํารับยาที่ประกอบดวยตัวยาที่มีสรรพคุณรักษาอาการของโรคเสาหยาง ชวยใหการ

ทํางานของตับ มาม กระเพาะอาหารและลําไสดีขึ้น  ตํารับยาน้ีแบงเปน 3 กลุม ดังน้ี 
2.1 ตํารับยาปรบัเสาหยางใหสมดุล (和解少阳剂 เหอเจี่ยเสาหยางจี)้  ใชรักษาโรคเสาหยาง 

ซึ่งมีลักษณะกึง่ในกึ่งนอก  เชน เสี่ยวไฉหูทัง (小柴胡汤) เปนตน 
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2.2 ตํารับยาปรบัตับและมามใหสมดุล (调和肝脾剂 เถียวเหอกานผีจี)้  ประกอบดวยตัวยา
ที่มีฤทธิ์กระจายชี่ของตับ และเสริมมามใหแข็งแรง  มีสรรพคุณปรับตับและมามใหสมดุล  ใชรักษาโรคที่

ชี่ติดขัดไปกระทบตอมาม  หรือมามพรองออนแอ  ไมสามารถทําหนาที่ดานลําเลียง จนสงผลใหชี่ของตับ

กระจายไดไมคลอง  ทําใหตับและมามไมสมดุล  เชน ซื่อหน้ีสาน (四逆散) เปนตน 

2.3 ตํารับยาปรบักระเพาะอาหารและลําไสใหสมดุล (调和肠胃剂 เถียวเหอฉางเวยจี้) มีรส
เผ็ดและขม กระจายสูเบ้ืองลาง  มีฤทธิ์ปรับมามและกระเพาะอาหารใหสมดุล  ใชรักษาโรคที่การทํางาน

ของกระเพาะอาหารและลําไสแปรปรวน  เชน หวงเหลียนทัง (黄连汤) เปนตน 

3. ตํารับยาปรับการไหลเวียนของชี่ภายในรางกาย (理气剂 หลี่ชี่จี้) 
หมายถึงตํารับยาที่สวนใหญประกอบดวยตัวยาที่ชวยใหการไหลเวียนของชี่ภายในรางกายดีขึ้น 

หรือปรับชี่ใหลงสูเบ้ืองลาง  แบงเปน 2 กลุม ดังน้ี 

3.1 ตํารับยาชวยใหการไหลเวยีนของชี่ภายในรางกายดีขึ้น (行气剂 สิงชี่จี้)  มีฤทธิ์ปรับการ
ทํางานของชี่ทั้งระบบทําใหไหลเวยีนดีขึ้น ใชรักษาโรคที่มีอาการชี่ติดขัด เชน ตาวชี่ทัง (导气汤) เปนตน 

3.2 ตํารับยาปรบัใหชี่ลงสูเบื้องลาง (降气剂 เจี้ยงชี่จี้)  ที่มีฤทธิ์ปรับชี่ใหลงสูเบ้ืองลาง  ลดการ
ไหลยอนขึ้นของชี่ในรางกาย  เพ่ือระงับอาการไอหอบ หรืออาเจียนในผูปวย  เชน ติ้งฉวนทัง (定喘汤) 
เปนตน 

4. ตํารับยารักษาความผิดปกติของระบบเลือด (理血剂 หลี่เซวี่ยจี)้ 
หมายถึงตํารับยาที่ประกอบดวยตัวยาที่มีสรรพคุณรักษาอาการผิดปกติของระบบเลือด  ชวย

ปรับสมดุลของชี่และเลือด  โดยทั่วไปใชบํารุงเลือด หามเลือด สลายเลอืดค่ัง  และชวยการไหลเวียนของ

เลือดใหดีขึ้น  แบงเปน 2 กลุม ดังน้ี 

4.1 ตํารับยาชวยใหเลือดไหลเวยีนและสลายเลอืดคั่ง (活血祛瘀剂 หัวเซวี่ยชวียฺวีจี)้  มี

สรรพคุณรักษาอาการที่มีเลือดค่ัง และช้ําใน (เลือดตกใน)  เชน ชีหลีสาน (七厘散) และ เถี่ยตาหวาน 

(铁打丸) เปนตน 

4.2 ตํารับยาหามเลือด (止血剂 จื่อเซวี่ยจ้ี)  มีฤทธิ์หามเลือดท้ังภายในและภายนอกรางกาย  

ใชรักษาอาการของโรคที่มีเลือดออก เชน  ไอเปนเลือด  เลือดกําเดาไหล  ถายเปนเลือด  หรือ

ประจําเดือนมามากผิดปกติ  เชน ซื่อเซิงหวาน (四生丸) เปนตน 
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5. ตํารับยาสมาน (固涩剂 กูเซอจี)้ 
หมายถึงตํารับยาที่ใชรักษาโรคทีช่ี่ของเลือด สารพื้นฐานในไต และอสุจิเคลือ่นหลั่งออกงาย  

ประกอบดวยตวัยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งหรือเหนี่ยวรัง้ใหเสถียร  การเคลื่อนหลั่งออกของสารภายในรางกาย ทํา

ใหสูญเสียชีข่องเลือด ซึ่งมีสาเหตุและพยาธิสภาพของรางกายแตกตางกัน เชน  เหงื่อออกงาย  เหงื่อออก

ขณะนอนหลับ  ทองเสียเรื้อรัง  ถายบิดเรื้อรัง  หลั่งอสุจิขณะหลับ  หรือปสสาวะรดที่นอนในขณะหลับ  

ประจําเดือนมามากผิดปกติหรือมาทีละนอยไมหมด  รวมถึงอาการตกขาวมากผิดปกติ  แบงเปน 4 กลุม 

ดังน้ี  
5.1 ตํารับยาเสริมภูมิตานทานของผิวภายนอก ระงับเหงื่อ (固表止汗剂 กูเปยวจื่อฮั่นจี้)  

มีสรรพคุณบํารุงชี่ ปกปองรขูุมขนของรางกาย  ชวยระงับไมใหเหงื่อออกงาย  ใชรักษาโรคเหงื่อออกเอง 

ซึ่งมีสาเหตุจากพลังชี่ที่หอหุมผิวกายขาดภูมิตานทาน  หรือใชรักษาโรคที่มีอาการยินพรอง ทําใหเกิด

ความรอน เหงื่อออกมาก  เชน ยฺวี่ผิงเฟงสาน (玉屏风散) และหมูลี่สาน (牡蛎散) เปนตน 
5.2 ตํารับยาสมานลาํไส กระชบัระบบขับถาย (涩肠固脱剂 เซอฉางกูทัวจี้)  มีสรรพคุณแก

ทองเสีย บํารุงมามและไต ชวยชะลอและยับยั้งการถายมาก  หรือถายโดยควบคุมไมได  ใชรักษาโรค

มามและไตพรอง (หยางพรอง) ซึ่งทําใหทองเสียเรื้อรัง ถายไมหยุด เชน ซื่อเสินหวาน (四神丸) เปนตน 
5.3 ตํารับยาเหนี่ยวรั้งการหลั่งน้ําอสุจิและปสสาวะ (涩精止遗剂 เซอจิงจื่ออี๋จี้)  มีสรรพคุณ

บํารุงไต และชวยใหไตมีพลงัในการเหนี่ยวรั้งไมใหอสุจิเคลื่อนหลั่ง หรือปสสาวะเล็ดโดยไมมีแรงควบคุม  

ใชรักษาโรคที่พลังไตพรอง ซึง่ทําใหเก็บรั้งอสุจไิมอยู ทําใหเกดิอาการหลั่งเร็ว  หรือพลงัไตพรองไม

สามารถควบคุมการทํางานของกระเพาะปสสาวะ ทําใหปสสาวะเล็ด กลั้นไมได หรือปสสาวะบอย  เชน 

ฝูทูตัน (附菟丹) เปนตน 
5.4 ตํารับยาระงับการตกขาวและประจําเดือนมามาก (固崩止带剂 กูเปงจื่อไตจี้)  มีฤทธิ์

หามเลือดประจําเดือนท่ีมามาก หรือตกขาวมากผิดปกติ  ใชรักษาโรคประจําเดือนมามากผิดปกติ หรือ

มาทีละนอย แตไมหมด  รวมทั้งตกขาวมาก  เชน กูจิงหวาน (固经丸) เปนตน 

6. ตํารับยาใหความอุนภายในรางกาย (温里剂 เวินหลี่จี้) 
หมายถึงตํารับยาที่ใชรักษากลุมอาการเย็นภายในรางกาย  มีฤทธิ์ทําใหรางกายอบอุน  สลาย

ความเย็น แกปวด  เสริมการทํางานของมามและกระเพาะอาหาร ตํารับยาน้ีมีรสเผ็ดรอน  
กลุมอาการเย็นภายในรางกาย มีสาเหตุมาจากสภาพหยางของรางกายพรอง หยางไมเพียงพอ  

ทําใหเกิดความเย็นภายในรางกาย  หรือใชยาผดิทําใหหยางลดลง หรือกระทบกับความเย็นภายนอกและ
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เขาถึงอวยัวะภายใน แลวตอไปยังเสนลมปราณ  แบงเปน 3 กลุมตามความรุนแรงของอาการของโรค 

และตําแหนงที่เกิดโรค ดังน้ี  

6.1 ตํารับยาขจดัความเย็น อุนจงเจียว (มามและกระเพาะอาหาร) (温中祛寒剂 เวินจงชวี

หานจ้ี)  ใชรักษาโรคที่มีอาการเย็นพรองภายในที่ตําแหนงจงเจียว (มามและกระเพาะ)  ประกอบดวย
ตัวยาที่ใหฤทธิ์อุนรอน และเสริมบํารุงชี่ของมาม  เชน หลี่จงหวาน (理中丸) เปนตน 

6.2 ตํารับยาฟนคืนหยางชี่ (回阳救逆剂 หุยหยางจิ้วหนี้จี)้ ประกอบดวยตัวยาที่มีคุณสมบัติ
อุนรอน  มีสรรพคุณอุนหยางของไต ชวยใหหยางฟนคืนกลับ  ใชรักษาโรคที่มีอาการหนาวเย็นมาก 

เน่ืองจากหยางของไตออนแอ หรือหยางของหัวใจและไตออนแอ  เชน ซื่อหน้ีทัง (四逆汤) เปนตน 

6.3 ตํารับยาสลายความเยน็ อุนเสนลมปราณ (温经散寒剂 เวินจิงสานหานจี)้  มีฤทธิ์สลาย
ความเย็น อุนเสนลมปราณ และบํารุงเลือด ทะลวงชีพจร ใชรกัษาโรคที่มีอาการหยางชี่ไมเพียงพอ เลือด

ลมออนแอ หรืออาการปวดที่เกิดจากความเย็นมากระทบ ซึ่งมีผลตอการไหลเวียนของเสนลมปราณ  

เชน ตังกุยซื่อหนี้ทัง (当归四逆汤) เปนตน 

7. ตํารับยารักษาอาการภายนอก (解表剂 เจี่ยเปยวจี)้ 
หมายถึงตํารับยาที่ใชรักษากลุมอาการของโรคอันมีสาเหตุจากภายนอก  เชน สภาพอากาศทั้ง 6 

ไดแก ลม ความเย็น ความรอนอบอาว ความชื้น ความแหง และไฟ  ตํารับยาน้ีจะออกฤทธิก์ําจัดของ

เสียที่อยูตามผิวหนังออกโดยผานการขับเหงื่อ และกระทุงอาการของโรคหัดใหออกไดงายขึ้น  โดยทั่วไป

ตํารับยาประเภทนี้จะมีรสเผ็ด  ตองเลือกใชใหเหมาะกับโรคตามสาเหตุของโรค  เชน ลมรอน ลมเย็น 

และสภาพรางกาย ซึ่งมีลักษณะยนิ-หยาง แกรง พรองแตกตางกัน  แบงเปน 3 กลุม ดังน้ี 

7.1 ตํารับยารกัษาอาการภายนอกที่มีรสเผ็ดอุน (辛温解表剂 ซิงเวินเจี่ยเปยวจี้)  มีรสเผ็ด 

และมีคุณสมบัติเปนยาอุน ใชรักษาอาการไขจากการกระทบลมเย็น หนาวสั่น  เชน หมาหวงทัง (麻黄

汤) และ เซียงซสูาน (香苏散) เปนตน 

 7.2 ตํารับยารกัษาอาการภายนอกที่มีรสเผ็ดเยน็ (辛凉解表剂 ซิงเหลียงเจี่ยเปยวจี้)  มีรส
เผ็ด และมีคุณสมบัติเปนยาเย็น  ใชรักษาอาการไข เหงื่อออก  เชน อิ๋นเฉียวสาน (银翘散) เปนตน 

7.3 ตํารับยาเสริมภูมิคุมกันและขับเหงื่อ (扶正解表剂 ฝเูจิ้งเจี่ยเปยวจี)้  มีฤทธิ์ขับเหงื่อ 
บํารุงรางกาย และเสริมภูมิคุมกัน  ใชรักษาอาการไข หนาวสัน่ ในผูปวยที่มีอาการหนักและผูปวยที่มี

รางกายออนแอ  เชน เซินซูอิ่น (参苏饮) เปนตน 
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8. ตํารับยาระบายความรอน (清热剂 ชิงเรอจี)้ 
หมายถึงตํารับยาที่ใชรักษากลุมอาการรอนภายในรางกาย ประกอบดวยตัวยาซึ่งมี

สรรพคุณระบายความรอน ชวยใหเลือดเย็น และแกพิษ  แบงเปน 7 กลุม ตามตําแหนงของโรค ดังน้ี 

8.1 ตํารับยาระบายความรอนในระดับชี่ (清气分热剂 ชิงชี่เฟนเรอจี้)  มีฤทธิ์ระบาย
ความรอนในระดับชี่  แกอาการรอนใน กระหายน้ํา  ใชรักษาโรคที่มีไขสูง กระหายน้ํามาก เหงื่อออกมาก 

ชีพจรใหญ  เชน ไปหูทัง (白虎汤) เปนตน 

8.2 ตํารับยาระบายความรอนในระบบหยิงชี่และเลือด (清营凉血剂 ชิงอิ๋งเหลียงเซวี่ยจ้ี)  มี
ฤทธิ์บรรเทาความรอนในระบบหยิงชี่และเลือด ชวยใหเลือดเย็นลง  กระจายการคั่งของเลือด และหาม

เลือดอันเน่ืองมาจากเลือดรอน ระบายความรอนและถอนพิษไข เชน ชิงอิ๋งทงั (清营汤) เปนตน 

8.3 ตํารับยาระบายความรอนในระดับชี่และระดับเลือด (气血两清剂 ชี่เซวี่ยเหลี่ยงชิงจี้)  
มีฤทธิ์ระบายความรอนทั้งในระดับชี่และในระดับเลือด ใชในกรณีที่ความรอนเกิดขึ้นพรอมกันท้ัง

ภายในและภายนอก หรือมีไขพษิรอนซึ่งมีอาการรุนแรง  เชน ชิงเวินไปตูอิ่น (清瘟败毒饮) เปนตน 

8.4 ตํารับยาระบายความรอน บรรเทาพิษไข (清热解毒剂 ชิงเรอเจี่ยตูจี้)  มีฤทธิ์ระบาย
ความรอน บรรเทาพิษไข ใชรกัษาโรคที่มีอาการพิษรอนมากภายใน รวมทั้งพษิรอนบริเวณศีรษะ และ

ใบหนา  เชน หวงเหลียนเจี่ยตูทัง (黄连解毒汤) เปนตน 

8.5 ตํารับยาระบายความรอนทีอ่วัยวะภายใน (清脏腑热剂 ชิงจั้งฝูเรอจี้)  มีฤทธิ์ระบาย
ความรอนสูงที่เกิดขึ้นในอวยัวะภายในทั้งหลาย  เชน เซี่ยไปสาน (泻白散) และเสาเหยาทัง (芍药汤) 
เปนตน 

8.6 ตํารับยาลดไขจากยินพรอง (清虚热剂 ชิงซวีเรอจี้)  มีสรรพคุณลดไขจากยินพรอง (มี
อาการไขต่ํา ซึ่งเปนความรูสึกของคนไขเอง เม่ือวัดปรอทอาจมีไขเพียงเลก็นอย หรืออาจไมมีไขกไ็ด)  
เสริมยิน ระบายความรอนจากภายใน  ใชรักษาโรคที่มีไขต่ํา ๆ เปนเวลานาน  หรือผูปวยที่มีอาการรอน

ในกระดูก  เชน ชิงกูสาน (清骨散) เปนตน 

8.7 ตํารับยาลดไขจากอาการเปนลมเพราะแพแดด และเสริมชี่ (清暑益气剂 ชิงสูอี้ชี่จี้)  
มีสรรพคุณลดไขจากอาการเปนลมเพราะแพแดด  และตัวยาที่มีสรรพคุณบํารุงชี่ เสริมยิน  ใชรักษา

โรคที่ถูกแดดเปนเวลานาน ทําใหมีอาการออนเพลีย ตัวรอน และหมดสติ  เชน ลิ่วอี้สาน (六一散) 
และชงิสูอีช้ี่ทัง (清暑益气汤) เปนตน 
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9. ตํารับยาสลายความชื้น (祛湿剂 ชฺวีซอืจี้) 
หมายถึงตํารับยาที่ใชรักษาโรคหรือกลุมอาการเจบ็ปวยที่เกิดจากความชื้น ประกอบดวยตัวยาที่

มีสรรพคุณขจัดความชื้นดวยการขับนํ้าสลายชื้น  ระบายน้ําที่มีลักษณะขุนเปนตะกอน เพ่ือใหเกิดสภาพ

คลอง  สาเหตุที่ทําใหเกิดความชื้นมี 2 สาเหตุ คือ 

1) ความชื้นจากภายนอก เม่ือรางกายกระทบความชื้นจากภายนอก ทําใหทางเดินของลมปราณ

ติดขัด  เกิดอาการกลวัหนาว เปนไขตัวรอน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว หรืออาจปวดบวมที่ขอ ทําให

ขอยืดงอไมสะดวก 

2) ความชื้นจากภายใน  ความชื้นภายในรางกายมีผลตอการทํางานของมาม ปอด ไต ทางเดิน

ของซานเจียว และกระเพาะปสสาวะ  ทําใหระบบการกําจัดนํ้าเสียบกพรอง เปนผลใหเกิดภาวะน้ําตกคาง 

(นํ้าเสียที่คอนขางใส) กับเสมหะ (นํ้าเสียที่คอนขางหนืด)  หรือนํ้าเสียที่มองไมเห็นดวยตาเปลา  ทําให

เกิดอาการบวมน้ํา 

รางกายของคนมีความเกี่ยวของกับปจจัยภายในและภายนอก  ดังน้ันความชื้นจากภายนอก

สามารถเขาสูภายในได  ในทํานองเดียวกัน ความชื้นจากภายในสามารถขจัดออกสูภายนอกไดโดยผาน

ผิวหนัง  ความชื้นภายนอกและภายในจึงมีผลตอกัน 

โดยทั่วไป ความชื้นมักมาพรอมกับลม ความเย็น และความรอน  และเน่ืองจากสภาพรางกาย

ของคนมีความแข็งแรง ออนแอ แกรง และพรองตางกัน  ตําแหนงที่เกิดโรคสามารถเกิดไดทั้งสวนบน 

สวนลาง ภายในและภายนอก  นอกจากน้ี อาการเจ็บปวยอาจแปรเปลี่ยนไปเปนเย็นหรือรอนได  การ

รักษาดวยการสลายความชื้นจึงมี 5 วิธี คือ 
(1) หากตําแหนงของโรคอยูภายนอกหรืออยูสวนบน ใหใชยาขับเหงื่อนอย ๆ เพ่ือขจัดความชื้น

ใหออกทางเหงื่อ 
(2) หากตําแหนงของโรคอยูภายในหรืออยูสวนลาง ใหใชยาหอมเย็นรสขม หรือรสหวานอมจืด  

เพ่ือขับนํ้าออกทางปสสาวะ 
(3) หากความชื้นแปรสภาพเปนเย็น  ใหอุนหยางสลายชื้น 
(4) หากความชื้นแปรสภาพเปนรอน  ใหขจัดรอนสลายชื้น 
(5) หากรางกายออนแอ (พรอง) มีความชื้นคอนขางมาก  ใหขจดัความชื้นพรอมกับเสริมบํารุง 

ตํารับยาสลายความชื้นแบงเปน 5 กลุม ดังน้ี  
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9.1 ตํารับยาสลายความชื้น ปรับสมดุลของกระเพาะอาหาร (燥湿和胃剂 เจาซือเหอเวยจี)้ 
มีรสขม มีคุณสมบัติอุน  มีฤทธิ์ขจัดความชื้นทําใหแหง  และมีกลิ่นหอม มีฤทธิ์กระจายสลายความชื้น  

ใชรักษาโรคที่มีความชื้นอุดกั้นภายในรางกาย  และมีลมเย็นจากภายนอกมากระทบ  เชน ผิงเวยสาน 

(平胃散) เปนตน 
9.2 ตํารับยาระบายความรอน สลายความชื้น (清热祛湿剂 ชิงเรอชฺวีซือจี)้  มีสรรพคุณขจัด

ความรอน ระบายความชื้น ใชรกัษาโรคที่มีอาการรอนชื้น เชน ปาเจิ้งสาน (八正散) เปนตน 
9.3 ตํารับยาขับปสสาวะ ระบายความชื้น (利水渗湿剂 หลีสุยเซิ่นซือจี้)  มีสรรพคุณระบาย

ความชื้นออกทางปสสาวะ  ใชรักษาโรคที่มีนํ้าหรือความชื้นตกคาง (บวมน้ํา)  เชน ซื่อหลงิสาน (四苓

散) เปนตน 
9.4 ตํารับยาใหความอบอุน สลายความชื้น (温化水湿剂 เวินฮวาสุยซือจี้)   มีสรรพคุณ

อุนหยาง และระบายความชื้น ใชรักษาโรคที่มีความเย็นชื้น เชน ฟูจื่อทัง (附子汤) เปนตน 
9.5 ตํารับยาขจัดลมชื้น และแกปวด (祛风胜湿剂 ชฺวีเฟงเซิ่งซือจี้)  มีสรรพคุณขจดัลมชืน้ 

ใชรักษาโรคที่มีอาการปวดเนื่องจากลมชื้น หรือโรคผื่นคันตามผิวหนัง  เชน กุยจือเสาเหยาจือหมูทัง (桂
枝芍药知母汤) เปนตน 

10. ตํารับยาถาย (泻下剂 เซี่ยเซีย่จี)้ 
หมายถึงตาํรับยาท่ีใชรักษากลุมอาการแกรงภายในรางกาย  ประกอบดวยตัวยาที่มีสรรพคุณ

ระบายทอง กําจดัของเสียที่ตกคางในกระเพาะอาหารและลําไส ระบายความรอนท่ีสูงเกินไป และขับนํ้า 
เน่ืองจากกลุมอาการแกรงภายในรางกายที่เปนสาเหตุใหทองผูกน้ัน อาจเกิดจากความรอน ความ

เย็น ความแหง และน้ํา  ตํารับยาประเภทนี้จึงแบงเปน 5 กลุมตามพยาธิสภาพของรางกายและอายขุอง
ผูปวย ดังน้ี 

10.1 ตํารับยาถาย ขับความรอน (寒下剂 หานเซีย่จ้ี)  มีคุณสมบัติเปนยาเย็น  มีสรรพคณุ

เปนยาถาย  ใชรักษาโรคทองผกูจากความรอนสะสมภายในรางกาย  เชน เสีย่วเฉิงชี่ทัง (小承气汤) 
เปนตน 

10.2 ตํารับยาถาย เสริมความอบอุน (温下剂 เวินเซี่ยจี)้  มีคุณสมบัติอุนรอน  มีฤทธ์ิสลาย

ความเย็นที่เปนสาเหตุใหทองผูก  ใชรักษาโรคที่มีอาการแกรงภายในรางกายที่เกิดจากความเย็น  เชน 

เวินผีทัง (温脾汤) เปนตน 

10.3 ตํารับยาถาย เพ่ิมความชุมชื้นใหระบบขับถาย (润下剂 รุนเซี่ยจี้)   มีฤทธิ์ใหความ 



ประเภทของตํารับยาจีน 

 

67 

ชุมชื้นและหลอลื่นลําไส เพื่อใหถายงาย ใชรักษาโรคทองผูกเน่ืองจากนํ้าในลําไสไมเพียงพอ ทําให

อุจจาระแขง็ และถายยาก  เชน หมาจื่อเหรินหวาน (麻子仁丸) เปนตน 

10.4 ตํารับยาถายอยางแรง ขับความชื้น (逐水剂 จูสุยจ้ี)  มีสรรพคุณเปนยาถายอยางแรง 
ใชรักษาโรคที่มีนํ้าเสียตกคางอยูในบริเวณชองทองและทรวงอกรวมถึง อาการบวมน้ําท่ีเกิดจากกลุม

อาการแกรง  เชน สือเจาทัง (十枣汤) เปนตน 

10.5 ตํารับยาระบาย เพ่ิมความแข็งแรงของลําไส (攻补兼施剂 กงปูเจียนซือจ้ี)  มี

สรรพคุณบํารุงและระบาย  ใชรักษาโรคที่มีอาการแกรงภายใน และพลังชี่ของรางกายออนแอ (พบในคน
ที่สุขภาพออนแอ ทองผูกงาย)  หากระบายอยางเดียวจะทําใหมีอาการออนเพลียมากขึ้น จึงตองทั้งบํารุง

และระบายทองพรอมกัน  เชน ซินเจียหวงหลงทัง (新加黄龙汤) เปนตน 

11. ตํารับยาชวยยอยสลาย (消导剂 เซียวตาวจี้) 
หมายถึงตาํรับยาท่ีสวนใหญประกอบดวยตัวยาท่ีมีสรรพคุณชวยใหระบบยอยอาหารดีขึ้น ขับ

อาหารตกคาง  บรรเทาทองอืด หรืออาการจุกเสยีดแนนทอง  แบงเปน 2 กลุม ดังน้ี 

11.1 ตํารับยาชวยยอยอาหาร ขับอาหารตกคาง (消食导滞剂 เซียวสือตาวจื้อจี้)  ตํารับยา 

กลุมน้ีประกอบดวยตัวยาที่มีสรรพคุณชวยบรรเทาอาการจุกเสียดทองและชวยยอยอาหาร  ใชรักษา 

อาการอาหารไมยอย  เชน เปาเหอหวาน (保和丸) เปนตน 

11.2 ตํารับยาชวยยอยอาหาร บรรเทาอาการทองอืด (消痞化积剂 เซียวผี่ฮวาจีจี้)  มี

สรรพคุณชวยใหชี่เดิน  ชวยการไหลเวียนของเลือด และขับชื้นสลายเสมหะซึ่งเปนสาเหตุใหทองอืด  เชน 

จื่อสือเซียวผี่หวาน (枳实消痞丸) เปนตน 

12. ตํารับยาขับเสมหะ (祛痰剂 ชวีถันจี้) 
หมายถึงตํารับยาที่ใชรักษาโรคตาง ๆ อันเกิดจากเสมหะ  ประกอบดวยตัวยาที่มีสรรพคุณขับ

เสมหะและน้ําเสียที่ตกคางใหหมดไป เน่ืองจากเสมหะมีหลายชนิด เชน เสมหะชื้น เสมหะรอน เสมหะ

แหง เสมหะเย็น และเสมหะปนลม  ดังน้ัน จึงตองเลือกใชใหเหมาะสม ดังน้ี 

12.1 ตํารับยาสลายความชื้น ละลายเสมหะ (燥湿化痰剂 เจาซือฮวาถันจี้)  ประกอบดวย 
ตัวยาละลายเสมหะ สลายความชื้น และตัวยาที่มีรสขม อุน ชวยใหความชื้นหายไป  หรือตัวยาที่มีรส

หวานจืด ชวยระบายความชื้น  ใชรักษาโรคที่มีอาการเสมหะชื้น  เชน เออรเฉินทัง (二陈汤) และ 
เวินตานทัง (温胆汤) เปนตน 
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12.2 ตํารับยาขจัดความรอน ขบัเสมหะ (清热化痰剂 ชิงเรอฮวาถันจี)้  มีสรรพคุณขจัด
ความรอนและสลายเสมหะ ใชรักษาโรคที่มีอาการเสมหะรอน  เชน ชิงชี่ฮวาถันหวาน (清气化痰丸) 
เปนตน 

12.3 ตํารับยาเพิ่มความชุมชื้นใหปอด ละลายเสมหะ (润燥化痰剂 รุนเจาฮวาถนัจี)้  มี

สรรพคุณสลายเสมหะและชวยใหปอดชุมชื้น ใชรักษาโรคที่มีอาการเสมหะแหง  เชน เออรหมูสาน (二
母散) เปนตน 

12.4 ตํารับยาอุนปอด ขับเสมหะเย็น (温化寒痰剂 เวินฮวาหานถันจี)้  มีสรรพคุณเพิ่ม

ความอบอุนใหปอด สลายเสมหะ  ใชรักษาโรคที่มีอาการเสมหะเย็น  เชน ซันจื่อหยางชินทัง (三子养

亲汤) เปนตน 

12.5 ตํารับยาสลายเสมหะ ขับลม (治风化痰剂 จื้อเฟงฮวาถนัจี้)  มีสรรพคุณสลายเสมหะ
และขับลม  แบงเปน 2 กลุมยอย คือ 

- ตํารับยาขับลมภายนอกที่ทําใหเกิดเสมหะ (疏风化痰剂 ซูเฟงฮวาถนัจี้)  เหมาะกับ

ผูปวยที่มีเสมหะเนื่องจากลมภายนอก ทําใหปอดกระจายชีไ่มคลอง จึงเกิดเสมหะ  ตองรักษาดวยการ

กระจายลมและสลายเสมหะ  เชน จื่อโซวสาน (止嗽散) เปนตน 
- ตํารับยาขับลมภายในที่ทําใหเกิดเสมหะ (熄风化痰剂 ซีเฟงฮวาถนัจี้)  เหมาะกับ

ผูปวยที่มีเสมหะเนื่องจากพื้นฐานเดิมมีเสมหะอยูกอนแลว  เม่ือมีลมจากตับชกันําใหเสมหะขึ้นสูสวนบน

ของรางกาย  จึงทําใหเกิดอาการเจ็บปวยตาง ๆ  ตองรักษาดวยการขับลมภายในและสลายเสมหะ ตํารับ
ยาในกลุมน้ีประกอบดวยตัวยาที่มีสรรพคุณขับลมภายในและสลายเสมหะ  เชน ปนเซี่ยไปจูเทียนหมาทัง 

(半夏白术天麻汤) เปนตน 

13. ตํารับยารักษาอาการแหงขาดความชุมชื้น (治燥剂 จื้อเจาจี้) 
หมายถึงตํารับยาที่ประกอบดวยตัวยาที่มีสรรพคุณเสริมสรางนํ้าหลอเลี้ยง ชวยใหอวัยวะมี

ความชุมชื้น  แบงเปน 2 กลุม ดังน้ี 

13.1 ตํารับรักษาอาการแหงภายนอกที่ออกฤทธิ์กระจายเบาบาง ชวยการไหลเวียนของชี่ที่ปอด 
(轻宣外燥剂 ชิงซวนไวเจาจี้)  มีสรรพคณุรักษาความแหงอันเน่ืองมาจากอากาศภายนอก  มักเกิดใน

ฤดูใบไมรวง  เม่ือลมหนาวมา ทําใหชี่ปอดกระจายไมคลอง  นิยมใชตัวยาที่มีคุณสมบัติอุน นํ้าหนักเบา  

เชน ซิ่งซูสาน (杏苏散) เปนตน 
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13.2 ตํารับยารักษาอาการแหงภายในดวยการเพิ่มความชุมชื้น เสริมยิน (滋润内燥剂 

จือรุนเนยเจาจี)้ มีสรรพคุณรักษาอาการแหงแบบรอน  มักจะเกิดในชวงตนฤดูใบไมรวง ซึง่ยังมีความ

รอนของปลายฤดูรอนแฝงอยู  ทําใหนํ้าหลอเลี้ยงในปอดลดลง  นิยมใชยาท่ีมีคุณสมบัติเย็นนํ้าหนักเบา  

เชน อี้เวยทัง (益胃汤) และหยางยินชิงเฟยทัง (养阴清肺汤) เปนตน 

14. ตํารับยาเปดทวาร (开窍剂 ไคเชี่ยวจี้) 
หมายถึงตํารับยาที่ประกอบดวยตัวยาที่มีรสเผ็ด มีกลิ่นหอม ทะลวงไดดี  สามารถเปดทวาร 

ทําใหมีสติฟนฟูสัมปชัญญะ ใชรักษาอาการหมดสติ สติเลอะเลือน เกิดอาการชักหรืออัมพฤกษ  แบงเปน 

2 กลุม ดังน้ี 

14.1 ตํารับยาเปดทวารประเภทยาเยน็ (凉开剂 เหลียงไคจี้)  มีกลิ่นหอมเย็น  ใชรวมกับตัว

ยาท่ีมีสรรพคุณระบายความรอนของหัวใจ และชวยใหเลือดเยน็ลง  ใชรักษาโรคที่มีอาการรอนจัด หรือ

พิษรอนเขาสูเยือ่หุมหัวใจ ทําใหหมดสติ  เชน หนิวหวงชงิซินหวาน (牛黄清心丸) เปนตน 

14.2 ตํารับยาเปดทวารประเภทยาอุน (温开剂 เวินไคจี)้  มีกลิ่นหอม  ใชรวมกับยาที่มีรส

เย็น มีคุณสมบัติอุน ชวยใหการไหลเวียนของชีดี่ขี้น  ใชรักษาโรคที่มีอาการหมดสติเน่ืองจากความเย็น

ปดกั้นทวาร เชน ผูปวยโรคอัมพฤกษที่ไดรับความเย็นจนหมดสติ หรือเสมหะตีขึ้นสมอง ทําใหหมดสติ  

เชน ทงกวนสาน (通关散) เปนตน 

15. ตํารับยากลอมจิตประสาท (安神剂 อันเสินจี้) 
หมายถึงตํารับยาที่สวนใหญประกอบดวยตัวยาที่มีฤทธิ์คลายเครียด หรือตัวยาบํารุงหัวใจ 

กลอมประสาท ลดความกระวนกระวายใจ  แบงเปน 2 กลุม ดังน้ี  

15.1 ตํารับยาชวยควบคุมจิตประสาทใหสงบเปนปกติ บรรเทาอาการชักหรือช็อค (重镇安神

剂 จงเจิ้นอันเสนิจี้)  มีฤทธิ์ระงับประสาท  มีสรรพคุณบรรเทาอาการตกใจกลวั อาการกระวนกระวายไม

อยูน่ิง และแกโรคลมชัก  เชน จูซาอันเสินหวาน (朱砂安神丸) เปนตน 

15.2 ตํารับยาบํารุงหัวใจ ชวยใหนอนหลับ (滋养安神剂 จือหยางอันเสินจี)้  มีฤทธิ์บํารุง
เลือดและยิน ชวยใหจิตใจสงบ ชวยใหนอนหลับ  ใชรักษาโรคที่มีอาการตกใจงาย หวาดกลัว ใจสั่น 

และนอนไมหลับ เชน ซวนเจาเหรินทัง (酸枣仁汤) และเทียนหวางปูซินตัน (天王补心丹) เปนตน 
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16. ตํารับยาบรรเทาอาการลม (治风剂 จื้อเฟงจี)้ 
หมายถึงตํารับยาที่ประกอบดวยตัวยาที่มีรสเผ็ด มีฤทธิ์กระจายลม หรือเสริมยิน ลดหยาง

ภายในรางกาย  แบงเปน 2 กลุมดังน้ี 

16.1 ตํารับยาปดเปาลมภายนอก (疏散外风剂 ซูสานไวเฟงจี้)   มีรสเผ็ด มีฤทธิ์กระจาย

ลม  มีสรรพคุณรักษาอาการเจ็บปวยจากการกระทบลมภายนอก เชน เซียวเฟงสาน (消风散) เปนตน 

16.2 ตํารับยาสงบลมภายใน (平熄内风剂 ผิงซีเนยเฟงจี)้  มีสรรพคุณสงบลมของตับเปน
หลัก โดยทั่วไปมักใชรวมกับตัวยาที่มีฤทธิ์ระบายความรอน สลายเสมหะ บํารุงเลือด  ใชรกัษาโรคที่มี

อาการเจ็บปวยจากลมภายในรางกาย  เชน เจิ้นกานซีเฟงทัง (镇肝熄风汤) เปนตน 

17. ตํารับยารักษาแผล ฝหนอง (痈疡剂 ยงหยางจี)้ 
หมายถึงตาํรับยาท่ีประกอบดวยตัวยาที่มีสรรพคุณขับพิษรอน ขับหนอง หรือสลายตุมกอน

ดวยความอุน  ใชรักษาโรคแผล ฝ หนอง ตุมกอนตาง ๆ  แบงเปน 2 กลุม ดังน้ี 

17.1 ตํารับยารกัษาแผล ฝหนองภายนอกรางกาย (外痈剂 ไวยงจี)้  มีสรรพคณุรกัษาแผล ฝ
หนองที่เกิดตามผิวหนังภายนอก ไดแก  ฝฝกบัว ฝหัวแข็ง ตุมหนองที่ผิวหนัง งูสวัด ไฟลามทุง ตอม

นํ้าเหลืองโต  เชน เซียนฟางหัวม่ิงอิ่น (仙方活命饮) และหยางเหอทัง (阳和汤) เปนตน 

17.2 ตํารับยารกัษาแผล ฝหนองภายในรางกาย (内痈剂 เนยยงจี)้  มีสรรพคุณรักษาแผล ฝ
หนองที่เกิดตามอวัยวะภายในตาง ๆ เชน  ฝในปอด ไสติ่งอักเสบ  เชน ตาหวงหมูตันทัง (大黄牡丹

汤) เปนตน 
 

เอกสารที่ใชประกอบการเรยีบเรยีง 
1. Zhang E.  Prescriptions of traditional Chinese medicine: A practical English-Chinese library of traditional Chinese 

medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 1999. 
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บทที่ 9 
ตํารับยาจีน 

 

 ตํารับยาจีนท่ีไดคัดเลือกมาบรรจุไวในหนังสือเลมน้ี มีจํานวน 30 ตํารับ แบงเปน 10 ประเภท 

ดังน้ี  

 1.  ยาบํารุง 
- ยาบํารุงชี:่ ซื่อจฺวินจื่อทัง (四君子汤) เซิงมายสาน (生脉散) ปูจงอี้ชี่ทัง (补中益气汤) 

- ยาบํารุงเลือด: ซื่ออูทัง (四物汤) 
- ยาบํารุงยิน: อีกวนเจียน (一贯煎)  ลิ่วเวยตี้หวงหวาน (六味地黄丸) 
- ยาบํารุงหยาง: เซิ่นชี่หวาน (肾气丸) 

 2.  ยาปรับสมดุล 
- ยาปรับเสาหยางใหสมดุล: เสี่ยวไฉหูทัง (小柴胡汤) 
- ยาปรับตับและมามใหสมดุล: ซื่อหน้ีสาน (四逆散)  เซียวเหยาสาน (消遥散) 

 3.  ยาสมาน 
- ยาเสริมภูมิตานทานของผิวภายนอก ระงับเหงือ่: ยฺวี่ผงิเฟงสาน (玉屏风散) 
- ยาสมานลําไส กระชับระบบขบัถาย: ซื่อเสินหวาน (四神丸) 

 4.  ยาใหความอบอุนภายในรางกาย 
- ยาขจัดความเย็น อุนจงเจียว: หลี่จงหวาน (理中丸)  หวูจยฺูหวีทัง (吴茱萸汤) 

 5.  ยารักษาอาการภายนอก 
 - ยารักษาอาการภายนอกที่มีรสเผ็ดอุน: หมาหวงทัง (麻黄汤)  กุยจือทัง (桂枝汤)    
                 เสี่ยวชงิหลงทัง (小青龙汤) 

 6.  ยาระบายความรอน 
- ยาระบายความรอนในระดับชี่: ไปหูทัง (白虎汤) 
- ยาระบายความรอน บรรเทาพิษไข: หวงเหลยีนเจี่ยตูทัง (黄连解毒汤) 
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- ยาระบายความรอนท่ีอวัยวะภายใน: ยฺวี่นฺหวีเ่จียน (玉女煎)  ชิงเวยสาน (清胃散)   
  เซี่ยหวงสาน (泻黄散)  เซี่ยไปสาน (泻白散)  ไปโถวเวงิทัง (白头翁汤) 

 7.  ยาสลายความชื้น 
- ยาขับปสสาวะ ระบายความชื้น: อูหลิงสาน (五苓散) 

 8.  ยาถาย 
- ยาถาย ขับความรอน: ตาเฉิงชี่ทัง (大承气汤) 
- ยาถาย เสริมความอบอุน: เวินผีทัง (温脾汤)  ไตหวงฟูจือ่ทัง (大黄附子汤) 

 9.  ยาชวยยอยสลาย 
- ยาชวยยอยอาหาร ขับอาหารตกคาง: เปาเหอหวาน (保和丸) 

10. ยาขับเสมหะ 
- ยาสลายความชื้น ละลายเสมหะ: เออรเฉินทัง (二陈汤) 

 รายละเอียดของตํารับยาจีนแตละตํารับ จะประกอบดวย ตําราตนตํารับ สวนประกอบ วิธีใช 

การออกฤทธิ์ สรรพคุณ คําอธิบายตํารับ รูปแบบยาในปจจุบัน ขอแนะนําการใช ขอควรระวงัในการใช 

ขอหามใช ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ เอกสารอางอิง และภาพประกอบของตํารบัยาและตัวยา ดังน้ี 
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ซื่อจฺวินจื่อทัง  (四君子汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
太平惠民和剂局方 ไทผิงหุยหมินเหอจี้จฺหวีฟาง (Prescription of Peaceful Benevolent  
Dispensary)1 
« ค.ศ. 1151 Chen Shiwen (陈师文 เฉินซือเหวิน) »2 

 

สวนประกอบ 
 

人参 Radix Ginseng เหรินเซิน 10 กรัม 
 

茯苓 Poria ฝูหลิง  9 กรัม 
 

白术 Rhizoma Atractylodis Macrocephalae ไปจู  9 กรัม 
 

甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กันเฉา (จื้อ)  6 กรัม 
 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม

1,3 

การออกฤทธิ ์
 เสริมชี่บํารุงมาม

1,3 

สรรพคุณ 

รักษาอาการชี่ของระบบมามและกระเพาะอาหารพรอง โดยมีอาการรับประทานอาหารไดนอย

เบ่ืออาหารและถายเหลว หนาซีดขาว พูดเสียงเบาออน มือเทาไมมีแรง ชีพจรจมเล็กออน หรือ ชีพจรจม

เตนชา
1,3 
ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคโลหิตจางจากการขาดสารอาหาร 

เน่ืองจากระบบการยอยอาหารไมดี โรคกระเพาะอาหารและลําไสอักเสบเรื้อรงั หรือผูปวยโรคบิดเรื้อรังซึ่ง
เกิดจากชี่ของมามและกระเพาะอาหารพรอง

1,3 
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5 เซนติเมตร 

ฝูหลิง (茯苓) 

2 เซนติเมตร 

กันเฉา(จื้อ) [甘草(炙)] 3 เซนติเมตร 

ไปจู (白术) 

   ตํารับยา ซือ่จฺวินจื่อทัง (四君子汤) 

เหรินเซิน (人参) 
2 เซนติเมตร 
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คําอธิบายตํารับ 
 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

人参 เหรินเซิน 

(โสมคน) 
ตัวยาหลัก หวานอมขม 

เล็กนอย 
อุน

เล็กนอย 
เสริมพลังชี่ (อยางมาก) เสริม 
ปอด บํารุงมามและกระเพาะ 
อาหาร สรางธาตุนํ้า ชวยให 
จิตใจสงบ 

茯苓 ฝูหลิง 
(โปงรากสน) 

ตัวยาเสริม หวาน

เล็กนอย 
กลาง ระบายความชื้นและน้ํา เสริม 

มามใหแข็งแรง ชวยใหจิตใจ 
สงบ 

白术 ไปจู ตัวยาชวย ขม 
อมหวาน 

อุน บํารุงชี่ เสริมมามใหแข็งแรง  
แกความชื้น ระบายน้ํา ระงับ 
เหงื่อ กลอมครรภ  

甘草 (炙) 

กันเฉา (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้ง) 

ตัวยานําพา หวาน อุน เสริมชี่ บํารุงสวนกลาง ปรับ 
ประสานตัวยาทั้งหมดให 
เขากัน 

 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม ยาเม็ด ยาลูกกลอน

4 

ขอควรระวังในการใช 
1. ถาใชยาซือ่จวฺินจื่อทังนาน ๆ จะปรากฏอาการปากและลิ้นแหง กระหายน้ํา หงุดหงิด และ

กระสับกระสาย
1,3 

2. ตองระมัดระวังในการใชยาซื่อจฺวินจื่อทังในผูปวยที่มีอาการไขสงู รอนจัดเน่ืองจากยินพรอง 
หรือมีสารตกคางในกระเพาะอาหาร ทองอืด มีสารน้ําไมเพียงพอ หงุดหงิด กระหายน้ํา และทองผูก

1,3 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
ตํารับยาซื่อจฺวินจื่อทัง  มีรายงานการศึกษาวจิัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์บํารุงมามในหนูขาวและหนูถีบจักร ชวยปรับสมดลุ 
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การทํางานของกระเพาะอาหารและลําไสในหนูขาว เสริมภูมิคุมกันในหนูถีบจักร เสริมสรางเซลลสมอง

และเซลลตับในหนูถีบจักรที่อายุมาก
4 

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาซื่อจฺวินจื่อทังมีสรรพคุณในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ
ประสาทสวนกลาง กระตุนการเผาผลาญ เพ่ิมภูมิตานทาน ปรับสภาพการทํางานของกระเพาะอาหารและ

ลําไส เพ่ิมประสิทธิภาพการดูดซึมของระบบการยอยอาหาร ระงับอาการทองเสีย แกอาการบวมน้ํา และ

ชวยขับปสสาวะ
1,3 

เหรินเซิน [โสมคน (Radix Ginseng)] คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Panax 
ginseng C.A. Mey. วงศ Araliaceae5  มีรายงานการศึกษาวจิัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากและฉีดเขาชองทองหนูถีบจักรในขนาด
เทียบเทาผงยา 1-3 กรัม/กิโลกรัม มีผลชวยใหหนูถีบจักรมีความจําดีขึ้น และมีรายงานวาโสมคนมีฤทธิ์
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุมกันของรางกาย โดยการกระตุนระบบภูมิคุมกันแบบไมเฉพาะเจาะจง

นอกจากน้ีโสมคนยังชวยปรับการเตนของหัวใจใหกลับสูภาวะปกติเร็วขึ้น ทําใหเหนื่อยชาลง และสามารถ

ทํางานไดนานขึ้น
6 

การศึกษาทางคลินิก: เม่ือใหผูปวยที่มีอาการเครียดและออนเพลยี รับประทานยาเตรียมทิงเจอร
จากโสมคนความเขมขน 3% วันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 5 มิลลิลิตร ติดตอกันทุกวันเปนเวลา 5-7 วัน พบวา

อาการปวดศีรษะ นอนไมหลับ เบื่ออาหาร ดีขึ้นอยางชัดเจน
6  เม่ือใหผูปวยโรคโลหิตจางรับประทาน

สารสกัดทุกวัน วันละ 60-120 มิลลิกรัม พบวานอกจากประสิทธิภาพการทํางานของไขกระดูกเพิ่มขึ้น

แลว  ยงัชวยบรรเทาอาการออนเพลียหรือเม่ือยลา เบ่ืออาหาร เวียนศีรษะ หัวใจเตนเร็วของผูปวยใหดีขึ้น

ดวย  นอกจากน้ีโสมคนยังมีสรรพคุณชวยเพิ่มสมรรถนะในการทํางานของรางกายใหสูงขึ้น ตานความ

เม่ือยลา และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุมกันของรางกาย
6,7 

การศึกษาความปลอดภัย:  มีรายงานการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร พบวาขนาดของ
ผงยาและสารสกัดนํ้าเม่ือใหทางปากที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 5 และ 
1.65 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ

6 

ฝูหลิง [โปงรากสน (Poria)] คือ เห็ดที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Poria cocos (Schw.) Wolf  วงศ 
Polyporaceae5  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์สงบประสาทในหนูถีบจักร คลายกลามเน้ือเรียบ
ของลําไสกระตาย

8 ผงยาเมื่อใหทางปากหนูถีบจักรในขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีผลยับยั้งอาการ
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ผิวหนังอักเสบ  สารสกัดนํ้าตาลเชิงซอนเม่ือใหทางปากหนูถีบจักรในขนาด 250, 500 และ 1,000 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกันนาน 7 วัน มีฤทธิ์เสริมมามใหแข็งแรง และเม่ือฉีดสารสกัด 70% 
แอลกอฮอลเขาชองทองกระตายในขนาด 0.5 กรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกันนาน 5 วัน มีฤทธิ์ขับ

ปสสาวะ นอกจากน้ียังพบวาเม่ือฉีดยาเตรียมเขาใตผิวหนงัหนูขาวในขนาดเทียบเทาผงยา 1.4 กรัม/
กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกันนาน 8 วัน มีผลปกปองตับได

9 
การศึกษาทางคลินิก:  สารสกดันํ้าสามารถบรรเทาอาการหวาดผวาและจิตใจไมสงบชนิดเรื้อรัง 

และมีฤทธิ์ระบายความชื้นและน้าํ
9 

ไปจู (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชท่ีมีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Atractylodes macrocephala Koidz. วงศ Compositae5  มีรายงานการศึกษาวิจัย
ดานตาง ๆ ดังน้ี 

 การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ผงยามีฤทธิ์ปกปองตับและเพิ่มการทํางานของระบบภูมิคุมกันในหนู
ถีบจักร สารสกดันํ้าเม่ือใหหนูถีบจักรทางปากในขนาดเทียบเทาผงยา 6 กรัม/กิโลกรัม มีผลเพิ่มนํ้าหนัก

ตัวและความทนทานของหนูถีบจักร นอกจากน้ีสารสกัดนํ้ายังมีฤทธิ์ขับปสสาวะในหนูขาว กระตาย และ

สุนัข
10 

การศึกษาทางคลินิก:  ผงยามีฤทธิ์ขับปสสาวะ รักษาอาการตับแข็ง และโรคทองมาน (มีนํ้าขงัใน
ชองทอง)10 

การศึกษาความปลอดภัย:  มีรายงานการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูขาวโดยการฉีดสารสกัดนํ้า
เขาชองทอง พบวาขนาดของสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูขาวตายรอยละ 50 (LD50) มีคามากกวา 
13.3 กรัม/กิโลกรัม และเม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากหนูขาวในขนาด 0.5 กรมั/กิโลกรัม ทุกวันติดตอกัน

นาน 30-60 วัน ไมทําใหเกิดอาการพิษใด ๆ8 

กันเฉา (จื้อ) [ชะเอมเทศผัดน้าํผึ้ง (Radix Glycyrrhizae Praeparata)] คือ รากแหงของพืชท่ี
มีชื่อวิทยาศาสตรวา Glycyrrhiza uralensis Fischer หรือ G. inflata Bat. หรือ G. glabra L. วงศ 
Leguminosae-Papilionoideae เตรียมโดยนํานํ้าผึ้งบริสุทธิ์มาเจือจางดวยนํ้าตมในปริมาณท่ีเหมาะสม 

ใสชะเอมเทศที่หั่นเปนแวน ๆ หรือเปนชิ้น ๆ ตามตองการ (อัตราสวนของสมุนไพร:นํ้าผึ้ง เทากับ 4:1) 
แลวคลกุใหเขากัน หมักไวสกัครูเพ่ือใหนํ้าผึ้งซึมเขาในตัวยา จากน้ันนําไปผัดในภาชนะที่เหมาะสมโดยใช

ระดับไฟปานกลาง ผัดจนกระทั่งมีสีเหลืองเขมและไมเหนียวติดมือ นําออกจากเตา แลวตั้งทิ้งไวใหเย็น
11 
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ชะเอมเทศมีคุณสมบัติเปนกลางคอนขางเย็นเล็กนอย มีรสอมหวาน มีสรรพคุณระบาย

ความรอนขับพิษ แกไอ ขับเสมหะ โดยทั่วไปมักใชเขาในตํารับยารักษาอาการไอมีเสมหะมาก พิษจาก

ฝแผล คอบวมอักเสบ หรือพิษจากยาและอาหาร โดยสามารถชวยระบายความรอนและขับพษิได  หาก

นํามาผัดนํ้าผึ้งจะทําใหมีคุณสมบัติอุน มีรสหวาน มีสรรพคุณบํารุงมามและกระเพาะอาหาร เสริมชี่ ทําให

การเตนของชีพจรมีแรงและกลับคืนสภาพปกติ โดยทั่วไปมักใชเขาในตาํรับยารักษาอาการมามและ

กระเพาะอาหารออนเพลีย ไมมีแรง ชี่ของหัวใจพรอง ปวดทอง เสนเอ็นและชีพจรตึงแขง็ ชีพจรเตนไม

สมํ่าเสมอ และชีพจรเตนหยุดอยางมีจังหวะ มีรายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณกรดกลี
ไซรไรซิก (glycyrrhizic acid) ในชะเอมเทศที่ผัดและไมไดผัดนํ้าผึ้ง พบวาชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งจะมี
ปริมาณสารดังกลาวนอยกวาชะเอมเทศที่ไมไดผัดรอยละ 47-60 ทั้งน้ีขึ้นอยูกับคุณภาพของเครื่องยา

11 
การศึกษา วิจัยของชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้ง มีดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: มีรายงานการศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันของชะเอมเทศที่
ผัดนํ้าผึ้งและไมไดผัด พบวาฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันของชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งแรงกวาชะเอมเทศที่ไมไดผัดมาก 

ดังน้ันชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งจึงนับเปนตัวยาที่มีสรรพคุณบํารุงชี่ที่ดีที่สุดในทางคลินิก
11 
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เซิงมายสาน  (生脉散) 
 

ตําราตนตํารับ 
内外伤辨感论 เนยไวซางเปยนกั่นลุน (Differentiation on Endogenous and Exogenous 
 Diseases)1 
« ค.ศ. 1231 Li Gao (李杲 หลี่เกา) หรือ Li Dongyuan (李东垣 หลี่ตงเหวียน) »2 

 

สวนประกอบ 
 

人参 Radix Ginseng เหรินเซิน 10 กรัม
 

麦冬 Radix Ophiopogonis Japonici ไมตง 15 กรัม
 

五味子 Fructus Schisandrae Chinensis อูเวยจื่อ   6 กรัม
 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม

1
 

การออกฤทธิ ์
 บํารุงชี่ เสริมสรางธาตุนํ้า เสริมและเก็บสะสมยนิ ระงับเหงื่อ

1,3 

สรรพคุณ 
ใชรักษาอาการไขตาง ๆ ที่ชี่และยินพรองมาก มีอาการหายใจสัน้ เหงื่อออกมาก ปากคอแหง ลิ้น 

แดงแหง ออนเพลีย ชีพจรพรองจมไมมีแรง หรืออาการไอเรื้อรังซึ่งเกิดจากชี่และยินของปอดพรอง     

ไอแหง หายใจสัน้ เหงื่อออกเองหรือหัวใจเตนเร็ว ชีพจรพรองเลก็หรี่ออนไมมีแรง
1,3 

เม่ือใชสมุนไพรทั้งสามชนิดรวมกัน จะชวยใหการบํารุงชี่สมบูรณ ทําใหเกิดธาตุนํ้า แกกระหาย 
นํ้า สะสมยิน ระงับเหงื่อ ทําใหเกิดพลังงานในระบบชีพจร และการเตนของชีพจรที่ออนมากกลับดีขึ้น จึง

ไดชื่อวา “เซิงมาย (เกิดชีพจร)”1,3  ถาอาการไมรุนแรง สามารถใชตั่งเซิน (党参 Radix Codonopsis 
Pilosulae) หรือ โสมอเมริกัน [ซีหยางเซิน (西洋参 Radix Panacis Quinquefolii)] แทนโสมคน4 
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2 เซนติเมตร 

ไมตง (麦冬) 

2 เซนติเมตร 

อูเวยจื่อ (五味子) เหรินเซิน (人参) 
2 เซนติเมตร 

 ตํารับยา เซิงมายสาน (生脉散) 
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คําอธิบายตํารับ 
 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

人参 เหรินเซิน 
(โสมคน) 

ตัวยาหลัก หวานอมขม

เล็กนอย 
อุนเล็กนอย บํารุงชี่และเสริมกําลัง บํารุง 

หัวใจและปอด  

麦冬 ไมตง ตัวยาเสริม หวานอมขม เย็นเล็กนอย บํารุงยิน เสริมสรางธาตุนํ้า 
ระบายความรอน ใหความ 
ชุมชื้นแกปอด  

五味子 อูเวยจือ่ ตัวยาชวย เปรี้ยว 
อมหวาน 

อุน ควบคุมยินชี่ของปอด แก   
เหน่ือยหอบ ระงับเหงื่อ สราง 
ธาตุนํ้า แกกระหายน้ํา บํารุง 
ประสาท 

 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยานํ้า ยาแคปซูล ยาฉีด*5 

ขอแนะนําการใช 
 1. หากชี่และยินไมสมบูรณ ยินพรอง ความรอนกําเริบ ใหใชโสมอเมริกันแทนโสมคน ถา 
อาการหนักมากถึงขั้นอันตราย สามารถเพิ่มนํ้าหนักยาในตํารับน้ีได

1,3 
 2. กรณีกลุมผูปวยวัณโรค โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง ระบบประสาทออนแอ เปนเหตุใหมี 
อาการไอ หงุดหงิด นอนไมหลับ โรคหัวใจ การเตนของหัวใจผิดปกติแบบชี่และยินพรอง สามารถใช 
ตํารับยาเซิงมายสานไดเพ่ือบํารุงชี่ และเสริมสารน้ําโดยปรับขนาดยาตามอาการ

1,3 

ขอควรระวังในการใช 
 ตํารับยาเซิงมายสานมีฤทธิ์กระชบัหรือเก็บชี่ จึงไมเหมาะสําหรับผูปวยที่เปนโรคซึ่งมีสาเหตุจาก

ภายนอกที่ยังไมไดขับเหงื่อ กระทุงไข เชน มีไขสูง หรือ ผูปวยหวัดแดดหรือไขยังไมสราง แตชี่และสาร
นํ้ายังไมถูกทําลาย (ยังพอมีอยู)1,3 
 
 

*  ในประเทศไทยไมอนุญาตใหใชยาเตรียมจากสมุนไพรในรูปแบบยาฉีด 
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ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
ตํารับยาเซิงมายสาน  มีรายงานการศึกษาวจิัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตํารับยาเซิงมายสานมีฤทธิ์เพ่ิมการไหลเวียนของเลอืดในหลอดเลือด
หัวใจของหนูขาว

6  ควบคุมการทํางานของกลามเน้ือหัวใจในกระตาย ชวยบํารุงเซลลกลามเน้ือหวัใจ ทาํให
หัวใจเตนดีขึ้น ควบคุมการทํางานของระบบประสาทสวนกลางในหนูถีบจักร แสดงฤทธิ์ตานอักเสบและ

ฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันในหนูขาว  นอกจากน้ียงัมีรายงานการศึกษาวิจัยในกระตาย พบวาตํารบัยาน้ีมีฤทธิ์
ปองกันอาการกลามเน้ือหัวใจตายบางสวนที่มีสาเหตุมาจากการขาดเลือดไปหลอเลี้ยง

5 
การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาเซิงมายสานมีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดผูปวย

โรคหัวใจ ปรับสมดุลของระดับไขมันในเลือด ชวยปองกันอาการเปนลมเพราะแพแดดในผูสงูอายุ รักษา

อาการปอดอักเสบ บรรเทาอาการกลามเน้ือหัวใจตายบางสวนซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดเลือดไปหลอเลี้ยง  

บรรเทาอาการเจ็บหนาอกในผูปวยโรคหัวใจ  ชวยทําใหการทํางานของหัวใจทีผ่ิดปกติจากชี่และยินพรอง

ดีขึ้น  ชวยใหระบบการยอยและการดูดซึมดีขึ้น รวมทั้งใชรักษาอาการเวียนศีรษะในสตรีหลังคลอด รกัษา

อาการไขจากหวดัแดด วัณโรคปอด เหงื่อออกมาก เหงื่อออกเอง แผลในปาก ไขหวัดในเด็กที่เกิดจากชี่

และยินพรอง ตับอักเสบในเด็ก
1,5  ตามการแพทยแผนปจจบุันตํารับยาเซิงมายสานสามารถรักษาอาการ

ภาวะช็อคท่ีเกิดจากการเสียเลือดหรือการขาดสารน้ํา
1,3 

การศึกษาความปลอดภัย:  จากการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร โดยการฉีดยาฉีดเขา

หลอดเลือดดํา พบวาขนาดของยาฉีดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 

34.64 กรัม/กิโลกรัม และการใหยาในขนาดเทียบเทาผงยา 20 กรัม/กิโลกรัม ไมทําใหสัตวทดลองตัวใด

ตายในชวงเวลา 72 ชั่วโมงหลงัจากใหยา  เม่ือฉีดยาที่มีความเขมขนเปน 3 เทาของยาฉีดเขาชองทองหนู
ถีบจักรในขนาด 0.9 มิลลิลิตร/10 กรัม ไมพบสัตวทดลองตวัใดตาย ในชวงเวลา 48 ชั่วโมง หลังจากให
ยา และเม่ือฉีดยาดังกลาวเขาหลอดเลือดดําหนูถีบจักรในขนาด 20 มิลลิลิตร/กิโลกรัม วันละครั้ง ทุกวัน
เปนเวลาติดตอกัน 15 วัน ไมทําใหเกิดอาการผิดปกติใด ๆ5 

เหรินเซิน [โสมคน (Radix Ginseng)] คือ รากแหงของพชืท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Panax ginseng 
C.A. Mey. วงศ Araliaceae7  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากและฉีดเขาชองทองหนูถีบจักรในขนาดเทียบ 
เทาผงยา 1-3 กรัม/กิโลกรัม มีผลชวยใหหนูถีบจักรมีความจําดีขึ้น  และมีรายงานวาโสมคนมีฤทธิ์เพิ่ม 
ประสิทธิภาพของระบบภูมิคุมกันของรางกาย โดยการกระตุนระบบภูมิคุมกันแบบไมเฉพาะเจาะจง  
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นอกจากน้ีโสมคนยังชวยปรับการเตนของหัวใจใหกลับสูภาวะปกติเร็วขึ้น ทําใหเหนื่อยชาลงและสามารถ 
ทํางานไดนานขึ้น

8 
การศึกษาทางคลินิก:   เม่ือใหผูปวยที่มีอาการเครียดและออนเพลีย รับประทานยาเตรียม 

ทิงเจอรจากโสมคนความเขมขน 3% วันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 5 มิลลิลิตร ติดตอกันทุกวันเปนเวลา 5-7 วัน 
พบวาอาการปวดศีรษะ นอนไมหลับ เบ่ืออาหาร ดีขึ้นอยางชัดเจน

6  เม่ือใหผูปวยโรคโลหิตจางรบัประทาน
สารสกัดทุกวัน วันละ 60-120 มิลลิกรัม พบวานอกจากประสิทธิภาพการทํางานของไขกระดูกเพิ่มขึ้น

แลว ยังชวยบรรเทาอาการออนเพลียหรือเม่ือยลา เบ่ืออาหาร เวียนศีรษะ หัวใจเตนเร็วของผูปวยใหดีขึ้น

ดวย  นอกจากน้ีโสมคนยังมีสรรพคุณชวยเพิ่มสมรรถนะในการทํางานของรางกายใหสูงขึ้น ตานความ

เม่ือยลา และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุมกันของรางกาย
8,9 

การศึกษาความปลอดภัย:  มีรายงานการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร พบวาขนาดของผง
ยาและสารสกัดนํ้าเม่ือใหทางปากที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 5 และ 1.65 
กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ

8 

ไมตง (Radix Ophiopogonis Japonici) คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Ophiopogon japonicus Ker-Gawl. วงศ Liliaceae7  มีรายงานการศึกษาวิจยัดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: ยาฉีดเม่ือฉีดเขาชองทองหนูขาวในขนาดเทียบเทาผงยา 0.6-1 กรัม/
กิโลกรัม ทําใหการเตนของหัวใจที่เร็วเกินไปกลบัเปนปกติ แตหากมีอาการรุนแรงมากจะไมไดผล สาร

สกัดนํ้ามีฤทธิ์เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบภูมิคุมกันของรางกาย และชวยเพิม่ความทนทานตอภาวะขาด

ออกซิเจนในหนูขาว ผงยามีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด ไดแก เชื้อที่เปนสาเหตุของอาการเจ็บคอ 

เชื้อไทฟอยด และแบคทีเรียชนิดตาง ๆ ในลําไส เปนตน10 
การศึกษาทางคลินิก:  สารสกัดนํ้ามีสรรพคุณรักษาโรคหัวใจ บรรเทาอาการเจ็บหนาอก และ 

บรรเทาอาการหอบไดผลดี  นอกจากน้ียังมีสรรพคุณรักษาผูปวยที่ตอมนํ้าตา ตอมนํ้าลาย และตอมอื่น ๆ 

ที่ขับสารน้ํามีอาการอักเสบเรื้อรงั อันเน่ืองมาจากภูมิตานทานต่ําโดยไมทราบสาเหตุ ทําใหประสิทธิภาพใน

การขับของเหลวของตอมเหลาน้ีลดลง ทําใหตอมแหงและปวดมาก  และมีรายงานวาสารสกัดนํ้ามีฤทธิ์  
ในการรักษาอาการปากคอแหงในผูสูงอายไุดผลดี โดยเฉพาะผูปวยที่มีอาการไขในระยะเริ่มตน

10 
การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร โดยการฉีดสารสกัดนํ้าความ

เขมขน 1:1 เขาทางชองทอง พบวาขนาดของสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ  
50 (LD50) มีคาเทากับ 20.61 กรัม/กิโลกรัม10 
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อูเวยจื่อ (Fructus Schisandrae Chinensis) คือ ผลสุกแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. วงศ Magnoliaceae7  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

 การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหยาเตรียมทางปากหนูถีบจักรในขนาดเทียบเทาผงยา 10 กรมั/ 
กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกันเปนเวลา 4 วัน สามารถปกปองตับจากความเปนพิษที่เกิดจากคารบอน 
เตตราคลอไรดได  และเม่ือฉีดสารสกัดนํ้าความเขมขน 1:1 เขาหลอดเลือดดําสุนัขในขนาด 0.1-0.5 และ 
0.5-1.0 มิลลิลิตร/กิโลกรัม  มีฤทธิ์กระตุนระบบทางเดินหายใจ  ชวยใหหายใจไดลึกและเร็วขึ้น

11         
สารสกัดนํ้าและสารสกัดแอลกอฮอลมีฤทธิ์เพิ่มแรงบีบตัวของกลามเน้ือหัวใจ

12  ยาเตรียมอูเวยจื่อยังมี
ฤทธิ์กระตุนประสาทสวนกลางหลายสวนในกบ

13 
การศึกษาทางคลินิก:  ผงยาชวยใหการตอบสนองของรางกายคนปกติวองไวขึ้น ชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางาน  และชวยใหคนปกติและผูปวยโรคตาสามารถมองเห็นภาพไดชัดเจนขึ้น  เม่ือ
ใหผูปวยโรคตับอักเสบเรื้อรังจํานวน 102 คน รับประทานยาผง พบวาการรักษาไดผลดี 72% ผูปวยสวน
ใหญจะหายเปนปกติภายในเวลา 25 วัน โดยไมแสดงอาการขางเคียงใด ๆ13  นอกจากน้ัน     อูเวยจื่อยัง

มีผลในการรักษาโรคบิดเรื้อรังในเด็กไดดี เม่ือใหผูปวยรับประทานยาผงขนาด 0.25-2 กรัม หรือยา

ทิงเจอรอูเวยจื่อความเขมขน 90% จํานวน 30-40 หยด หรือสารสกัดขนาด 0.5 กรัม11 
การศึกษาความปลอดภัย:  ขนาดของผงยาเมื่อใหทางปากหนูขาวที่ทําใหเกิดพิษ คือ 10-15 

กรัม/กิโลกรัม โดยทําใหหนูขาวมีอาการไมสงบ นอนไมหลับ และหายใจขัด
13 
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 ตํารับยา ปูจงอี้ชี่ทัง (补中益气汤) 

ปูจงอี้ชี่ทัง  (补中益气汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
 脾胃论 ผีเวยลุน (Treatise on the Spleen and Stomach)1 
 « ค.ศ.1249 Li Dongyuan  (李东垣 หลี่ตงเหวียน) »2 

 

สวนประกอบ 
黄芪 Radix Astragali Membranacei หวงฉี 15 กรัม 
橘皮 Pericarpium Citri Reticulatae จฺหวีผ ี 6 กรัม 
当归 

(酒焙干) 
Radix Angelicae Sinensis 
(baked with wine to dry) 

ตังกุย  
(จิ่วเปยกัน) 

10 กรัม 

人参 Radix Ginseng เหรินเซิน 10 กรัม 
白术 Rhizoma Atractylodis Macrocephalae ไปจู 10 กรัม 
甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กันเฉา (จื้อ) 5 กรัม 
升麻 Rhizoma Cimicifugae เซิงหมา 3 กรัม 
柴胡 Radix Bupleuri ไฉหู 3 กรัม 
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2 เซนติเมตร 

หวงฉี (黄芪) 

2 เซนติเมตร

เซิงหมา (升麻) 

5 เซนติเมตร 

ตังกุย(จิ่วเปยกนั) [当归(酒焙干)] 

2 เซนติเมตร

กันเฉา(จื้อ) [甘草(炙)] 3 เซนติเมตร 
ไปจู (白术) 

เหรินเซิน (人参) 
2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 
ไฉห ู(柴胡) 

จฺหวีผี (橘皮) 

2 เซนติเมตร 
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วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม หรือทําเปนยาเม็ดรับประทานครั้งละ 10-15 กรัม วันละ 2-3 ครั้ง รับประทานกับ

นํ้าอุน
1,3

 

การออกฤทธิ ์
 เสริมชี่ บํารุงสวนกลาง ชวยใหหยางชี่ลอยขึ้น1,3 

สรรพคุณ 
รักษาอาการชี่พรองของระบบมามและกระเพาะอาหาร โดยมีอาการตัวรอน มีเหงื่อ ปวดศีรษะ 

กลัวหนาว คอแหงและกระหายน้ํา (ตองการดื่มนํ้าอุน) ชี่นอย ออนแรงจนไมอยากพูด รับประทานอาหาร

ไมรูรส  มือเทาไมมีแรง ลิ้นซีดมีฝาขาวบาง ชีพจรออน ไมมีแรง หรือชี่พรอง ทําใหมดลูกและ

กระเพาะอาหารหยอน ทองเสีย หรือถายเปนบิดเรื้อรัง
1,3 

ตํารับยาน้ีสามารถใชโดยการเพิ่มหรือลดขนาดยาไดตามความเหมาะสมในกรณีผูปวยโรค

ความดันโลหิตต่ํา ปวดศีรษะเรื้อรัง การควบคุมการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติผิดปกติ โรค

กระเพาะอาหารลําไสอักเสบเรื้อรัง กลามเนื้อลีบไมทํางาน กระเพาะอาหารหยอน ลําไสตรงทวาร

หนักหยอน มดลูกหยอน ไตหยอน (ไตเคลื่อนหยอนมากเกินปกติ) มีเลือดออกเรื้อรัง มดลกูกลับเขาท่ี

ไมเรียบรอยหลังคลอด ประจําเดือนมามากเกินไป มีจ้ําเลือดจากอาการแพและมีอาการเปนจ้ํา ๆ จาก

เกล็ดเลือดต่ํา มีไขต่ํา ๆ เรื้อรังในระยะพักฟนหรือระยะหลังผาตัด และโรคเรื้อรังตาง ๆ ซึ่งเปนการ

แสดงออกของอาการชี่ของมามและกระเพาะอาหารพรอง
1,3 

คําอธิบายตํารับ 
 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

黄芪 หวงฉี ตัวยาหลัก หวาน อุน

เล็กนอย 
บํารุงชี่ใหหยางลอยขึ้น เสริม  
สรางภูมิตานทานผิวหนัง ระบาย 
นํ้า ลดบวม ชวยสรางเซลล 
กลามเน้ือ และชวยเสริมภูมิ    
ตานทาน ขับพิษหนองออกจาก 
รางกาย 
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สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

橘皮 จฺหวีผี 
(ผิวสมจีน) 

ตัวยาเสริม เผ็ดขม อุน ปรับสมดุลชี่ของมามใหแข็งแรง 

ขจัดความชื้น ละลายเสมหะ 
当归 (酒焙干) 

ตังกุย (จิว่เปยกนั) 
ตัวยาเสริม หวานเผ็ด อุน บํารุงเลือด ชวยใหเลือดมีการ 

หมุนเวียน ปรับประจําเดือน ระงับ

ปวด ชวยใหลําไสมีความชุมชื้น 
人参 เหรินเซิน 
(โสมคน) 

ตัวยาชวย หวานอมขม

เล็กนอย 

อุน

เล็กนอย 

เสริมพลังชี่ (อยางมาก) สรางธาตุ
นํ้า บํารุงหัวใจและมาม สงบจิตใจ 

白术 ไปจู ตัวยาชวย ขม 
อมหวาน 

อุน บํารุงชี่ เสริมมามใหแข็งแรง แก

ความชื้น ระบายน้ํา ระงับเหงื่อ 

กลอมครรภ 
甘草 (炙)  

กันเฉา (จื้อ) 

(ชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้ง) 

ตัวยาชวย หวาน อุน เสริมชี่ บํารุงสวนกลาง ปรับ

ประสานตัวยาทั้งหมดเขาดวยกัน 

升麻 เซิงหมา ตัวยานําพา เผ็ด 
อมหวาน 

เย็น

เล็กนอย 

ขับกระจายกระทุงโรคหัด ระบาย 
ความรอนแกพิษ ชวยใหหยางชี่

ลอยขึ้น 
柴胡 ไฉหู ตัวยานําพา ขมเผ็ด เย็น

เล็กนอย 

ขับกระจายลดไขแกตัวรอน  

ผอนคลายระบบตับ และชวยให 

หยางชี่ขึ้นสูสวนบน คลายเครียด 
 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาลูกกลอน  ยาเม็ด  ยาตม

4 

ขอหามใช 
หามใชในผูปวยที่มีอาการรอนจากภายใน หรือผูปวยที่หายจากโรคที่สูญเสียพลังชีแ่ละธาตุนํ้า

ไปพรอม ๆ กัน
1,3 
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ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
ตํารับยาปูจงอี้ชี่ทัง  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตํารับยาปูจงอี้ชี่ทงัมีฤทธิ์เสริมภูมิตานทาน แกออนเพลีย ปกปอง

ตับ ปรับสมดุลและกระตุนการทํางานของระบบดูดซึมอาหารของลําไสเล็กหนูถีบจักร และยบัยั้งการเกิด

แผลในกระเพาะอาหารของหนูขาว
1,4 

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาปูจงอี้ชี่ทังมีสรรพคุณเสริมสรางเซลลของภูมิตานทาน กระตุน

การเผาผลาญ (Metabolism) และการทํางานของสมองสวนหนา เพ่ิมความแข็งแรงใหกับกลามเน้ือลาย 

(เชน กลามเน้ือที่แขนขา) กลามเน้ือเรียบ (กลามเน้ือนอกเหนือการควบคุมของรางกาย เชน กลามเน้ือ

กระเพาะปสสาวะ) และกลามเน้ือพังผืดเสนเอ็นตาง ๆ กระตุนการทํางานของระบบการยอย และการ  

ดูดซึมของทางเดินอาหาร
1,3 

การศึกษาความปลอดภัย:  มีรายงานการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูขาวโดยการใหยาทางปากใน
ขนาด 166 กรัม/กิโลกรัม วันละ 2 ครั้ง ติดตอกัน 3 วัน พบวาไมมีหนูขาวตัวใดตายภายใน 7 วัน และ

ไมทําใหเกิดอาการผิดปกติใด ๆ4 

หวงฉี (Radix Astragali Membranacei) คือ รากแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Astragalus 
membranaceus (Fisch.) Bge. วงศ Leguminosae-Papilionoideae5  มีรายงานการศึกษาวิจัยดาน 
ตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากหนูถีบจักรขนาดเทียบเทาผงยา 25 กรมั/ 
กิโลกรัม เปนเวลาติดตอกัน 5 วัน มีฤทธิ์เพ่ิมการทํางานของระบบภูมิคุมกัน และเมื่อใหในขนาดเทียบเทา
ผงยา 50 กรัม/กิโลกรัม มีผลชะลอความแกโดยการเพิ่มจํานวนกรดอะมิโนที่จําเปนตอเซลลผิวหนัง  
ทําใหทนทานตอการขาดออกซิเจน

6 นอกจากน้ียงัพบวาผงยามีฤทธิ์ปกปองตับในหนูถีบจักร7 
การศึกษาทางคลินิก:  สารสกัดนํ้าสามารถลดอาการและระยะเวลาการเปนไขหวัดได และมีฤทธิ์

กระตุนภูมิคุมกัน
7,8  ยาชงสามารถรักษาโรคตับอักเสบชนิดเรื้อรังได6 

การศึกษาความปลอดภัย:  สมุนไพรชนิดน้ีมีความปลอดภัย7  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนู
ขาว พบวาเม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากขนาดเทียบเทาผงยา 7.5 กรัม/กิโลกรัม ไมทําใหเกิดอาการผิดปกติ

ใด ๆ ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากไดรับยา  เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาชองทองหนูขาว พบวาขนาดของ
สารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูขาวตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 40 กรัม/กิโลกรัม  และเม่ือฉีด 
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สารสกัดนํ้าเขาชองทองหนูขาวในขนาดเทียบเทาผงยา 0.5 กรัม/กิโลกรัม ทุกวันเปนเวลาติดตอกัน 30 วนั 

พบวาทําใหนํ้าหนักตัวของสัตวทดลองเพิ่มขึ้น แตไมพบอาการผิดปกติใด ๆ และไมมีหนูตัวใดตาย
6 

จฺหวีผี [ผิวสมจีน (Pericarpium Citri Reticulatae)] คือ เปลือกผลสุกท่ีทําใหแหงของพืชที่
มีชื่อวิทยาศาสตรวา Citrus reticulata Blanco วงศ Rutaceae5  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ 

ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ยับยั้งการหดตัวของกลามเน้ือเรียบของลําไสหนู

ตะเภา กระตาย และสุนัข  มีฤทธิ์ขับเสมหะและแกหอบในหนูตะเภา  ตานอนุมูลอิสระในหนูขาว  นํ้ามัน

หอมระเหยใหความอบอุนและกระตุนการทํางานของระบบกระเพาะอาหารและลําไสในกระตาย รักษาน่ิว

ในถุงนํ้าดีในสุนัข
9 

การศึกษาทางคลินิก:  ผิวสมจีนมีสรรพคุณรักษาอาการช็อคอนัเน่ืองจากการติดเชื้อ สารสกดัมี
สรรพคุณรักษาแผลกลากเกลื้อน บรรเทาอาการแพ และแกอุจจาระมีเลือดปน นํ้ามันหอมระเหยมี

สรรพคุณรักษาน่ิวในถุงนํ้าดี
9 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือฉีดนํ้ามันหอมระเหยเขาชองทองหนูถีบจักร พบวาขนาดของ
นํ้ามันหอมระเหยที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 1 มิลลิลิตร/กิโลกรัม

9 

ตังกุย (จิ่วเปยกัน) [โกฐเชียง (Radix Angelicae Sinensis)]  คือ รากแหงของพืชท่ีมีชื่อ 
วิทยาศาสตรวา Angelica sinensis (Oliv.) Diels วงศ Umbelliferae5 เตรียมโดยนําตังกุยมาแชเหลา
สักครู แลวปงใหแหง  จะชวยเพิ่มฤทธิ์การไหลเวียนของเลอืดใหดีขึ้น  เหมาะสําหรับผูปวยที่มีอาการ

เลือดพรอง เลือดไหลเวียนไมสะดวก สตรีประจําเดือนไมปกติ โรคปวดไขขอ และไขขออกัเสบ
10   

มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือดและการปลอยสาร

เซโรโทนิน (serotonin) ในหนูขาว11  เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาหลอดเลือดดําสุนัขในขนาดเทียบเทาผงยา   
10 กรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์กระตุนการหดตัวของกลามเน้ือเรียบกระเพาะปสสาวะ ลําไส และมดลูก  
เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าและสารสกัดแอลกอฮอลเขาหลอดเลือดดําแมว หนูขาว และกระตาย พบวามีฤทธิ์เพ่ิม

การหดตัวของกลามเน้ือเรียบของมดลูก นอกจากน้ียังพบวาสารพอลิแซกคาไรด (polysaccharide) มี
ฤทธิ์กระตุนการสรางเม็ดเลือด

12 
การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหสารสกัดนํ้าครั้งละ 5 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง ติดตอกันนาน        

1 สัปดาห จะลดอาการปวดประจําเดือน และชวยขับประจําเดือน จึงไมควรใชกับผูปวยที่ใชยาปองกัน
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เลือดแข็งตัว  สารสกัดนํ้ายังมีฤทธิ์กระตุนกลามเน้ือเรียบของมดลูกและลดความหนืดของเลือดในสตรี  
และเม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาหลอดเลือดดําผูปวยจํานวน 40 ราย ในขนาด 240 มิลลิลิตร/คน/วนั ตดิตอกนั
นาน 30 วัน ไมทําใหเกิดอาการผิดปกติใด ๆ12

 

การศึกษาความปลอดภัย:  พบวาเม่ือฉีดสารสกัดเขาหลอดเลือดดําหนูถีบจักร ขนาดสารสกัด 
เทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 100.6 กรัม/กิโลกรัม7 

เหรินเซิน [โสมคน (Radix Ginseng)] คือ รากแหงของพชืท่ีมีชื่อวทิยาศาสตรวา Panax 
ginseng C.A. Mey. วงศ Araliaceae5  มีรายงานการศึกษาวจิัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากและฉีดเขาชองทองหนูถีบจักรในขนาด 
เทียบเทาผงยา 1-3 กรัม/กิโลกรัม มีผลชวยใหหนูถีบจักรมีความจําดีขึ้น และมีรายงานวาโสมคนมีฤทธิ์ 
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุมกันของรางกาย โดยการกระตุนระบบภูมิคุมกันแบบไมเฉพาะเจาะจง 
นอกจากน้ีโสมคนยังชวยปรับการเตนของหัวใจใหกลับสูภาวะปกติเร็วขึ้น ทําใหเหนื่อยชาลง และสามารถ 
ทํางานไดนานขึ้น

13 
การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหผูปวยที่มีอาการเครียดและออนเพลีย รับประทานยาเตรียมทิงเจอร 

จากโสมคนความเขมขน 3% วนัละ 3 ครั้ง ครั้งละ 5 มิลลิลิตร ติดตอกันทุกวันเปนเวลา 5-7 วัน พบวา

อาการปวดศีรษะ นอนไมหลับ เบ่ืออาหาร ดีขึ้นอยางชัดเจน
6  เม่ือใหผูปวยโรคโลหิตจางรับประทานสาร

สกัดทุกวัน วันละ 60-120 มิลลิกรัม พบวานอกจากประสิทธิภาพการทํางานของไขกระดูกเพิ่มขึ้นแลว ยงั

ชวยบรรเทาอาการออนเพลียหรือเม่ือยลา เบ่ืออาหาร เวียนศีรษะ หัวใจเตนเร็วของผูปวยใหดีขึ้นดวย  
นอกจากน้ีโสมคนยังมีสรรพคุณชวยเพิ่มสมรรถนะในการทํางานของรางกายใหสงูขึ้น ตานความเมื่อยลา 

และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุมกันของรางกาย
13,14 

การศึกษาความปลอดภัย:  มีรายงานการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร พบวาขนาดของผง
ยาและสารสกัดนํ้าเม่ือใหทางปากที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 5 และ          
1.65 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ

13 

ไปจู (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร
วา Atractylodes macrocephala Koidz. วงศ Compositae5  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

 การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ผงยามีฤทธิ์ปกปองตับและเพิ่มการทํางานของระบบภูมิคุมกัน
ในหนูถีบจักร  สารสกัดนํ้าเม่ือใหหนูถีบจักรทางปากในขนาดเทียบเทาผงยา 6 กรัม/กิโลกรัม มีผลเพิ่ม
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นํ้าหนักตัวและความทนทานของหนูถีบจักร นอกจากนี้สารสกัดนํ้ายังมีฤทธิ์ขับปสสาวะในหนูขาว 

กระตาย และสนัุข
15 

การศึกษาทางคลินิก:  ผงยามีฤทธิ์ขับปสสาวะ รักษาอาการตับแข็ง และโรคทองมาน (มีนํ้าขัง
ในชองทอง)15 

การศึกษาความปลอดภัย:  มีรายงานการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูขาวโดยการฉีดสารสกัดนํ้า 
เขาชองทอง พบวาขนาดของสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูขาวตายรอยละ 50 (LD50) มีคามากกวา 
13.3 กรัม/กิโลกรัม  และเม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากหนูขาวในขนาด 0.5 กรัม/กิโลกรัม ทุกวนัติดตอกัน

นาน 30-60 วัน ไมทําใหเกิดอาการพิษใด ๆ7 

กันเฉา (จื้อ) (ชะเอมเทศผัดน้าํผึ้ง Radix Glycyrrhizae Praeparata) คือ รากแหงของพชืท่ีมี
ชื่อวิทยาศาสตรวา Glycyrrhiza uralensis Fischer หรือ G. inflata Bat. หรือ G. glabra L. วงศ 
Leguminosae-Papilionoideae5 เตรียมโดยนํานํ้าผึ้งบริสุทธิ์มาเจือจางดวยนํ้าตมในปริมาณท่ีเหมาะสม
ใสชะเอมเทศที่หั่นเปนแวน ๆ หรือเปนชิ้น ๆ ตามตองการ (อัตราสวนของสมนุไพร:นํ้าผึ้ง เทากับ 4:1) 
แลวคลกุใหเขากัน หมักไวสักครูเพ่ือใหนํ้าผึ้งซึมเขาในตัวยา จากน้ันนําไปผัดในภาชนะที่เหมาะสมโดยใช

ระดับไฟปานกลาง ผัดจนกระทั่งมีสีเหลืองเขมและไมเหนียวติดมือ นําออกจากเตา แลวตั้งทิ้งไวใหเย็น
10 

 ชะเอมเทศมีคุณสมบัติเปนกลางคอนขางเย็นเล็กนอย มีรสอมหวาน มีสรรพคุณระบายความ

รอน ขับพิษ แกไอ ขับเสมหะ โดยทั่วไปมักใชเขาในตํารับยารักษาอาการไอมเีสมหะมาก พิษจากฝแผล 

คอบวมอักเสบ หรือพิษจากยาและอาหาร เปนตน โดยสามารถชวยระบายความรอนและขับพษิได หาก

นํามาผัดนํ้าผึ้งจะทําใหมีคุณสมบัติอุน มีรสหวาน มีสรรพคุณบํารุงมามและกระเพาะอาหาร เสริมชี่ ทําให

การเตนของชีพจรมีแรงและกลบัคืนสภาพปกติ โดยทั่วไปมักใชเขาในตํารับยารักษาอาการมามและ

กระเพาะอาหารออนเพลียไมมีแรง ชี่ของหัวใจพรอง ปวดทอง เสนเอ็นและชีพจรตึงแข็ง ชพีจรเตนไม

สมํ่าเสมอ และชีพจรเตนหยุดอยางมีจังหวะ เปนตน มีรายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณกรด 
กลีไซรไรซกิ (glycyrrhizic acid) ในชะเอมเทศที่ผัดนํ้าผึ้งและไมไดผัดพบวา ชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งจะมี
ปริมาณสารดังกลาวนอยกวาชะเอมเทศที่ไมไดผัดรอยละ 47-60 ทั้งน้ีขึ้นอยูกับคุณภาพของเครื่องยา

10 
 การศึกษาวิจัยของรากชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้ง มีดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  มีรายงานการศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันของชะเอมเทศ
ที่ผัดนํ้าผึ้งและไมไดผัดพบวา ฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันของชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งจะแรงกวาชะเอมเทศไมไดผัด

มาก ดังน้ันชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งจึงนับเปนตัวยาที่มีสรรพคุณบํารุงชี่ที่ดีที่สุดในทางคลินิก
10 
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เซิงหมา (Rhizoma Cimicifugae) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 

Cimicifuga heracleifolia Kom. หรือ C. dahurica (Turcz.) Maxim. หรือ C. foetida L. วงศ 
Ranunculaceae5

  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
 การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดเมทานอลมีฤทธิ์ลดไขและตานอักเสบในหนูขาว มีฤทธิ์

ระงับปวดและปกปองตับในหนูถีบจักร ทิงเจอรเซิงหมามีฤทธิ์สงบจิตในหนูถีบจักร และสารสกัดนํ้ามี 
ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบางชนิดในหลอดทดลอง

16 

 การศึกษาทางคลินิก:  เซิงหมามีสรรพคุณตานเชื้อไวรสั และรกัษาอาการมดลูกหยอน16 

การศึกษาความปลอดภัย:  มีรายงานการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักรโดยการใหสารสกัด 
เมทานอลทางปาก พบวาขนาดของสารสกัดท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคามากกวา      
5.0 กรัม/กิโลกรัม16 

ไฉหู (Radix Bupleuri) คือ รากแหงของพชืท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Bupleurum chinense DC. 
หรือ B. scorzonerifolium Willd. หรือ B. falcatum L. วงศ Umbelliferae5  มีรายงานการศึกษาวิจัย
ดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:   เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากและฉีดเขากลามเนื้อกระตายในขนาด 
เทียบเทาผงยา 18 กรัม/กิโลกรมั พบวามีฤทธิ์ระบายความรอน  เม่ือฉีดนํ้ามันหอมระเหยเขาชองทองหนู
ขาวในขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์ระบายความรอนเชนกัน  นอกจากน้ีสารสกัดนํ้ายงัมี
ฤทธิ์ตานอักเสบและปกปองตับจากสารพิษในกระตาย

17 
การศึกษาทางคลินิก:  ผงยามีสรรพคุณลดไขจากโรคหวัดและไขหวัดใหญไดดี รักษาโรค

เกี่ยวกับตับและถุงนํ้าดี และตานอักเสบ
17 

การศึกษาความปลอดภัย:  ไฉหูมีพิษนอย การศึกษาพิษเฉียบพลันโดยฉีดสวนของสารสกัด
แอลกอฮอลที่ละลายนํ้าได ความเขมขนรอยละ 10 เขาใตผิวหนังหนูถีบจักร พบวาขนาดนอยที่สุดท่ีทําให
หนูถีบจักรตายมีคาเทากับ 110 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  เม่ือใหสารแซโพนิน (saponin) ซึ่งเปนองคประกอบ
ทางเคมีของไฉหูทางปาก ฉีดเขาใตผิวหนัง ฉีดเขาชองทอง และฉีดเขาหลอดเลือดดําหนูถีบจักร พบวา
ขนาดของสารแซโพนินท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 4.70, 1.90, 0.11 และ  
0.07 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  และเม่ือฉีดสารดังกลาวเขาชองทองหนูตะเภา พบวา LD50 มีคาเทากับ 

58.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม17 
 

 



ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย 96 

เอกสารอางอิง 
1. Zhang E.  Prescriptions of traditional Chinese medicine: A practical English-Chinese library of traditional Chinese 

medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 1999. 
2. Ou M, Lu X, Li Y, Lai SL, Chen XQ, Huang YZ, Chen JF, Shen C, Zhen WW.  Chinese-English glossary of common 

terms in traditional Chinese medicine.  1st ed.  Hong Kong: Joint Publishing Co., 1982. 
3. จรัส ต้ังอรามวงศ, สุณี จีระจิตสัมพันธ, ธีรพงศ ต้ังอรามวงศ.  ตํารับยาปูจงอ้ีช่ีทัง.  [เอกสารแปลเพื่อการจัดทําฐานขอมูลยาสมุนไพร 

จีน].  นนทบุรี: สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวง 
สาธารณสุข, 2549. 

4. Zhao H, Jiang JM.  Buzhong Yiqi Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern study of the medical formulae in traditional 
Chinese medicine.  Vol.1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 

5. 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. 

6. Li DH.  Radix Astragali: huang qi.  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. Bensky D, Gamble A.  Chinese herbal medicine: Materia medica.  Revised edition.  Washington: Eastland Press, 
1993. 

8. Chang HM, But PPH.  Pharmacology and application of Chinese materia medica.  Vol.2.  Singapore: World Scientific, 
1987. 

9. 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. 

10. Ye DJ, Zhang SC, Huang WL, Pan SH, Gong QF, Chen Q.  Processing of traditional Chinese medicine.  7th ed.  
Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese Medicine, 2001. 

11. Tang W, Eisenbrand G.  Chinese drugs of plant origin.  1st ed.  Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 1992. 
12. World Health Organization.  WHO monographs on selected medicinal plants.  Vol.2.  Geneva: World Health 

Organization, 2002. 
13. Zhou QM, Wang Y, Wang BX.  Radix Ginseng: ren sheng.  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. 

14. World Health Organization.  WHO monographs on selected medicinal plants.  Vol.1.  Geneva: World Health 
Organization, 1999. 

15. Zhou ZC.  Rhizoma Atractylodis Macrocephalae: bai zhu.  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. 

16. Zhao GB, Ma J.  Rhizoma Cimicifugae: sheng ma.  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. 

17. Ma JK.  Radix Bupleuri: cai hu.  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. 



ตํารับยาบํารุง: ซื่ออูทัง 97 

ซื่ออูทัง  (四物汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
太平惠民和剂局方 ไทผิงหุยหมินเหอจี้จฺหวีฟาง (Prescription of Peaceful Benevolent  
Dispensary)1 

« ค.ศ. 1151 Chen Shiwen (陈诗文 เฉินซือเหวิน) »2 
 

สวนประกอบ 
 

熟地黄 (酒蒸) Radix Rehmanniae Praeparata สูตี้หวง (จิ่วเจิง) 12 กรัม
 

当归 (酒浸炒) Radix Angelicae Sinensis ตังกุย (จิ่วจิ้นเฉา) 10 กรัม
 

白芍 Radix Paeoniae Alba ไปเสา 12 กรัม
 

川芎 Radix Ligustici Chuanxiong ชวนซฺยง 8 กรัม
 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม

1 

การออกฤทธิ ์
 บํารุงเลือด ปรับสมดุลของเลือด

1,3,4 

สรรพคุณ 
 ใชรักษาอาการเลือดพรอง เลือดไหลเวียนไมสะดวก เชน สตรีประจําเดือนไมปกติ ปวด

ทองนอย ปวดประจําเดือนหรือมีอาการตกเลือด เลือดจับเปนกอนหรือปวดเปนระยะ ๆ สตรีมีครรภที่

ทารกดิ้นมากกวาปกติ หรือตกเลือดไหลไมหยุด หรือสตรีหลังคลอด นํ้าคาวปลาออกไมสะดวก ลิ่มเลือด

จับเปนกอน ปวดทองนอย ทองแข็ง มีอาการสะบัดรอนสะบัดหนาวจากภาวะเลอืดค่ัง
1,3,4 

 ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสม ขึ้นอยูกับความรุนแรงของอาการของโรค
3,5 

 ตัวยาสูตี้หวง (จิ่วเจิง) และไปเสาชวยบํารุงเลือด แตเปนยายิน จึงอาจกอใหเกดิปญหาของการ 
ไหลเวียนของเลอืด ซึ่งตัวยาอื่นในตํารับคือ ตังกุยและชวนซยฺง เปนยาที่มีรสเผ็ดและอุน จะชวยใหการ

ไหลเวียนของเลือดดีขึ้น
6  เม่ือนําตัวยาทั้งหมดมารวมเปนตํารับเดียวกัน จึงชวยบํารุงเลือด ปรับ 

 



ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย 98 

3 เซนติเมตร 

สูตี้หวง(จิ่วเจิง) [熟地黄(酒蒸)] 5 เซนติเมตร 
ตังกุย(จิ่วจิ้นเฉา) [当归(酒浸炒)] 

2 เซนติเมตร 

ไปเสา (白芍) 
2 เซนติเมตร 

ชวนซฺยง (川芎) 

 ตํารับยา ซื่ออูทัง (四物汤) 
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การไหลเวยีนของเลือดและปรับประจําเดือนไดดวย หากผูปวยมีภาวะเลือดค่ัง หรือมีลิ่มเลือดอุดตันรวม

ดวย ใหเปลี่ยนตัวยาไปเสาเปนเชอเสา (赤芍 Radix Paeoniae Rubra) แทน  และหากผูปวยมีภาวะ
โลหิตรอน ใหเปลี่ยนตัวยาสูตี้หวงเปนต้ีหวง (地黄 โกฐขี้แมว) แทน5 

คําอธิบายตํารับ 
 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

熟地黄 (酒蒸) 

สูตี้หวง (จิ่วเจิง) 
(โกฐขี้แมวน่ึงเหลา) 

ตัวยาหลัก อมหวาน อุนเล็กนอย บํารุงเลือด เสริมยิน เพิ่มสาร

จําเปน เชน นํ้าอสุจิ และน้ําไขสนั

หลัง 
当归 (酒浸炒) 

ตังกุย (จิ่วจิ้นเฉา) 
(โกฐเชียงผัดเหลา) 

ตัวยาเสริม เผ็ด 
อมหวาน 

อุน เพ่ิมการไหลเวียนและบํารุงเลือด 
ปรับประจําเดือนใหเปนปกติ 

白芍 ไปเสา ตัวยาชวย ขมเปรี้ยว 
อมหวาน 

เย็นเล็กนอย เสริมและเก็บกกัยินของเลือด 

ปรับประจําเดือน สงบตับ ระงับ

เหงื่อ ระงับปวด 
川芎 ชวนซฺยง 
(โกฐหัวบัว) 

ตัวยาชวย เผ็ด อุน ชวยการไหลเวียนของชี่และเลือด 

ขับลมในเลือด ระงับปวด 
 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม  ยาลูกกลอน  ยาเม็ด  ยานํ้า  ยาฉีด*7 

ขอแนะนําการใช 
ตํารับยาซื่ออูทังเปนยาบํารุงเลือดท่ีนิยมใช เปนตํารับพื้นฐานในการปรับประจําเดือนใหเปนปกติ  

เหมาะสําหรับผูปวยที่มีอาการใจสั่น เวียนศีรษะ หนาหมองคล้ํา ลิ้นซีด ชีพจรเล็กและเลือดพรอง
1,4

เหมาะกับอาการเรื้อรัง หรืออาการที่ไมรุนแรง
6 

 
 
*  ในประเทศไทยไมอนุญาตใหใชยาเตรียมจากสมุนไพรในรูปแบบยาฉีด 
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ขอควรระวังในการใช 
 ตํารับยาซื่ออูทังไมเหมาะสําหรับผูปวยที่หยางของมามและกระเพาะอาหารพรอง ซึ่งมีอาการเบื่อ

อาหารและถายเหลว
1,4 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
ตํารับยาซื่ออูทัง  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตํารับยาซื่ออูทังมีฤทธิ์เสริมภูมิตานทาน ชะลอความแก บรรเทา

อาการโลหิตจาง  จากการศึกษาในหนูตะเภา พบวาตํารับยาน้ีชวยควบคุมการทํางานของไขกระดูกในการ
สรางเม็ดเลือดแดง

8  รักษาอาการหลังจากการแทงลูก5  กลอมประสาท บรรเทาอาการชักกระตุกของ

มดลูก ชวยใหประจําเดือนมาเปนปกติ
1 

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาซื่ออูทังมีฤทธิ์ชวยใหตอมขับภายในรังไขที่มีลักษณะเปนเม็ดสี
ทํางานดีขึ้น

6 

การศึกษาความปลอดภัย:  การฉีดสารสกัดนํ้าเขาชองทองหนถูีบจักรในขนาด 2 กรัม/กิโลกรมั 

พบวาไมทําใหสตัวทดลองตาย
7 

สูตี้หวง (จิ่วเจงิ) [โกฐขี้แมวนึง่เหลา (Radix Rehmanniae Praeparata)]  คือ รากแหงของ
พืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch. วงศ Scrophulariaceae9 เตรยีม
โดยวิธีน่ึงเหลา ดังน้ี นําต้ีหวง (地黄 โกฐขี้แมว) ที่สะอาด เติมเหลาเหลืองหรือเหลาขาว คลกุเคลาใหเขา

กัน (สมุนไพร:เหลา เทากับ 10:3 โดยนํ้าหนัก)  แลวใสในหมอน่ึงที่มีฝาปดมิดชิด  น่ึงจนกระทั่งเหลา

แทรกซึมเขาในเน้ือสมุนไพร  สังเกตไดจากสขีองสมุนไพรจะเปลี่ยนเปนสีดําเขมมาก เปนมัน และมีรส

ออกหวาน  หลังจากนั้น นําไปตากแดดจนกระทั่งผิวนอกคอนขางแหงไมเหนียวติดมือ  หัน่เปนชิน้หนา ๆ  

แลวนําไปทําใหแหง
10 

ตี้หวงมีคุณสมบัติเย็น รสหวานอมขม มีฤทธิ์ระบายความรอน ทําใหเลือดเย็น เสริมยินและธาตุ

นํ้า  ใชรักษาอาการความรอนเขากระแสเลือด เชน ปากแหง ลิน้แดง รอนใน กระหายน้ํา คอแหง เปนจ้ํา

เลือด อาเจียนเปนเลือด เลือดกําเดาไหล เปนตน  เม่ือนํามาเตรียมเปนสูตี้หวง จะมคุีณสมบัติอุน

เล็กนอย มีรสอมหวาน มีฤทธิ์บํารุงเลือด เสริมยิน บํารุงธาตุนํ้าและไขกระดกู  ใชรักษาอาการเลือดพรอง 

ซีดเหลือง วิงเวยีน นอนไมหลับ ประจําเดือนไมปกติ ตกเลอืด ยินของไตพรอง เหงื่อออกตอนหลับ    

ฝนเปยก กระหายน้ํา ธาตุนํ้าและเลือดของตับและไตพรอง เอว เและเขาปวดเมื่อยออนแรง
10 
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รายงานการวิจยั พบวาการเตรียมสูตี้หวงโดยการนึ่งตี้หวง จะทําใหสารกลุมอิรดิอยดไกลโคไซด 
(iridoid glycosides) แตกตัวเปนอิริดอยดและน้ําตาลเชิงซอน ซึ่งนํ้าตาลเชิงซอนบางสวนจะแตกตัว

ตอไปเปนนํ้าตาลเชิงเด่ียว ทําใหปริมาณนํ้าตาลเชิงเด่ียวในสูตีห้วงสงูกวาต้ีหวง 2 เทา  นอกจากน้ีสูตี้หวง
จะมีปริมาณกรดอะมิโนลดลง แตปริมาณแรธาตุและสารสําคัญในสมุนไพรไมแตกตางกัน

9  มีรายงานวา
เม่ือรับประทานสูตี้หวง อาจทําใหเกิดอาการขางเคียงเล็กนอย เชน ทองเสีย ปวดทอง วิงเวียนศีรษะ 

ออนเพลีย เปนตน แตอาการดังกลาวจะหายไปเมื่อรับประทานยาอยางตอเน่ือง
11 

ตังกุย (จิ่วจิ้นเฉา) [โกฐเชียงผัดเหลา (Radix Angelicae Sinensis)]  คือ รากแหงของพชืทีมี่ชือ่
วิทยาศาสตรวา Angelica sinensis (Oliv.) Diels วงศ Umbelliferae9  เตรียมโดยวิธีการผัดกับเหลา  
มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
 ตังกุยมีคุณสมบัติอุน มีรสเผ็ดอมหวาน มีฤทธิ์บํารุงเลือด ทําใหเลือดหมุนเวียน ปรับ

ประจําเดือนใหเปนปกติ ระงับปวด และใหความชุมชื้นกับลําไส ใชรกัษาอาการเลือดพรองตาง ๆ เชน 

เลือดในระบบหัวใจและตับพรอง (มีอาการหนาซีดเหลือง วิงเวยีน ใจสั่น) การไหลเวียนของเลือดติดขัด 

(มีอาการประจําเดือนไมปกติ ปวดประจําเดือน ประจําเดือนไมมา) การไหลเวียนของเลือดติดขัดและมี
ความเย็นจับ (มีอาการเลือดค่ัง ฟกช้ํา ช้ําใน ปวดไขขอ ไขขออักเสบ) เปนตน  สวนที่ใชทํายาของตังกุย 

แบงเปน  4 สวน คือ สวนหัว (สวนเหงาอวบสัน้ท่ีอยูตอนบนสุด) สวนตัว (สวนรากแกวหลกั) สวนหาง 
(สวนรากฝอย) และทั้งราก (ทกุสวน)  โดยทั่วไปสวนหัวและตัวมีสรรพคุณบํารุงเลือด สวนหางมี

สรรพคุณชวยใหการไหลเวียนของเลือดไมติดขัด และทั้งรากมีสรรพคุณบํารุงเลือด ทําใหเลือดไหลเวียน
10 

 ตังกุยเม่ือนํามาผัดเหลา จะชวยเพิ่มฤทธิ์การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น  เหมาะสําหรับผูปวยที่มี 
อาการเลือดพรอง เลือดไหลเวยีนไมสะดวก สตรีประจําเดือนไมปกติ โรคปวดไขขอ และไขขออักเสบ

10 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือดและการปลอยสาร

เซโรโทนิน (serotonin) ในหนูขาว12  เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาหลอดเลือดดําสุนัขในขนาดเทียบเทาผงยา   
10 กรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์กระตุนการหดตัวของกลามเน้ือเรียบกระเพาะปสสาวะ ลําไส และมดลูก  
เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าและสารสกัดแอลกอฮอลเขาหลอดเลือดดําแมว หนูขาว และกระตาย พบวามีฤทธิ์เพ่ิม

การหดตัวของกลามเน้ือเรียบของมดลูก นอกจากน้ียังพบวาสารพอลีแซกคาไรด (polysaccharide) มี
ฤทธิ์กระตุนการสรางเม็ดเลือด

13 
การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหสารสกัดนํ้าครั้งละ 5 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง ติดตอกันนาน        

1 สัปดาห จะลดอาการปวดประจําเดือน และชวยขับประจําเดือน จึงไมควรใชกับผูปวยที่ใชยาปองกัน
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เลือดแข็งตัว สารสกัดนํ้ายังมีฤทธิ์กระตุนกลามเน้ือเรียบของมดลูกและลดความหนืดของเลือดในสตรี 

และเม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาหลอดเลือดดําผูปวยจํานวน 40 ราย ในขนาด 240 มิลลิลิตร/คน/วนั ตดิตอกนั
นาน 30 วัน ไมทําใหเกิดอาการผิดปกติใด ๆ13 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือฉีดสารสกัดเขาหลอดเลือดดําหนูถีบจักร พบวาขนาดสารสกดั
เทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 100.6 กรัม/กิโลกรัม7 

ไปเสา (Radix Paeoniae Alba) คือ รากแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Paeonia lactiflora 
Pall. วงศ Ranunculaceae9  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์เสริมภูมิคุมกัน เม่ือฉีดสารสกัดกลุมไกลโคไซด
รวม (total glycosides) เขาชองทองหนูถีบจักร พบวาขนาดของสารสกัดท่ีมีผลระงับปวดในหนูถีบจักร
ไดรอยละ 50 (ED50) มีคาเทากับ 5-40 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และเม่ือฉีดสารสกัดดังกลาวเขากลามเน้ือหนู
ถีบจักรในขนาด 20-40 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบวาหนูถีบจักรมีอาการสงบลง

14 สารพีโอไนโฟลริน 

(paeoniflorin) ในสารสกัดนํ้า มีฤทธิ์ปองกันการแข็งตัวของเลอืด และตานอักเสบ สารสกัดนํ้าเม่ือใหทาง
ปากหนูถีบจักร กระตาย และหนูตะเภา มีฤทธิ์ตานการหดเกร็งของลําไสเลก็สวนปลายและมดลูกและสาร

สกัดดังกลาวยงัมีฤทธิ์ปกปองตับในหนูถีบจักรและหนูขาว
11,15 

การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหสารสกัดกลุมไกลโคไซดรวมแกผูปวยระบบภูมิคุมกันบกพรองที่
เกิดจากการปวยดวยโรคเรื้อรัง (เชน โรคปอดอักเสบ โรคหัวใจ โรครูมาติซั่ม เปนตน) จํานวน 65 ราย 
ติดตอกันทุกวันนาน 1 เดือน มีผลปรับสมดุลของระบบภมิูคุมกันได และเมื่อใหสารสกดัดังกลาวแก
ผูปวยโรคตับอกัเสบชนิดบี จํานวน 85 ราย พบวาไดผลในการรักษาเชนกัน14 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันโดยการใหผงยาทางปากหนูถีบจักร พบวา
ขนาดของผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 81 กรมั/กิโลกรัม  เม่ือใหผงยาทาง
ปากสุนัขวันละ 3 กรัม/กิโลกรมั ติดตอกันนาน 6 เดือน ไมพบอาการขางเคียงหรืออาการผดิปกติใด ๆ  
เม่ือฉีดสารสกัดกลุมไกลโคไซดรวมเขาชองทองหนูถีบจักรและหนูขาว พบวาขนาดของสารสกดัท่ีทําใหหนู

ตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 125 และ 301 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  เม่ือฉีดสารพีโอไนโฟลรนิ
เขาหลอดเลือดดําและชองทองหนูถีบจักร พบวาขนาดของสารที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มี
คาเทียบเทาผงยา 3.53 และ 9.53 กรัม/กิโลกรมั ตามลําดับ

14 
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ชวนซฺยง [โกฐหัวบัว (Radix Ligustici Chuanxiong )] คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร
วา Ligusticum chuanxiong Hort. วงศ Umbelliferae11  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารสกัดนํ้าเมื่อใหทางปากหนูขาวในขนาดเทียบเทาผงยา 25-50 
กรัม/กิโลกรัม มีฤทธิ์สงบประสาท และจะเห็นผลชัดเจนขึ้นในหนูถีบจักร สารสกัดมีฤทธิ์ลดระดับ

คอเลสเตอรอลในเลือด
16  ชวนซฺยงในขนาดต่ํา ๆ มีฤทธิ์กระตุนการบีบตัวของมดลูกของกระตาย แตเม่ือ

ใหในขนาดสูงจะยับยั้งการบีบตวัอยางสมบูรณ
11 

การศึกษาทางคลินิก:  ชวนซฺยงมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการรวมตัวของเกลด็เลือด10 บรรเทา
อาการปวดหลังคลอด ชวยใหรกหรือเน้ือเยื่อของมดลูกที่ตายแลวถูกขับออกมาไดดี  สารสกัดมีฤทธิ์เพ่ิม
การบีบตัวของมดลูก ทําใหประจําเดือนมาเร็วขึ้น จึงไมแนะนําใหใชขณะมีอาการปวดประจําเดือน หรือ
โรคที่เกี่ยวกับการตกเลือดอื่น ๆ16 

การศึกษาความปลอดภัย:  ชวนซฺยงมีความปลอดภัยในการใช  จากการศึกษาพิษเฉียบพลัน

โดยฉีดสารสกัดนํ้าเขาชองทองและกลามเน้ือหนูถีบจักร พบวาขนาดของสารสกัดท่ีทําใหหนูถีบจักรตาย

รอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 65.86 และ 66.42 กรัม/กิโลกรมั ตามลําดับ
17 
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อีกวนเจียน  (一贯煎) 
 

ตําราตนตํารับ 
续名医类案 ซูหมิงอีเลยอั้น (Supplement to the Classified Medical Records of 
Famous Physicians)1 
« ค.ศ. 1770 Wei Zhixiu (魏之绣 เวยจื่อซิ่ว) »2 

 

สวนประกอบ 
 

地黄 Radix Rehmanniae ตี้หวง 30 กรัม 
 

北沙参 Radix Glehniae เปยซาเซิน 10 กรัม 
 

麦冬 Radix Ophiopogonis Japonici ไมตง 10 กรัม 
 

当归 Radix Angelicae Sinensis ตังกุย 10 กรัม 
 

枸杞子 Fructus Lycii โกวฉีจื่อ 10 กรัม 
 

川楝子 Fructus Meliae Toosendan ชวนเลี่ยนจื่อ   5 กรัม 
 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม

1,3 
การออกฤทธิ ์
 เสริมบํารุงยินของตับและไต กระจายและปรับชี่ของตับ

1,3 
สรรพคุณ 

รักษาอาการยินของตับและไตพรอง เจ็บชายโครงเนื่องจากชี่ติดขัด มีอาการแนนหนาอก หรือ

เจ็บเสียดชายโครง เรอเปรี้ยว คอแหง ปากแหง ลิ้นแดงแหง ไสเลื่อนหรือมีกอนเถาดาน ชีพจรเล็กออน 

หรือพรองตึง
1,3 

ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็งระยะ

เริ่มตน ไขมันท่ีตับสูง กระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง กระเพาะอาหารเปนแผล โรคเบาหวาน ความดัน

โลหิตสูง อาการของโรคเรื้อรังตาง ๆ อันเน่ืองมาจากภาวะยินของตับและไตพรอง
1,3 
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2 เซนติเมตร 

โกวฉีจื่อ (枸杞子) 

2 เซนติเมตร 

ไมตง (麦冬) 

2 เซนติเมตร 

เปยซาเซิน (北沙参) 

2 เซนติเมตร 

ชวนเลี่ยนจื่อ (川楝子) 

5 เซนติเมตร 

ตังกุย (当归) 

 ตํารับยา อีกวนเจียน (一贯煎) 

ตี้หวง (地黄) 
2 เซนติเมตร 
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คําอธิบายตํารับ 
 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

地黄 ตี้หวง 
(โกฐขี้แมว) 

ตัวยาหลัก หวาน 
อมขม 

เย็น ระบายความรอน ทําใหเลือดเย็น  
บํารุงเลือดและยินชี่ของตับและไต 

เสริมสารนํ้า 

北沙参 เปยซาเซิน ตัวยาเสริม หวาน 
อมขม 

เย็น

เล็กนอย 
เสริมยิน ระบายความรอนที่ปอด  
เสริมสารนํ้า บํารุงกระเพาะอาหาร  
และชวยเพิ่มฤทธิ์ของตี้หวงในการ

เสริมยิน บํารุงเลือดและสรางสาร 
นํ้า 

麦冬 ไมตง ตัวยาเสริม หวาน 
อมขม 

เย็น

เล็กนอย 
เสริมยิน บํารุงปอดใหชุมชื้น เสริม

ธาตุนํ้า บํารุงกระเพาะอาหาร ระบาย

ความรอนของหัวใจ ลดอาการ

กระวนกระวาย และชวยเพิ่มฤทธิ์

ของตี้หวงในการเสริมยิน  บํารุง 
เลือด และสรางสารน้ํา 

当归 ตังกุย 
(โกฐเชียง) 

ตัวยาเสริม หวาน 
อมเผ็ด 

อุน บํารุงเลือด ปรับประจําเดือนให

ปกติ ระงับปวด หลอลื่นลําไส และ

ชวยเพิ่มฤทธิ์ของตี้หวงในการเสริม

ยิน บํารุงเลือด และสรางสารนํ้า 
枸杞子 โกวฉีจื่อ ตัวยาเสริม หวาน สุขุม บํารุงตับและไต บํารุงสายตา และ

ชวยเพิ่มฤทธิ์ของตี้หวงในการเสริม

ยิน บํารุงเลือดและสรางสารน้ํา 
川楝子 ชวนเลี่ยนจื่อ 

(เลี่ยนดอกขาว)  
ตัวยาชวย

และนําพา 
เผ็ด เย็น ชวยใหชี่หมุนเวียน ระงับปวด  

ผอนคลายชี่ของตับ คลายเครียด 
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รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม ยาเม็ด

4 
ขอควรระวังในการใช 

ผูปวยที่มีเสมหะมากหรือเสมหะตกคางภายใน ไมเหมาะที่จะใชตํารับยาน้ี
1,3 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
ตํารับยาอีกวนเจียน  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตํารับยาอีกวนเจียนมีฤทธิ์ปกปองตับในหนูถีบจักร  สารสกัดนํ้ามี
ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหารในหนูขาว

4 
การศึกษาทางคลินิก: ตํารับยาอีกวนเจียนมีสรรพคุณบํารุงและปกปองตับ ลดนํ้าตาลในเลือด 

เสริมภูมิคุมกัน ลดการอักเสบ ระบายความรอน ระงับปวด สงบประสาท และปรับระบบประสาท

อัตโนมัติใหสมดุล
1,3,4 

การศึกษาความปลอดภัย: เม่ือใหผงยาทางปากหนูถีบจักรขนาด 40 และ 50 กรัม/กิโลกรัม 
พบวาการกินอาหารและการเคลื่อนไหวของหนูถีบจักรยังเปนปกติ และไมพบหนูถีบจักรตัวใดตาย

ภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากไดรับยา4 
ตี้หวง [โกฐขี้แมว (Radix Rehmanniae)] คือ รากสดหรือแหงของพชืท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 

Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch. วงศ Scrophulariaceae5  มีรายงานการศึกษาวิจัยดาน 

ตาง ๆ ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ยับยั้งการลดลงของคอรทิโคสเตอโรน (corticosterone) 

ในซีรัมของกระตายเม่ือฉีดยาเดกซาเมทาโซน (dexamethasone) และปองกันเน้ือตอมหมวกไตฝอ 

นอกจากน้ีสารสกัดนํ้ายังมีฤทธิ์ชะลอความแกและเสริมภูมิคุมกันในหนูขาว เพิ่มการไหลเวียนของเลือด

ไปเลี้ยงหัวใจในหนูถีบจักร และตานเชื้อราในหลอดทดลอง
6 

การศึกษาทางคลินิก:   เม่ือใหผูปวยโรคไขขออักเสบรับประทานโกฐขี้แมวขนาด 60-90 กรัม 

พบวามีผลเพิ่มภูมิตานทาน บรรเทาอาการปวด ลดบวม และแกโรคผิวหนัง การรับประทานโกฐขี้แมวใน

ปริมาณสูง อาจทําใหผูปวยบางรายเกิดอาการปวดทอง ทองเสีย วิงเวียนศีรษะ ออนเพลีย และใจสั่น 

หากรับประทานยาไประยะหนึ่ง อาการดังกลาวจะคอย ๆ ลดลง
6 

เปยซาเซิน (Radix Glehniae) คือ รากแหงของพืชท่ีมีชื่อวทิยาศาสตรวา Glehnia littoralis Fr. 
Schmidt ex Miq. วงศ Umbelliferae5   มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
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การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  นํ้าตาลเชิงซอนในเปยซาเซินมีฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันในหนูถีบจักร  

สารสกัดเอทานอลมีฤทธิ์ลดไขและระงับปวดในกระตาย
7 

การศึกษาทางคลินิก:   เปยซาเซินมีสรรพคุณเสริมยินและเสรมิภูมิคุมกัน7 
ไมตง (Radix Ophiopogonis Japonici) คือ รากแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 

Ophiopogon japonicus Ker-Gawl. วงศ Liliaceae5  มีรายงานการศึกษาวิจยัดานตาง ๆ ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ยาฉีดเม่ือฉีดเขาชองทองหนูขาวในขนาดเทียบเทาผงยา 0.6-1 กรมั/ 

กิโลกรัม ทําใหการเตนของหัวใจที่เร็วเกินไปกลับเปนปกติ แตหากมีอาการรุนแรงมากจะไมไดผล 
สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์เพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุมกันของรางกาย และชวยเพิ่มความทนทานตอภาวะ

ขาดออกซิเจนในหนูขาว ผงยามีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด ไดแก เชื้อท่ีเปนสาเหตุของอาการ   

เจ็บคอ เชื้อไทฟอยด และแบคทีเรียชนิดตาง ๆ ในลําไส8 
การศึกษาทางคลินิก:  สารสกัดนํ้ามีสรรพคุณรักษาโรคหัวใจ บรรเทาอาการเจ็บหนาอก และ

บรรเทาอาการหอบไดผลดี นอกจากน้ียังมีสรรพคุณรักษาผูปวยที่มีอาการอักเสบเรื้อรังของตอมนํ้าตา 

ตอมนํ้าลาย และตอมอื่น ๆ ที่ขับสารน้ําอันเน่ืองมาจากภูมิตานทานต่ําโดยไมทราบสาเหตุ ทําใหประสิทธิภาพ

ในการขับของเหลวของตอมเหลาน้ีลดลง ทําใหตอมแหงและปวดมาก และมีรายงานวาสารสกัดนํ้ามีฤทธิ์
ในการรักษาอาการปากคอแหงในผูสูงอายไุดผลดี โดยเฉพาะผูปวยที่มีอาการไขในระยะเริ่มตน

8 
การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร โดยการฉีดสารสกัดนํ้าความ

เขมขน 1:1 เขาทางชองทอง พบวาขนาดของสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 
(LD50) มีคาเทากับ 20.61 กรัม/กิโลกรัม8 

ตังกุย [โกฐเชียง (Radix Angelicae Sinensis)] คือ รากแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Angelica sinensis (Oliv.) Diels วงศ Umbelliferae5  มีรายงานการศึกษาวจิัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือด และการปลอย

สาร  เซโรโทนิน (serotonin) ในหนูขาว9 เมื่อฉีดสารสกัดนํ้าเขาหลอดเลือดดําสุนัขในขนาดเทียบเทา
ผงยา 10 กรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์กระตุนการหดตัวของกลามเน้ือเรียบกระเพาะปสสาวะ ลําไส 

และมดลูก   เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าและสารสกัดแอลกอฮอลเขาหลอดเลือดดําแมว หนูขาว และกระตาย 

พบวามีฤทธิ์เพิ่มการหดตัวของกลามเน้ือเรียบของมดลูก นอกจากน้ียังพบวาสารพอลิแซกคาไรด 

(polysaccharide) มีฤทธิ์กระตุนการสรางเม็ดเลือด10 
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การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหสารสกัดนํ้าครั้งละ 5 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง ติดตอกันนาน
1 สัปดาห จะลดอาการปวดประจําเดือน และชวยขับประจําเดือน จึงไมควรใชกับผูปวยที่ใชยาปองกัน

เลือดแข็งตัว  สารสกัดนํ้ายังมีฤทธิ์กระตุนกลามเน้ือเรียบของมดลูกและลดความหนืดของเลือดในสตรี  
และเม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาหลอดเลือดดําผูปวยจํานวน 40 ราย ในขนาด 240 มิลลิลิตร/คน/วนั ตดิตอกนั
นาน 30 วัน ไมทําใหเกิดอาการผิดปกติใด ๆ10 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือฉีดสารสกัดเขาหลอดเลือดดําหนูถีบจักร ขนาดสารสกัดเทียบเทา
ผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 100.6 กรัม/ กิโลกรมั11 

โกวฉีจื่อ (Fructus Lycii)  คือ ผลสุกแหงของพชืท่ีมีชื่อวทิยาศาสตรวา Lycium barbarum L. 
วงศ Solanaceae5   มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารสกัดนํ้าและสารสกัดเอทานอลมีฤทธ์ิเสริมภูมิคุมกันในหนูถีบจักร 
สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ปกปองตับในหนูขาวและหนูถีบจักร ลดไขมันในเลือดในหนูขาวและกระตาย และ

ลดนํ้าตาลในเลือดหนูขาว
12 

การศึกษาทางคลินิก: สารสกดัมีสรรพคุณเสริมภูมิคุมกันและรักษาอาการปากแหงตอนกลางคนื

ในผูสูงอายุ
12 

การศึกษาความปลอดภัย: เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาใตผิวหนังหนถูีบจักร ขนาดสารสกัดนํ้าที่ทําให
หนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 8.32 กรัม/กิโลกรัม12 

ชวนเลี่ยนจื่อ [เลี่ยนดอกขาว (Fructus Meliae Toosendan)] คือ ผลแกแหงของพืชท่ีมีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Melia toosendan Sieb. et Zucc. วงศ Meliaceae13   มีรายงานการศึกษาวิจัยดาน
ตาง ๆ ดังน้ี  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดเอทานอลและสารทูเซนดานิน (toosendanin) มีฤทธิ์ถาย
พยาธิ สารทูเซนดานินมีฤทธิ์กระตุนการบีบตัวของกลามเน้ือเรียบในกระตาย และสารสกดัเอทานอล

ความเขมขน 10 % มีฤทธิ์ตานเชื้อรา13 
การศึกษาทางคลินิก: ยาเม็ดทูเซนดานินมีสรรพคุณถายพยาธิทั้งในเด็กและผูใหญ13 
การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือฉีดสารทูเซนดานินเขาชองทอง หลอดเลือดดํา ใตผิวหนังและ

ใหทางปากหนูถีบจักร พบวาขนาดสารทูเซนดานินท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 

13.8, 14.6, 14.3 และ 244.2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  เม่ือฉีดสารดังกลาวเขาใตผิวหนังและให
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ทางปากหนูขาว และฉีดเขาหลอดเลือดดํากระตาย พบวาขนาดสารดังกลาวที่ทําใหสัตวทดลองตาย   

รอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 9.8, 120.7 และ 4.2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลาํดับ
13 
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ล่ิวเวยตี้หวงหวาน  (六味地黄丸) 
 

ตําราตนตํารับ 
小儿药证直诀 เสี่ยวเออรเหยาเจิ้งจื๋อจฺเหวีย (Key to Therapeutics of Children’s  
Diseases)1 
« ค.ศ. 1114 Qian Yi (钱乙 เฉียนอ่ี) »2 

 

สวนประกอบ 
 

熟地黄 (酒蒸) Radix Rehmanniae Praeparata สูตี้หวง (จิ่วเจิง) 240 กรัม
 

山茱萸 Fructus Corni ซันจูยฺหว ี 120 กรัม
 

山药 Rhizoma Dioscoreae ซันเหยา 120 กรัม
 

泽泻 Rhizoma Alismatis เจอเซี่ย 90 กรัม
 

茯苓 Poria ฝูหลิง   90 กรัม
 

丹皮 Cortex Moutan Radicis ตันผี   90 กรัม
 

วิธีใช 
 นํายาทั้งหมดมาบดเปนผงละเอียด เตรียมเปนยาลูกกลอนโดยใชนํ้าผึ้งเปนนํ้ากระสายยา 

รับประทานครั้งละ 6-9 กรัม วันละ 2-3 ครั้ง รับประทานกับนํ้าตมสุกอุน หรือนํ้าตมสุกผสมเกลือใหมีรส

กรอยเล็กนอย หรือตมเอานํ้าด่ืมโดยปรับขนาดยาใหเหมาะสม
1,3 

การออกฤทธิ ์
 บํารุงตับและไต เสริมยินและธาตุนํ้า

1,3 

สรรพคุณ 
รักษาอาการตับและไตมียินพรอง มีอาการปวดหรือเม่ือยลาบริเวณเอว มึนหรือเวียนศีรษะ 

ตาลาย หูอื้อ หูหนวก เหงื่อออกตอนหลับ นํ้าอสุจิหลั่งออกมาไมรูตัว ทารกกระหมอมปดไมมิด อาการ

จากยินพรองจนเกิดภาวะรอนพรอง ทําใหมีไขในชวงบายและกลางคืน หรือมีเหงื่อออก ฝามือฝาเทา

รอน กระหายน้ํา ปวดฟนจากภาวะรอนพรอง ปากแหง คอแหง ลิ้นแดง ฝานอย ชีพจรเลก็และเร็วถี่
1,3 
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3 เซนติเมตร 

ฝูหลิง (茯苓) 2 เซนติเมตร 
ตันผี (丹皮) 

3 เซนติเมตร 

เจอเซี่ย (泽泻) 

3 เซนติเมตร 

สูตี้หวง(จิ่วเจิง) [熟地黄(酒蒸)] 

2 เซนติเมตร 

ซันจูหว ี(山茱萸) 

 ตํารับยา ลิ่วเวยตี้หวงหวาน (六味地黄丸) 

 
 

 

     
    
 

     
                                                

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 เซนติเมตร 

ซันเหยา (山药) 
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ตํารับยานี้สามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคประสาทอัตโนมัติผิดปกติ 

ความดันโลหิตสูง ผนังหลอดเลือดเกิดการแข็งตัว โรคเบาหวาน ไตอักเสบเรื้อรัง ไทรอยดเปนพิษ 

วัณโรคปอด ทางเดินปสสาวะติดเชื้อเรื้อรัง หอบหืด ประจําเดือนขาดหาย ประจําเดือนมานอย พัฒนาการ

ทางรางกายและสมองของทารกชาผิดปกติจากภาวะยินของตบัและไตพรอง
1,3 

คําอธิบายตํารับ 
 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

熟地黄(酒蒸) 

สูตี้หวง (จิ่วเจิง) 
(โกฐขี้แมวน่ึงเหลา) 

ตัวยาหลัก อมหวาน อุน

เล็กนอย 
บํารุงยินและเลอืด เสริมอสุจิและ

ไขกระดกู 

山茱萸 ซันจูยหฺวี ตัวยาเสริม เปรี้ยว 
อมฝาด 

อุน

เล็กนอย 
เสริมบํารุงตับและไต เก็บออม 
สารจําเปน เหน่ียวรั้งการหลั่งเรว็ 
ของอสุจิและปสสาวะ 

山药 ซันเหยา ตัวยาเสริม หวาน กลาง บํารุงชี่ เสริมยิน บํารุงมาม ปอด 
และไต เหน่ียวรัง้สารจําเปน แก 
ตกขาว  

泽泻 เจอเซี่ย ตัวยาชวย จืด 
อมหวาน 

เย็น ขับปสสาวะ ขับความชื้น ระบาย 
ความรอน 

茯苓 ฝูหลิง 
(โปงรากสน) 

ตัวยาชวย หวาน

เล็กนอย 
กลาง ขับนํ้า สลายความชื้น บํารุงมาม  

สงบประสาท  
丹皮 ตันผี 
(เปลือกรากโบตัน๋) 

ตัวยาชวย ขมอมเผ็ด เย็น

เล็กนอย 
ระบายความรอน ทําใหเลือดเย็น
กระจายเลือดเสีย ทําใหการ 
ไหลเวียนของเลอืดดีขึ้น 

 
 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาลูกกลอน  ยาชงพรอมด่ืม  ยาเม็ด  ยานํ้า ยาตม5 
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ขอควรระวังในการใช 
ควรระมัดระวังการใชตํารับยาลิ่วเวยตี้หวงหวานในกลุมผูปวยมามพรองที่มีการเผาผลาญและ 

การขับเคลื่อนไมดี
1,3 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
ตํารับยาลิ่วเวยตี้หวงหวาน มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ยาลูกกลอนและยาชงตํารับลิ่วเวยตี้หวงหวานมีฤทธิ์ปรับการทํางาน
ของระบบหัวใจของหนูถีบจักร หนูขาว และกบใหเปนปกติ บํารุงรางกาย ลดความดันโลหิต ลดไขมันใน

เลือด ลดนํ้าตาลในเลือด ยับยัง้การแขง็ตัวของผนังหลอดเลือด และชวยใหการไหลเวียนของเลือดในหนู

ขาวดีขึ้น ชะลอความแกในหนูถีบจักร หนูขาว และกระตาย เสริมภูมิคุมกัน ปกปองตับ และชวยให

ประสิทธิภาพการทํางานของระบบไตดีขึ้นในหนูถีบจักร
5 

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาลิ่วเวยตี้หวงหวานมีสรรพคุณเสริมกําลัง บํารงุรางกาย ลดแรง
กระตุนของสมอง ปรับการทํางานของระบบตอมไรทอ ปรับสมดุลของระบบประสาทอัตโนมัติและระบบ

ไต ขับปสสาวะ รักษาโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และเสริมสรางเซลลเยื่อบุหลอดอาหาร
1,3  ตาม

การแพทยแผนปจจุบันตํารับยาดังกลาวมีสรรพคุณบรรเทาอาการเหนื่อยงาย รักษาโรคเบาหวาน ไต

อักเสบเรื้อรัง ทางเดินปสสาวะอกัเสบ เสนประสาทตาและจอประสาทตาอักเสบ
4 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือใหตํารับยาลิ่วเวยตี้หวงหวานทางปากหนูถีบจักรในขนาด 0.6, 3 
และ 30 กรัม/กิโลกรัม ติดตอกันนาน 14 เดือน พบวาไมทําใหหนูถีบจักรเปนมะเร็ง แตกลับสามารถลด

การเกิดเน้ืองอกในหนูถีบจักร
5 

สูตี้หวง (จิ่วเจงิ) [โกฐขี้แมวนึง่เหลา (Radix Rehmanniae Praeparata)] คือ รากแหงของพืช
ที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch. วงศ Scrophulariaceae6  เตรียม
โดยวิธีน่ึงเหลา ดังน้ี  นําต้ีหวง (地黄 โกฐขี้แมว) ที่สะอาด เติมเหลาเหลืองหรือเหลาขาว คลุกเคลาให

เขากัน (สมุนไพร:เหลา เทากับ 10:3 โดยนํ้าหนัก)  แลวใสในหมอน่ึงที่มีฝาปดมิดชิด  น่ึงจนกระทั่งเหลา

แทรกซึมเขาในเน้ือสมุนไพร  สังเกตไดจากสขีองสมุนไพรจะเปลี่ยนเปนสีดําเขมมาก เปนมัน และมีรส

ออกหวาน  หลังจากนั้น นําไปตากแดดจนกระทั่งผิวนอกคอนขางแหงไมเหนียวติดมือ  หั่นเปนชิ้นหนา ๆ  

แลวนําไปทําใหแหง
7 

ตี้หวงมีคุณสมบัติเย็น รสหวานอมขม มีฤทธิ์ระบายความรอน ทําใหเลือดเย็น เสริมยิน และ

ธาตุนํ้า ใชรักษาอาการความรอนเขากระแสเลือด เชน ปากแหง ลิ้นแดง รอนใน กระหายน้ํา คอแหง เปน
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จ้ําเลือด อาเจียนเปนเลือด เลือดกําเดาไหล เปนตน  เม่ือนํามาเตรียมเปนสูตี้หวง จะมีคุณสมบัติอุน

เล็กนอย มีรสอมหวาน มีฤทธิ์บํารุงเลือด เสริมยิน บํารุงธาตุนํ้าและไขกระดกู ใชรกัษาอาการเลือดพรอง 

ซีดเหลือง วิงเวยีน นอนไมหลับ ประจําเดือนไมปกติ ตกเลือด ยินของไตพรอง เหงื่อออกตอนหลับ   

ฝนเปยก กระหายนํ้า ธาตุนํ้าและเลือดของตับและไตพรอง เอวและเขาปวดเมื่อยออนแรง
7 

รายงานการวิจยั พบวาการเตรียมสูตี้หวงโดยการนึ่งตี้หวง จะทําใหสารกลุมอิรดิอยดไกลโคไซด 
(iridoid glycosides) แตกตัวเปนอิริดอยดและน้ําตาลเชิงซอน ซึ่งนํ้าตาลเชิงซอนบางสวนจะแตกตัว

ตอไปเปนนํ้าตาลเชิงเด่ียว ทําใหปริมาณนํ้าตาลเชิงเด่ียวในสูตีห้วงสงูกวาต้ีหวง 2 เทา  นอกจากน้ีสูตี้หวง
จะมีปริมาณกรดอะมิโนลดลง แตปริมาณแรธาตุและสารสําคัญในสมุนไพรไมแตกตางกัน

9  มีรายงาน
วาเม่ือรับประทานสูตี้หวง อาจทําใหเกิดอาการขางเคียงเล็กนอย เชน ทองเสีย ปวดทอง วิงเวียนศีรษะ 

ออนเพลีย เปนตน แตอาการดังกลาวจะหายไปเมื่อรับประทานยาอยางตอเน่ือง
8 

ซันจูยฺหวี (Fructus Corni) คือ เน้ือผลสุกแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Cornus 
officinalis Sieb. et Zucc. วงศ Cornaceae6  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียชนิดที่
ทําใหเกิดฝหนอง (Staphylococcus aureus) ในหลอดทดลอง และมีฤทธิ์ขบัปสสาวะและลดความดนั
โลหิตในสุนัข

8 
การศึกษาความปลอดภัย:  ตัวยาชนิดน้ีมีพิษนอย เม่ือใหผงยาในสัตวทดลองชนิดตาง ๆ ไมพบ

อาการพิษใด ๆ นอกจากทําใหนํ้าเยื่อเมือกของกระเพาะอาหารขนมากข้ึน แตไมมีผลตอเยื่อบุตาของ

กระตาย
8 

ซันเหยา (Rhizoma Dioscoreae) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Dioscorea 
opposita Thunb. วงศ Dioscoreaceae6  มีรายงานการศึกษาวจิัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากหนูถีบจักรในขนาดเทียบเทาผงยา 30 
และ 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตดิตอกันนาน 10 วัน มีฤทธิ์ลดนํ้าตาลในเลือด  เม่ือใหในขนาดเทยีบเทาผงยา
25 มิลลิกรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกันนาน 14 วัน มีฤทธิ์กระตุนและเสริมภูมิคุมกันในหนูถีบจักร  
นอกจากน้ีสารสกัดนํ้ายังมีฤทธิ์ชวยใหตัวไหมมีการเจริญเติบโตและอายุยืนขึ้น และผงยามีฤทธิ์ชวยให

การเคลื่อนไหวของลําไสกระตายดีขึ้น
9 
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การศึกษาทางคลินิก:  ผงยามีสรรพคุณรักษาแผลอักเสบในชองปาก อาหารไมยอย ทองเสียใน
เด็ก โดยทั่วไปแลวตัวยาชนิดน้ีมักใชเปนสวนประกอบในตํารับตาง ๆ เชน ยารักษาโรคตับอักเสบ ตับแขง็ 

โรคเบาหวาน วัณโรคปอด ตกขาว เปนตน
9 

เจอเซี่ย (Rhizoma Alismatis) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Alisma 
orientalis (Sam.) Juzep. วงศ Alismataceae6  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ขับปสสาวะในหนูขาว กระตาย และสุนัข และมี
ฤทธิ์ตานอักเสบในหนูถีบจักรและหนูขาว

10 

การศึกษาทางคลินิก:  ผงยามีสรรพคุณรักษาโรคติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะ ไตอักเสบชนิด 
เฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ

10 

การศึกษาความปลอดภัย:  สมุนไพรชนิดน้ีมีความปลอดภัย9  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนู
ขาวโดยการใหสารสกัดนํ้าทางปาก พบวาขนาดของสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูขาวตายรอยละ 50 
(LD50) มีคาเทากับ 36.36 กรัม/กิโลกรัม  เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าและสารสกัด 50% แอลกอฮอลเขาชอง
ทองหนูถีบจักร พบวาขนาดของสารสกัดท้ังสองชนิดดังกลาวเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 

50 (LD50) มีคาเทากับ 15 กรัม/กิโลกรัม  เม่ือฉีดสารสกัดเมทานอลเขาหลอดเลือดดําและชองทองหนู

ถีบจักร พบวาขนาดของสารสกัดท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 0.78 และ    
1.27 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  และสารสกัดดังกลาวเมื่อใหหนูถีบจักรทางปากในขนาด 4 กรมั/กโิลกรมั 

ไมทําใหหนูถีบจักรตัวใดตาย
10 

ฝูหลิง [โปงรากสน (Poria)] คือ เห็ดท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา  Poria cocos (Schw.) Wolf วงศ 
Polyporaceae6  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์สงบประสาทในหนูถีบจักร คลายกลามเน้ือเรียบ
ของลําไสกระตาย

8  ผงยาเมื่อใหทางปากหนูถีบจักรในขนาด 100 มิลลิกรัม/กโิลกรัม มีผลยบัยั้งอาการ

ผิวหนังอักเสบ  สารสกัดนํ้าตาลเชิงซอนเม่ือใหทางปากหนูถีบจักรในขนาด 250, 500 และ 1,000 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกันนาน 7 วัน มีฤทธิ์เสริมมามใหแข็งแรง และเม่ือฉีดสารสกัด 

70% แอลกอฮอลเขาชองทองกระตายในขนาด 0.5 กรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกันนาน 5 วัน      

มีฤทธิ์ขับปสสาวะ  นอกจากนี้ยังพบวาเม่ือฉีดยาเตรียมเขาใตผิวหนังหนูขาวในขนาดเทียบเทาผงยา 1.4 
กรัม/กิโลกรัม วนัละครั้ง ติดตอกันนาน 8 วัน มีผลปกปองตับได

11 
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การศึกษาทางคลินิก:  สารสกดันํ้าสามารถบรรเทาอาการหวาดผวาและจิตใจไมสงบชนิดเรื้อรัง 
และมีฤทธิ์ระบายความชื้นและน้าํ

11 

ตันผี [เปลือกรากโบตั๋น (Cortex Moutan Radicis)] คือ เปลือกรากแหงของพืชท่ีมีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Paeonia suffruticosa Andr.  วงศ Ranunculaceae6  มีรายงานการศึกษาวิจัยดาน
ตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารพีโอนอล (paeonol) ซึ่งเปนองคประกอบทางเคมีของตันผีมี
ฤทธิ์ตานอักเสบในหนูถีบจักร หนูขาว และหนูตะเภา ชวยใหการไหลเวียนของเลือดในสุนัขดีขึ้น ระงับ

ปวด ระบายความรอน ลดไข และสงบประสาทในหนูถีบจกัร ขับปสสาวะในหนูขาว  สารสกัดนํ้าชวยให
การทํางานของหวัใจหนูขาวเปนปกติ และลดความดันโลหิตในสุนัข

12 

การศึกษาทางคลินิก:  ยาเตรียมจากสารพีโอนอลมีสรรพคุณรกัษาโรคผิวหนัง เชน ผดผื่นแดง  
ยาตมมีสรรพคุณรักษาโรคความดันโลหิตสูง และโพรงจมูกอักเสบจากการแพ

12 
การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือใหสารพีโอนอลที่ละลาย (แขวนตะกอน) ในนํ้ามันถั่วลิสง ความ

เขมขน 1:1 ทางปากและฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร พบวาขนาดของสารพโีอนอลที่ทําใหหนูถีบจักรตาย
รอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 4.9 และ 0.735 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ

12 
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 ตํารับยา เซิ่นชี่หวาน (肾气丸)

เซิ่นชี่หวาน  (肾气丸) 
 

ตําราตนตํารับ 
 金匮要略 จินคุยเอี้ยวเลี่ย (Synopsis of Prescriptions of the Golden Chamber)1 

« ค.ศ. 219 Zhang Zhongjing (张仲景 จางจงจิ่ง) »2 
 

สวนประกอบ 
地黄 (干) Radix Rehmanniae ตี้หวง (กัน) 240 กรัม 

山药 Rhizoma Dioscoreae ซันเหยา 120 กรัม 
山茱萸 Fructus Corni ซันจูยฺหว ี 120 กรัม 
泽泻 Rhizoma Alismatis เจอเซี่ย   90 กรัม 
茯苓 Poria ฝูหลิง   90 กรัม 
丹皮 Cortex Moutan Radicis ตันผี   90 กรัม 
桂枝 Ramulus Cinnamomi กุยจือ   30 กรัม 
附子 (炮) Radix Aconiti Praeparata 

(stir-baked at high temperature) 
ฟูจื่อ (เผา)   30 กรัม 
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2 เซนติเมตร 
ฟูจื่อ(เผา) [附子(炮)] 

2 เซนติเมตร 
ฝูหลิง (茯苓) 

2 เซนติเมตร ตันผี (丹皮) 

3 เซนติเมตร 
เจอเซี่ย (泽泻) 

2 เซนติเมตร 
ซันเหยา (山药) 

2 เซนติเมตร 

ซันจูหวี (山茱萸) 

2 เซนติเมตร 
กุยจือ (桂枝) 

ตี้หวง(กนั) [地黄(干)] 

2 เซนติเมตร 
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วิธีใช 
 นําตัวยาทั้งหมดมารวมบดเปนผงละเอียด เตรียมเปนลูกกลอนน้ําผึ้งหนักเม็ดละ 9 กรัม 

รับประทานกับนํ้าสุกอุน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง เชา-เย็น หรือเตรียมเปนยาตมโดยปรับลดน้ําหนัก

ยาลงจากตํารับยาขางตน 10 เทา
1,3 

การออกฤทธิ ์
 บํารุงเสริมหยาง เพ่ิมความอบอุนใหไต

1,3 

สรรพคุณ 
รักษาอาการหยางของไตไมสมบูรณ ซึ่งมีอาการเม่ือยเอว ขาไมมีแรง ชวงลางของรางกายมี

อาการเย็น ทองนอยหดเกร็ง รอนรุมหนาอก กระสับกระสาย ปสสาวะไมคลอง หรือมีปสสาวะมาก 

ผิดปกติและเสมหะชื้นตกคาง หรือมีอาการของโรคเบาหวาน เชน หิวบอย กระหายน้ํา ปสสาวะบอย 

และขาบวมน้ํา ลิ้นมีลักษณะอวนหนาและซีด ชีพจรพรอง  ออนแรง
1,3 

ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคไตอักเสบเรื้อรัง โรคเบาหวาน 

ประสาทอัตโนมัติผิดปกติ ประสาทเสื่อมในผูสงูอายุ ตอมลูกหมากโตในระยะตน มีบุตรยาก โรคขาด

ประจําเดือน กลุมผูปวยดวยโรคเรื้อรังตาง ๆ กลไกการทํางานของระบบขับถายปสสาวะผิดปกติอันเน่ือง 

มาจากหยางของไตไมสมบูรณ
1,3 

คําอธิบายตํารับ 
 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

地黄 (干)  
ตี้หวง (กัน) 
(โกฐขีแ้มว) 

ตัวยาหลัก หวาน 
อมขม 

เย็น ระบายความรอน ทําใหเลือดเย็น บํารุง 
ยิน เสริมธาตุนํ้า 

山药 ซันเหยา ตัวยาเสริม หวาน สุขุม บํารุงชี่ เสริมยิน บํารุงมาม ปอดและไต  
เหน่ียวรั้งสารจําเปน แกตกขาว 

山茱萸 ซันจูยหฺวี ตัวยาเสริม เปรี้ยว 
อมฝาด 

อุน

เล็กนอย 
เสริมบํารุงตับและไต เก็บออมสาร 
จําเปน เหน่ียวรั้งการหลั่งเรว็ของอสุจ ิ
และควบคุมการขับปสสาวะใหดีขึ้น 
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สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

泽泻 เจอเซี่ย ตัวยาชวย จืด 
อมหวาน 

เย็น ขับปสสาวะ ขับความชื้น ระบาย 
ความรอน 

茯苓 ฝูหลิง 
(โปงรากสน) 

ตัวยาชวย จืด 
อมหวาน 

สุขุม ขับนํ้า สลายความชื้น บํารุงมาม สงบ 
จิตใจ 

丹皮 ตันผี 
(เปลือกรากโบตัน๋) 

ตัวยาชวย ขมอม

เผ็ด 

เย็น

เล็กนอย 

ระบายความรอน ทําใหเลือดเย็น 
กระจายเลือดเสยี ทําใหการไหลเวียน 
ของเลือดดีขึ้น 

桂枝 กุยจือ 
(กิ่งอบเชยจีน) 

ตัวยาชวย เผ็ด 
อมหวาน 

อุน ขับเหงื่อ ผอนคลายกลามเน้ือ ใหความ

อบอุน ชวยใหชีมี่การหมุนเวียนดีขึ้น 

附子 (炮)  
ฟูจื่อ (เผา) 
(โหราเดือยไก) 

ตัวยาชวย เผ็ด รอน 
(มีพิษ)* 

ดึงหยางใหกลับคืนมา เสริมหยาง บํารุง

ไฟธาตุ สลายความเย็น ระงับปวด 

 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาลูกกลอน ยานํ้า ยาชง ยาตม

4 

ขอควรระวังในการใช 
 ตํารับยาน้ีไมเหมาะกับผูปวยที่มีอาการรอนในจากยินพรอง อาการขาดน้ําหรือสารจําเปนอันเกิด

จากความรอนและความแหงในรางกาย
1,3 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
ตํารับยาเซิ่นชี่หวาน  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตํารับยาเซิ่นชี่หวานมีฤทธิ์ชะลอความแกและเสริมภูมิตานทานใน  
หนูถีบจักร เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของตอมหมวกไตในหนูขาว

4 
การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาเซิ่นชี่หวานมีสรรพคุณปรับกลไกการทํางานของไตและตอม

 

หมวกไตใหดีขึ้น ปกปองและบํารุงตับ กระตุนระบบการไหลเวียนของเลือด ลดความดันโลหิต 
และสงบจิตใจ

1,3,4 

 

*  ฟูจ่ือเปนสมุนไพรที่มีพิษ ตองฆาฤทธิ์ยากอนใช 
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การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเรื้อรังในหนูขาว พบวาเม่ือใหสารสกดันํ้าทางปากขนาด 

40 มิลลิกรัม/กิโลกรัม วันละครัง้ ติดตอกันนาน 6 เดือน ไมพบอาการผิดปกติใด ๆ เม่ือเปรียบเทียบกับ

กลุมควบคุม
4 

ตี้หวง (กัน) [โกฐขี้แมว (Radix Rehmanniae)] คือ รากแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch. วงศ Scrophulariaceae5

  มีรายงานการศึกษาวิจัย    
ดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ยับยั้งการลดลงของคอรทิโคสเตอโรน (corticosterone) 
ในซีรัมของกระตายเม่ือฉีดยาเดกซาเมทาโซน (dexamethasone) และปองกันเน้ือตอมหมวกไตฝอ 
นอกจากน้ีสารสกัดนํ้ายังมีฤทธิ์ชะลอความแกและเสริมภูมิคุมกันในหนูขาว เพ่ิมการไหลเวียนของเลือด

ไปเลี้ยงหัวใจในหนูถีบจักร และตานเชื้อราในหลอดทดลอง
6 

การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหผูปวยโรคไขขออักเสบรับประทานโกฐขี้แมวขนาด 60-90 กรัม 

พบวามีผลเพิ่มภูมิตานทาน บรรเทาอาการปวด ลดบวม และแกโรคผิวหนัง การรับประทานโกฐขี้แมวใน

ปริมาณสูง อาจทําใหผูปวยบางรายเกิดอาการปวดทอง ทองเสีย วิงเวยีนศีรษะ ออนเพลีย และใจสั่น 

หากรับประทานยาไประยะหนึ่ง อาการดังกลาวจะคอย ๆ ลดลง
6 

ซันเหยา (Rhizoma Dioscoreae) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Dioscorea 
 opposita Thunb. วงศ Dioscoreaceae5  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากหนูถีบจักรในขนาดเทียบเทาผงยา 30 และ 
60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ติดตอกันนาน 10 วัน มีผลลดน้ําตาลในเลือด เม่ือใหในขนาดเทียบเทาผงยา     
25 มิลลิกรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกันนาน 14 วัน มีผลกระตุนและเสริมภูมิคุมกันในหนูถีบจักร 
นอกจากน้ีสารสกัดนํ้ายังมีฤทธิ์ชวยใหตัวไหมมีการเจริญเติบโตและอายุยืนขึ้น และผงยามีฤทธิ์ชวยให

การเคลื่อนไหวของลําไสกระตายดีขึ้น
7 

การศึกษาทางคลินิก:  ผงยามีสรรพคุณรักษาแผลอักเสบในชองปาก อาหารไมยอย ทองเสียใน
เด็ก โดยทั่วไปแลวสมุนไพรชนิดน้ีมักใชเปนสวนประกอบของสมุนไพรในตํารบัตาง ๆ เชน ยารักษาโรค

ตับอักเสบ ตับแข็ง โรคเบาหวาน วัณโรคปอด ตกขาว เปนตน
7 

ซันจูยฺหวี (Fructus Corni) คือ เน้ือผลสุกแหงของพชืท่ีมีชือ่วิทยาศาสตรวา Cornus officinalis 
Sieb. et Zucc. วงศ Cornaceae5  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ  ดังน้ี  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียชนิดท่ีทําให 
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เกิดฝหนอง (Staphylococcus aureus) ในหลอดทดลอง และมีฤทธิ์ขับปสสาวะและลดความดันโลหิตใน 
สุนัข

8 
การศึกษาความปลอดภัย:  สมุนไพรชนิดน้ีมีพิษนอย เม่ือใหผงยาในสัตวทดลองชนิดตาง ๆ ไม

พบอาการพิษใด ๆ นอกจากทาํใหนํ้าเยื่อเมือกของกระเพาะอาหารขนมากข้ึน แตไมมีผลตอเยื่อบุตาของ

กระตาย
8 

เจอเซี่ย (Rhizoma Alismatis) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Alisma 
orientalis (Sam.) Juzep. วงศ Alismataceae5  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ขับปสสาวะในหนูขาว กระตาย และสุนัข และมี 
ฤทธิ์ตานอักเสบในหนูถีบจักรและหนูขาว

9 

การศึกษาทางคลินิก:  ผงยามีสรรพคุณรักษาโรคติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะ ไตอักเสบชนิด 
เฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ

9 

การศึกษาความปลอดภัย:  สมุนไพรชนิดน้ีมีความปลอดภัย10  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนู
ขาวโดยการใหสารสกัดนํ้าทางปาก พบวาขนาดของสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูขาวตายรอยละ 50 
(LD50) มีคาเทากับ 36.36 กรัม/กิโลกรัม  เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าและสารสกัด 50% แอลกอฮอลเขาชอง
ทองหนูถีบจักร พบวาขนาดของสารสกัดท้ังสองชนิดดังกลาวเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 

50 (LD50) มีคาเทากับ 15 กรัม/กิโลกรัม  เม่ือฉีดสารสกัดเมทานอลเขาหลอดเลือดดําและชองทองหนู

ถีบจักร พบวาขนาดของสารสกัดท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 0.78 และ     
1.27 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  และสารสกัดดังกลาวเมื่อใหหนูถีบจักรทางปากในขนาด 4 กรมั/กโิลกรมั 

ไมทําใหหนูถีบจักรตัวใดตาย
9 

ฝูหลิง [โปงรากสน (Poria)] คือ เห็ดท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Poria cocos (Schw.) Wolf วงศ 
Polyporaceae5  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์สงบประสาทในหนูถีบจักร คลายกลามเน้ือเรียบ
ของลําไสกระตาย

8  ผงยาเมื่อใหทางปากหนูถีบจักรในขนาด 100 มิลลิกรัม/กโิลกรัม มีผลยบัยั้งอาการ

ผิวหนังอักเสบ  สารสกัดนํ้าตาลเชิงซอนเม่ือใหทางปากหนูถีบจักรในขนาด 250, 500 และ 1,000 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกันนาน 7 วัน มีฤทธิ์เสริมมามใหแข็งแรง  และสารสกัด 70% 
แอลกอฮอลเม่ือฉีดเขาชองทองกระตายในขนาด 0.5 กรัม/กิโลกรัม วันละครัง้ ติดตอกันนาน 5 วัน มี
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ฤทธิ์ขับปสสาวะ  นอกจากน้ียังพบวาเม่ือฉีดยาเตรียมเขาใตผิวหนังหนูขาวในขนาดเทียบเทาผงยา 1.4 
กรัม/กิโลกรัม วนัละครั้ง ติดตอกันนาน 8 วัน มีผลปกปองตับได

11 
การศึกษาทางคลินิก:  สารสกดันํ้าสามารถบรรเทาอาการหวาดผวาและจิตใจไมสงบชนิดเรื้อรัง 

และมีฤทธิ์ระบายความชื้นและน้าํ
11 

ตันผี [เปลือกรากโบตั๋น (Cortex Moutan Radicis)] คือ เปลือกรากแหงของพืชทีมี่ชื่อ

วิทยาศาสตรวา Paeonia suffruticosa Andr.  วงศ Ranunculaceae5  มีรายงานการศึกษาวิจัยดาน 

ตาง ๆ ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารพีโอนอล (paeonol) ซึ่งเปนองคประกอบทางเคมีของตันผีมี

ฤทธิ์ตานอักเสบในหนูถีบจักร หนูขาว และหนูตะเภา ชวยใหการไหลเวียนของเลือดในสุนัขดีขึ้น ระงับ

ปวด ระบายความรอน ลดไข และสงบประสาทในหนูถีบจักร ขับปสสาวะในหนูขาว สารสกดันํ้าชวยให

การทํางานของหวัใจหนูขาวเปนปกติ และลดความดันโลหิตในสุนัข
12 

การศึกษาทางคลินิก:  ยาเตรียมจากสารพีโอนอลมีสรรพคุณรกัษาโรคผิวหนัง เชน ผื่นผดแดง 
ยาตมมีสรรพคุณรักษาโรคความดันโลหิตสูง และโพรงจมูกอักเสบจากการแพ

12 
การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือใหสารพีโอนอลที่ละลาย (แขวนตะกอน) ในนํ้ามันถั่วลิสง ความ

เขมขน 1:1 ทางปากและฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร พบวาขนาดของสารพโีอนอลที่ทําใหหนูถีบจักรตาย
รอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 4.9 และ 0.735 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ

12 

กุยจือ [กิ่งอบเชยจีน (Ramulus Cinnamomi)] คือ กิ่งออนแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร
วา Cinnamomum cassia Presl. วงศ Lauraceae5  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ลดไขและระบายความรอนอยางออน ๆ ในหนู

ถีบจักรและกระตาย เม่ือใชรวมกับหมาหวงจะเพิ่มฤทธิ์ขับเหงื่อของหมาหวงใหแรงขึ้นในหนูขาว 
สารสกัดขนาดเทียบเทาผงยา 0.01-0.2 กรัม มีฤทธิ์ตานการแข็งตัวของเลือดในหลอดทดลอง นอกจากน้ี
สารสกัดน้ํายังมีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียและไวรสับางชนิด

8 

การศึกษาทางคลินิก:  โดยทั่วไปกุยจือมักไมใชเด่ียว สวนใหญจะใชเปนสวนประกอบในตํารับ
ยารักษาอาการไขหวัดจากการกระทบลมเย็นภายนอก โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในเด็ก และอาการ

หอบเนื่องจากหลอดลมอักเสบ
13 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันโดยฉีดสารสกัดนํ้าที่มีสวนประกอบของ
นํ้ามันหอมระเหยเขาชองทองหนูถีบจักร พบวาขนาดของสารสกัดท่ีทําใหหนูถีบจักรตายหมด ตายรอยละ 
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50 (LD50) และไมมีตัวใดตาย  เมื่อใหสารสกัดในเวลากลางวัน มีคาเทากับ 1,400, 624.7 และ 200 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ แตเมื่อใหสารสกัดในเวลากลางคืนมีคาเทากับ 1,600, 773.6 และ 400 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาชวงเวลาของวันมีผลตอการออกฤทธิ์ของสารสกดั

13  

ฟูจื่อ (เผา) [โหราเดือยไก  (Radix Aconiti Praeparata)] คือ รากแขนงแหงที่ผานการฆา
ฤทธิ์ของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา  Aconitum carmichaeli Debx. วงศ Ranunculaceae5

 การฆา

ฤทธิ์ยากอนใช ทําโดยการคั่วทรายในกระทะดวยไฟแรงจนกระทั่งทรายรอนจัด จากน้ัน นําสมุนไพรที่

หั่นเปนแวน ๆ ใสลงในกระทะ ค่ัวกับทรายจนกระทั่งสมุนไพรมีสีเหลืองออน นําออกจากเตา รอนเอา

ทรายออก แลวตั้งทิ้งไวใหเย็น
14 

มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี  
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ฟูจื่อ (เผา) มีฤทธิ์ลดความดันโลหิตในสุนัข ตานอักเสบในหนู   

ถีบจักร และหนขูาว
8 ระงับปวดในหนูถีบจักร เสริมภูมิตานทานในหนูขาว15 

การศึกษาทางคลินิก:  ฟูจื่อ (เผา) มีสรรพคุณรักษาโรคหัวใจ15 
การศึกษาความปลอดภัย:  ฟูจื่อมีพิษมาก ความเปนพิษแตกตางกันมากหรือนอยจะขึ้นอยูกบั

แหลงปลกู อายุเก็บเกี่ยว วิธีฆาฤทธิ์ของยา และระยะเวลาในการตม มีรายงานวา ฟูจื่อจากแหลงตาง ๆ 

มีความเปนพิษแตกตางกันถึง 8 เทา  ฟูจื่อเม่ือฆาฤทธิ์ของยาแลวจะสามารถลดพิษไดมากถึง 81%  

โดยทั่วไปขนาดของยาที่ทําใหเปนพิษจะสูงกวาขนาดรับประทานมาก
8
  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนู 

ถีบจักร โดยฉีดสารสกัดนํ้าเขาหลอดเลือดดํา พบวาขนาดสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตาย

รอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 13.75 กรัม/กิโลกรัม และขนาดต่ําสุดของสารสกัดท่ีทําใหหนูขาวตาย

เทียบเทาผงยา 23.40 กรัม/กิโลกรัม
15 
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 ตํารับยา เสี่ยวไฉหูทัง (小柴胡汤) 

เสี่ยวไฉหูทัง  (小柴胡汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
 伤寒论  ซางหานลุน (Treatise on Febrile Diseases)1 
 « ค.ศ. 219  Zhang Zhongjing (张仲景 จางจงจิ่ง) »2 
 

สวนประกอบ
 

柴胡 Radix Bupleuri ไฉหู 12 กรัม 
黄芩 Radix Scutellariae หวงฉิน 9 กรัม 
半夏 Rhizoma Pinelliae ปนเซี่ย 9 กรัม 
生姜 Rhizoma Zingiberis Recens เซิงเจียง 9 กรัม 
人参 Radix Ginseng เหรินเซิน 6 กรัม 
大枣 Fructus Ziziphi Jujubae ตาเจา    4 ผล 
甘草(炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กันเฉา (จื้อ) 5 กรัม 
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2 เซนติเมตร 
ไฉห(ู柴胡) 

2 เซนติเมตร 

ปนเซี่ย(半夏) 

3 เซนติเมตร 

เซิงเจียง(生姜) 

2 เซนติเมตร 

กันเฉา(จื้อ)[甘草(炙)] 

เหรินเซิน(人参) 
2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

ตาเจา(大枣) 

2 เซนติเมตร 

หวงฉนิ(黄芩) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ตํารับยาปรับสมดุล: เส่ียวไฉหูทัง 

 
 
 
 

 

131 

วิธีใช  
 ตมเอานํ้าด่ืม

1,3 

การออกฤทธิ ์
 ปรับสมดุลเสนเสาหยาง (ถุงนํ้าดี)1,3 

สรรพคุณ
 

พิษไขเขาสูเสนเสาหยาง (ถุงนํ้าดี) ทําใหมีอาการเด๋ียวหนาวเดี๋ยวรอน แนนทรวงอก และชาย

โครง เซื่องซึม เบ่ืออาหาร หงุดหงิด คลื่นไส ปากขม คอแหง ตาลาย ลิ้นมีฝาขาวบาง ชพีจรตงึ หรือสตรี

ที่เปนไขเน่ืองมาจากถูกความเยน็กระทบ หรือความรอนเขาสูระบบเลือด
1,3 

ตํารับยาน้ีสามารถใชโดยการเพิม่หรือลดขนาดยาไดในกรณีกลุมผูปวยโรคเสาหยาง (ถุงนํ้าดี) 
แสดงออกโดยเปนโรคไขหวัด ไขมาลาเรีย ทอถุงนํ้าดีติดเชื้อ โรคตับอักเสบ เน้ือเยื่อทรวงอกอักเสบ 

กระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง ระบบยอยอาหารไมดี เตานมอักเสบ เจ็บเสนประสาทที่บริเวณซี่โครง ระบบ 
ประสาท กระเพาะอาหารทํางานบกพรอง

1,3 

คําอธิบายตํารับ 
 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

柴胡 ไฉหู ตัวยาหลัก ขม เผ็ด เย็น 
เล็กนอย 

ลดไข ผอนคลาย คลายเครียด  
ชวยใหหยางลอยขึ้นสวนบน 

黄芩 หวงฉิน ตัวยาเสริม ขม เย็น ระบายความรอน แกความชื้น  
ขับพิษรอน ชวยใหเลือดเย็น  
และหามเลือด แกตัวรอน  
กลอมครรภ 

半夏 ปนเซี่ย ตัวยาชวย เผ็ด อุน  
(มีพิษ)* 

สลายความชื้น ละลายเสมหะ 

กดชี่ลงลาง แกคลื่นไสอาเจียน 

สลายเสมหะที่เกาะตัวเปนกอน  
 
 
  *  ปนเซี่ย เปนสมุนไพรที่มีพิษ ตองฆาฤทธิ์ยากอนใช 
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สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

生姜 เซิงเจียง 
(ขิงสด) 

ตัวยาชวย เผ็ด อุน ผอนคลายผิวหนัง ขับเหงื่อ ให 
ความอบอุนแกสวนกลางของ

รางกาย (กระเพาะอาหาร) แก 
คลื่นไสอาเจียน ใหความอุนแก 
ปอด ระงับไอ 

人参 เหรินเซิน 
(โสมคน) 

ตัวยาชวย หวานอมขม

เล็กนอย 
อุน

เล็กนอย 
บํารุงชี่ (อยางดี) เสริมปอด  
บํารุงมาม กอใหเกิดธาตุนํ้า  
สงบจิตใจ 

大枣 ตาเจา 
(พุทราจีน) 

ตัวยาชวย หวาน อุน เสริมชี่ บํารุงสวนกลางของ 
รางกาย เสริมเลือด สงบจิต  
ปรับสมดุลของยา 

甘草(炙)  

กันเฉา (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผัด
นํ้าผึ้ง) 

ตัวยานําพา หวาน อุน เสริมชี่ บํารุงสวนกลาง ระบาย

ความรอน แกพิษ ขับเสมหะ 

ระงับไอ บรรเทาอาการปวด  
ปรับสมดุลของยา 

 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม ยาชง ยาเม็ด

4 

ขอควรระวังในการใช 
ยาตํารับน้ีไมควรใชในผูปวยที่เปนโรคสวนบนแกรง สวนลางพรอง ไฟตับสูงจัดจนพุงขึ้นสวนบน 

มีอาการยินพรอง อาเจียนเปนเลือด
1,3 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
ตํารับยาเสี่ยวไฉหูทัง  มีรายงานการศึกษาวจิัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: ตํารับยาเสี่ยวไฉหูทังมีฤทธิ์ปกปองตับ เพ่ิมการไหลเวียนของเลอืด
ในตับ ชวยใหนํ้าในถุงนํ้าดีไหลเวียนดีขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของกระเพาะอาหาร ลดไข และ

ตานอักเสบในหนูขาว เพ่ิมภูมิตานทานในหนูถีบจักร
4 
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การศึกษาทางคลินิก: ตํารับยาเสี่ยวไฉหูทังมีสรรพคุณตานเชื้อไวรสั และเชื้อแบคทีเรีย ถอน
พิษไข ตํารับยาน้ีมีจุดเดนในดานรักษาอาการตัวรอน ลดการอักเสบ ชวยกระตุนการทํางานของระบบ

ยอยอาหาร ระงับอาการคลื่นไส ขับเสมหะ ระงับไอ ปกปองตับ และชวยใหนํ้าในถุงนํ้าดีไหลเวียนดีขึ้น 

สงบจิตใจ
1,3 
การศึกษาความปลอดภัย: เม่ือใหสารสกัดชนิดผงทางปากหนูขาวในขนาด 40, 160 และ 640 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม ติดตอกันนาน 6 เดือน ไมพบอาการผิดปกติใด ๆ เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม
4 

ไฉหู (Radix Bupleuri) คือ รากแหงของพชืท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Bupleurum chinense DC. 
หรือ B. scorzonerifolium Willd. หรือ B. falcatum L. วงศ Umbelliferae5  มีรายงานการศึกษาวจิยั
ดานตาง ๆ ดังน้ี  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากและฉีดเขากลามเน้ือกระตายในขนาด

เทียบเทาผงยา 18 กรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์ระบายความรอน  เม่ือฉีดนํ้ามันหอมระเหยเขาชองทอง  
หนูขาวในขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์ระบายความรอนเชนกัน  นอกจากน้ีสารสกัดนํ้ายังมี
ฤทธิ์ตานอักเสบและปกปองตับจากสารพิษในกระตาย

6 
การศึกษาทางคลินิก: ผงยามีสรรพคุณลดไขจากโรคหวัดและไขหวัดใหญไดดี รักษาโรค

เกี่ยวกับตับและถุงนํ้าดี และตานอักเสบ
6 

การศึกษาความปลอดภัย: ไฉหูมีพิษนอย การศึกษาพิษเฉียบพลันโดยฉีดสวนของสารสกดั

แอลกอฮอลที่ละลายนํ้าได ความเขมขนรอยละ 10 เขาใตผิวหนังหนูถีบจักร พบวาขนาดนอยที่สุดท่ีทําให
หนูถีบจักรตายมีคาเทากับ 110 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เม่ือใหสารแซโพนิน (saponin) ซึ่งเปนองคประกอบ
ทางเคมีของไฉหูทางปาก ฉีดเขาใตผิวหนัง ฉีดเขาชองทอง และฉีดเขาหลอดเลือดดําหนูถีบจักร พบวา
ขนาดของสารแซโพนินท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 4.70, 1.90, 0.11 และ 0.07 
กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ และเมื่อฉีดสารดังกลาวเขาชองทองหนูตะเภา พบวา LD50 มีคาเทากับ 58.3 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม6 

หวงฉิน (Radix Scutellariae) คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Scutellaria 
baicalensis Georgi วงศ Labiatae5  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: ผงยามีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดและปกปองตับในหลอด
ทดลอง สารสกัดมีฤทธิ์ลดไขและแกปวดในหนูถีบจักร สารสกัดนํ้าสวนที่ตกตะกอนในแอลกอฮอลมี

ฤทธิ์ตานอักเสบในหนูขาว
7 
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การศึกษาทางคลินิก: สารสกัดนํ้ามีสรรพคุณรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและหลอดลม
อักเสบชนิดเฉียบพลันในเด็ก รักษาโรคบิดชนิดเฉียบพลัน และตับอักเสบ

7 
การศึกษาความปลอดภัย: สารสกัดนํ้าขนาด 1 กรัม/กิโลกรัม มีฤทธิ์ทําใหจิตใจสงบและไมทํา

ใหกระตายตาย และเม่ือฉีดสารสกัดเอทานอลและสารไบคาลนิ (baicalin) ซึ่งเปนองคประกอบทางเคมี
ของหวงฉินเขาใตผิวหนัง พบวาขนาดที่ทําใหหนูถีบจักรตายมีคาเทากัน คือ 6 กรัม/กิโลกรัม และคา 

LD50 ของสารไบคาลินเม่ือฉีดเขาชองทองของหนูถีบจักรมีคาเทากับ 3.08 กรัม/กิโลกรัม7 
ปนเซี่ย  (Rhizoma Pinelliae) คือ ลําตนใตดินแหงที่เอาเปลือกนอกและรากฝอยออกแลวของ

พืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Pinellia ternata (Thunb.) Breit.  วงศ Araceae5  ปนเซี่ยเปนสมุนไพรที่มี
พิษ ตองฆาฤทธิ์ยากอนใช โดยนําปนเซี่ยไปแชในนํ้าสารสม (ความเขมขน 8%) จนกระทั่งมองเห็นเน้ือ
ในสมุนไพร เม่ือชิมดูจะรูสึกลิน้ชาเล็กนอย ลางนํ้าใหสะอาด หั่นเปนแวนหนา ๆ แลวนําไปทาํใหแหง

8 มี
รายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: ปนเซี่ยมีฤทธิ์ระงับไอ ขับเสมหะในแมวและสุนัข ตานอาเจียนใน
นกพิราบ กระตาย และสุนัข

9 
การศึกษาทางคลินิก: ปนเซี่ยมีสรรพคุณแกอาเจียน แกทองเสยี

9 
การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร พบวาความเปนพิษของ

ปนเซี่ยมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับกระบวนการแปรรูปและการเตรียมสารสกัด มีรายงานวา เม่ือให

ผงยา (ที่ยังไมผานการฆาฤทธิ์ยา) ทางปาก ขนาดท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 

42.7 กรัม/กิโลกรัม  และเมื่อใหผงยาดังกลาวในขนาด 2.25, 4.5 และ 9 กรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง 

ติดตอกันนาน 21 วัน พบวาหนูถีบจักรตายหมด  เม่ือฉีดสารสกัดปนเซี่ยเขาชองทองหนูถีบจักร พบวา

ขนาดของสารสกัดท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทียบเทาผงยา 131.4 กรัม/กิโลกรัม 

ในขณะที่สารสกัดจากปนเซี่ยที่ผานการฆาฤทธิ์ยาแลวไมทําใหเกิดพิษเฉียบพลันใด ๆ  และการให

สารสกัดปนเซี่ยที่ผานการฆาฤทธิ์ยาแลวในขนาด 9 กรัม/กิโลกรัม ทางปากติดตอกันนาน 21 วัน ไมมีผล

ตอการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักตัว และไมพบหนูถีบจักรตัวใดตาย
9 

เซิงเจยีง  [ขิงสด (Rhizoma Zingiberis Recens)] คือ เหงาสดของพชืท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Zingiber officinale (Willd.) Rosc. วงศ Zingiberaceae5  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
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การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  นํ้าค้ันมีฤทธิ์ตานการอาเจียนไดผลดี และน้ําค้ันในระดับความ

เขมขนตํ่า ๆ จะเพิ่มแรงบีบตัวของลําไสหนูโดยไมทําใหความตึงตัวของลําไสเปลี่ยนแปลง แตในระดับ

ความเขมขนสูง ๆ จะลดแรงบีบตัวและความตงึตัวของลําไสอยางชัดเจน รวมทั้งสามารถเพิ่มแรงบีบตัว 
ของลําไสเลก็สุนัข

10 นอกจากน้ีนํ้าค้ันขิงแกมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราในชองปาก10 
การศึกษาทางคลินิก: ขิงสดมีสรรพคุณรักษาโรคไขหวัดจากการกระทบลมเย็น แกคลื่นไส

อาเจียน แกกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง แกทองเสีย
11 

การศึกษาความปลอดภัย: เม่ือฉีดนํ้าค้ันขิงสดที่มีความเขมขน 20% เขาหลอดเลือดดําของหนู
ถีบจักร พบวาขนาดที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 1.5 กรัม/กิโลกรมั อาการพษิที่

ทําใหสัตวตาย คือ ชักและหยุดหายใจ
12 

เหรินเซิน [โสมคน (Radix Ginseng)] คือ รากแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Panax 
ginseng C.A. Mey. วงศ Araliaceae5  มีรายงานการศึกษาวจิัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: เมื่อใหสารสกัดนํ้าทางปากและฉีดเขาชองทองหนูถีบจักรในขนาด
เทียบเทาผงยา 1-3 กรัม/กิโลกรัม มีผลชวยใหหนูถีบจักรมีความจําดีขึ้น และมีรายงานวาโสมคนมีฤทธิ์
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุมกันของรางกาย โดยการกระตุนระบบภูมิคุมกันแบบไมเฉพาะเจาะจง 

นอกจากนี้โสมคนยังชวยปรับการเตนของหัวใจใหกลับสูภาวะปกติเร็วขึ้น ทําใหเหน่ือยชาลง และสามารถ
ทํางานไดนานขึ้น

13 
การศึกษาทางคลินิก: เม่ือใหผูปวยที่มีอาการเครียดและออนเพลีย รับประทานยาเตรียม

ทิงเจอรจากโสมคนความเขมขน 3% วันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 5 มิลลิลิตร ติดตอกันทุกวันเปนเวลา 5-7 วนั 

พบวาอาการปวดศีรษะ นอนไมหลับ เบ่ืออาหาร ดีขึ้นอยางชัดเจน
6  เม่ือใหผูปวยโรคโลหิตจาง

รับประทานสารสกัดทุกวัน วันละ 60-120 มิลลิกรัม พบวานอกจากประสิทธิภาพการทํางานของ        

ไขกระดกูเพิ่มขึ้นแลว ยงัชวยบรรเทาอาการออนเพลียหรือเม่ือยลา เบ่ืออาหาร เวียนศีรษะ หัวใจเตนเร็ว

ของผูปวยใหดีขึน้ดวย  นอกจากน้ีโสมคนยังมีสรรพคุณชวยเพิ่มสมรรถนะในการทํางานของรางกายให
สูงขึ้น ตานความเมื่อยลา และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุมกันของรางกาย

13,14 
การศึกษาความปลอดภัย: มีรายงานการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร พบวาขนาดของ   

ผงยาและสารสกัดนํ้าเมื่อใหทางปากที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 5 และ        
1.65 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ

13 
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ตาเจา [พุทราจีน (Fructus Ziziphi Jujubae)] คือ ผลแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 

Ziziphus jujuba Mill.  วงศ Rhamnaceae5  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี  
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ปกปองตับในกระตาย ระงับไอ ขับเสมหะในหนู 

ถีบจักร
15 
การศึกษาทางคลินิก:  สารสกัดนํ้ามีสรรพคุณบรรเทาอาการเลือดค่ัง โดยทั่วไปตาเจามักไมใช

เด่ียว สวนใหญจะเปนสวนประกอบในตํารับยาตาง ๆ
15 

กันเฉา (จื้อ) [ชะเอมเทศผัดน้าํผึ้ง (Radix Glycyrrhizae Praeparata)] คือ รากแหงของพืชท่ี
มีชื่อวิทยาศาสตรวา Glycyrrhiza uralensis Fischer หรือ G. inflata Bat. หรือ G. glabra L. 
วงศ Leguminosae-Papilionoideae5 เตรียมโดยนํานํ้าผึ้งบริสุทธิ์มาเจือจางดวยนํ้าตมในปริมาณที่

เหมาะสม ใสชะเอมเทศที่หั่นเปนแวน ๆ หรือเปนชิ้น ๆ ตามตองการ (อัตราสวนของสมุนไพร:นํ้าผึ้ง 
เทากับ 4:1) แลวคลกุใหเขากัน หมักไวสกัครูเพ่ือใหนํ้าผึ้งซึมเขาในตัวยา จากน้ันนําไปผัดในภาชนะที่

เหมาะสมโดยใชระดับไฟปานกลาง ผัดจนกระทั่งมีสีเหลืองเขมและไมเหนียวติดมือ นําออกจากเตา แลว

ตั้งทิ้งไวใหเย็น
8 

ชะเอมเทศมีคุณสมบัติเปนกลางคอนขางเย็นเล็กนอย มีรสอมหวาน มีสรรพคุณระบาย

ความรอน ขับพิษ แกไอ ขับเสมหะ โดยทั่วไปมักใชเขาในตํารับยารักษาอาการไอมีเสมหะมาก พิษจาก  

ฝแผล คอบวม อักเสบ หรือพษิจากยาและอาหาร โดยสามารถชวยระบายความรอนและขับพษิได หาก

นํามาผัดนํ้าผึ้งจะทําใหมีคุณสมบัติอุน มีรสหวาน มีสรรพคุณบํารงุมามและกระเพาะอาหาร เสริมชี่ ทําให

การเตนของชีพจรมีแรงและกลับคืนสภาพปกติ  โดยทั่วไปมักใชเขาในตํารับยารักษาอาการมามและ

กระเพาะอาหารออนเพลีย ไมมีแรง ชีข่องหวัใจพรอง ปวดทอง เสนเอ็นและชีพจรตึงแข็ง ชีพจรเตนไม
สมํ่าเสมอ และชีพจรเตนหยุดอยางมีจังหวะ มีรายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณกรดกลีไซรไรซิก 

(glycyrrhizic acid) ในชะเอมเทศที่ผัดและไมไดผัดนํ้าผึ้ง พบวาชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งจะมีปริมาณสาร

ดังกลาวนอยกวาชะเอมเทศที่ไมไดผัดรอยละ 47-60 ทั้งน้ีขึ้นอยูกับคุณภาพของเครื่องยา8  การศกึษาวจิยั
ของชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้ง มีดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: มีรายงานการศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันของชะเอมเทศที่
ผัดนํ้าผึ้งและไมไดผัด พบวาฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันของชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งแรงกวาชะเอมเทศที่ไมไดผัดมาก 

ดังน้ันชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งจึงนับเปนตัวยาที่มีสรรพคุณบํารุงชี่ที่ดีที่สุดในทางคลินิก
8
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ซื่อหนี้สาน  (四逆散) 
 

ตําราตนตํารับ 
伤寒论 ซางหานลุน (Treatise on Febrile Diseases)1 

 « ค.ศ. 219 Zhang Zhongjing (张仲景 จางจงจิ่ง) »2 
 

สวนประกอบ 
 

柴胡 Radix Bupleuri ไฉหู 6 กรัม
 

枳实 Fructus Aurantii Immaturus จื่อสือ 6 กรัม
 

白芍 Radix Paeoniae Alba ไปเสา  9 กรัม
 

甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กันเฉา (จื้อ) 6 กรัม
 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม

1,3 

การออกฤทธิ ์
 ขับกระจายพิษออกจากผวิกาย ผอนคลายตับ ปรับชี่ระบบมาม

1,3 

สรรพคุณ 
รักษาโรคที่มีหยางชี่อุดกั้นอยูภายในรางกาย ไมสามารถกระจายไปที่แขนและขา ทําใหมือเทา

เย็น ชี่ของตับไมผอนคลาย การทํางานของมามติดขัด ทําใหมีอาการอึดอัด แนนทอง ถายเปนบิด ปวด

ทอง ลิ้นมีฝาขาว ชีพจรตึง
1,3 

ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคตับอักเสบเรื้อรัง ถุงนํ้าดีอักเสบ 

น่ิวในถุงนํ้าดี ตับออนอักเสบ ปวดประสาทตรงชายโครง อาการทางประสาทของกระเพาะอาหาร ซึ่งมี

สาเหตุมาจากชี่ตับไมผอนคลาย การทํางานของมามติดขัด 
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2 เซนติเมตร ไฉหู (柴胡) 
2 เซนติเมตร 

ไปเสา (白芍) 

2 เซนติเมตร 
จื่อสือ (枳实) 

2 เซนติเมตร 

กันเฉา(จื้อ) [甘草(炙)] 

 ตํารับยา ซื่อหนี้สาน (四逆散) 
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คําอธิบายตํารับ 
 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

柴胡 ไฉหู ตัวยาหลัก ขม เผ็ด เย็น

เล็กนอย 
ขับกระจายลดไข แกตัวรอน  
ผอนคลายระบบตับ และชวยให 
หยางชี่ขึ้นสูสวนบน ผอนคลาย  
คลายเครียด 

枳实 จื่อสือ 
(สมซา) 

ตัวยาเสริม ขม เผ็ด เย็น

เล็กนอย 
ขับของเสียที่ตกคาง ละลาย 
เสมหะ  

白药 ไปเสา ตัวยาชวย ขม เปรี้ยว

อมหวาน 
เย็น

เล็กนอย 
เสริมยินเลือด ปรับประจําเดือน  
และปรับสมดุลชี่ของตับ ระงับ 
ปวด เก็บกักยินชี่ ระงับเหงื่อ 

甘草 (炙) 

กันเฉา (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้ง) 

ตัวยานําพา หวาน อุน เสริมชี่บํารุงสวนกลาง ระบาย 
ความรอน แกพิษ ขับเสมหะ  
ระงับไอ ปรับสมดุลยา เม่ือใช 
รวมกับตัวยาไปเสาจะชวยแกตึง 

ระงับปวด 
 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม ยาผง4 

ขอควรระวังในการใช 
ตํารับยาซื่อหน้ีสานใชไดเฉพาะผูปวยที่มือเทาเย็นจากหยางชี่ถกูปดกั้นภายใน ซึ่งทําใหชี่ไปไมถึง 

มือและเทา ทําใหมือเทามีอาการเย็น ถาเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ใชตํารับยาน้ีไมได เชน หยางพรอง เลือดลม 
ไปเลี้ยงมือเทาไมถึง ทําใหมือเทามีอาการเย็น ก็ไมควรใชตํารับยาน้ี

1,3   

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
ตํารับยาซื่อหน้ีสาน  มีรายงานการศึกษาวิจยัดานตาง ๆ ดังน้ี 
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การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตํารับยาซื่อหน้ีสานมีฤทธิ์ปกปองตับ5 สารสกัดแอลกอฮอลมีฤทธิ์
ตานการหดเกร็งของลําไสกระตาย รักษาแผลในกระเพาะอาหารหนูขาว สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ชวยใหนอน

หลับ ชวยใหการทํางานของระบบประสาทสวนกลางดีขึ้น และเม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากหนูถีบจักรใน

ขนาดเทียบเทาผงยา 20 กรัม/กิโลกรัม มีผลลดไข
6 

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาซื่อหน้ีสานมีสรรพคุณในการสงบสต ิ แกอาการกลามเน้ือเกร็ง 
ระงับปวด ระบายความรอน ตานเชื้อแบคทีเรีย และมีสรรพคณุที่เดนชัดในเรื่องการปองกันการถูกทําลาย

ของตับ
1,3  นอกจากน้ันตํารับยาน้ียังมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดในสมองผูปวยที่เลือดไปเลี้ยงสมองติดขัด 

ชวยใหการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น บรรเทาอาการหดเกร็งของกระเพาะอาหารและลําไส การยอยของ

กระเพาะอาหารผิดปกติ สะอึก และขับของเสยีที่ตกคางในลําไสเล็กทอนบนไดผลดี รวมทั้งมีสรรพคุณ

รักษาอาการหวาดผวาเนื่องจากไขสูง เปนบิด และปวดทองในผูปวยเด็ก
6
 ตามการแพทยแผนปจจุบัน

ตํารับยาซื่อหน้ีสานมีสรรพคุณรักษาอาการกระเพาะอาหารอักเสบ แผลในกระเพาะอาหาร ตับอักเสบ 

ลําไสอกัเสบ ถุงนํ้าดีอักเสบ และนิ่วในถุงน้ําดี
4 

การศึกษาความปลอดภัย: การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักรโดยการใหสารสกัดนํ้าทางปาก
และฉีดเขาชองทอง พบวาขนาดสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคา
เทากับ 413 และ 122.8 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ และเม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากหนูขาว วันละครั้ง 
ติดตอกันนาน 20 วัน ไมพบการเปลี่ยนแปลงทีผ่ิดปกติของนํ้าหนักตัว และการทํางานของตับและไต

6 

ไฉหู (Radix Bupleuri) คือ รากแหงของพชืท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Bupleurum chinense DC. 
หรือ B. scorzonerifolium Willd. หรือ B. falcatum L. วงศ Umbelliferae7  มีรายงานการศึกษาวิจัย
ดานตาง ๆ ดังน้ี  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เมื่อใหสารสกัดนํ้าทางปากและฉีดเขากลามเน้ือกระตายในขนาด
เทียบเทาผงยา 18 กรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์ระบายความรอน  เม่ือฉีดนํ้ามันหอมระเหยเขาชองทอง  
หนูขาวในขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์ระบายความรอนเชนกัน  นอกจากน้ีสารสกัดนํ้า
ยังมีฤทธิ์ตานอักเสบและปกปองตับจากสารพิษในกระตาย

8 
การศึกษาทางคลินิก:  ผงยามีสรรพคุณลดไขจากโรคหวัดและไขหวัดใหญไดดี รักษาโรค

เกี่ยวกับตับและถุงนํ้าดี และตานอักเสบ
8 

การศึกษาความปลอดภัย:  ไฉหูมีพิษนอย การศึกษาพิษเฉียบพลันโดยฉีดสวนของสาร

สกัดแอลกอฮอลที่ละลายนํ้าได ความเขมขนรอยละ 10 เขาใตผิวหนังหนูถีบจักร พบวาขนาดนอยที่สุดท่ี
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ทําใหหนูถีบจักรตายมีคาเทากับ 110 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เม่ือใหสารแซโพนิน (saponin) ซึ่งเปน

องคประกอบทางเคมีของไฉหูทางปาก ฉีดเขาใตผิวหนัง ฉีดเขาชองทอง และฉีดเขาหลอดเลือดดําหนูถีบ
จักร พบวาขนาดของสารแซโพนินท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 4.70, 1.90, 
0.11 และ 0.07 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  และเมื่อฉีดสารดังกลาวเขาชองทองหนูตะเภา พบวา LD50 มี
คาเทากับ 58.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม8 

จื่อสือ [สมซา (Fructus Aurantii Immaturus)] คือ ผลออนแหงของพชืท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Citrus aurantium L. หรือ C. sinensis Osbeck วงศ Rutaceae7  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ 

ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดความเขมขน 0.01 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีฤทธิ์เพิ่มการ

เคลื่อนไหวของลําไสกระตาย ยาฉีดขนาด 20-40 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีฤทธิ์ยับยั้งการหดตัวของ

กลามเน้ือเรียบของลําไสกระตาย และสารสกัดนํ้าเม่ือใหทางปากสุนัขในขนาด 1 กรัม/กิโลกรัม มีฤทธิเ์พิม่

การเคลื่อนไหวของกลามเน้ือเรียบของลําไสเล็กสุนัข
9 

การศึกษาทางคลินิก:  สารสกดันํ้ามีสรรพคุณชวยใหการทํางานของกระเพาะอาหาร การไหลเวียน
ของเลือดไปเลีย้งหัวใจและสมองดีขึ้น และรักษาอาการทองผูกเปนประจําในผูสูงอายุไดผลดี

9 
การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร โดยการใหยาฉีดเขาหลอด

เลือดดําและชองทอง พบวาขนาดของยาเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคา 
เทากับ 71.8 และ 267 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ

9 

ไปเสา (Radix Paeoniae Alba) คือ รากแหงของพชืท่ีมีชือ่วิทยาศาสตรวา Paeonia lactiflora 
Pall. วงศ Ranunculaceae7  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์เสริมภูมิคุมกัน เม่ือฉีดสารสกัดกลุมไกลโคไซด
รวม (total glycosides) เขาชองทองหนูถีบจักร พบวาขนาดของสารสกัดที่มีผลระงับปวดไดรอยละ 50 
(ED50) มีคาเทากับ 5-40 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และเม่ือฉีดสารสกัดดังกลาวเขากลามเน้ือหนูถีบจักรใน
ขนาด 20-40 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบวาหนูถีบจักรมีอาการสงบลง

10  สารพีโอไนโฟลริน (paeoniflorin) 
ในสารสกัดนํ้า มีฤทธิ์ปองกันการแข็งตัวของเลอืด และตานอักเสบ  สารสกัดนํ้าเม่ือใหทางปากหนูถีบจักร 
กระตาย และหนูตะเภา มีฤทธิ์ตานการหดเกร็งของลําไสเล็กสวนปลายและมดลูก  และสารสกัดดังกลาว
ยังมีฤทธิ์ปกปองตับในหนูถีบจักรและหนูขาว

11,12 
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การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหสารสกัดกลุมไกลโคไซดรวมแกผูปวยระบบภูมิคุมกันบกพรองที่
เกิดจากการปวยดวยโรคเรื้อรัง (เชน โรคปอดอักเสบ โรคหัวใจ โรครูมาติซั่ม เปนตน) จํานวน 65 ราย  
ติดตอกันทุกวันนาน 1 เดือน มีผลปรับสมดุลของระบบภูมิคุมกันได และเมื่อใหสารสกัดดังกลาวแก 
ผูปวยโรคตับอกัเสบชนิดบี จํานวน 85 ราย พบวาไดผลในการรักษาเชนกัน10 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันโดยการใหผงยาทางปากหนูถีบจักร พบวา
ขนาดของผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 81 กรมั/กิโลกรัม  เม่ือใหผงยาทาง
ปากสุนัขวันละ 3 กรัม/กิโลกรมั ติดตอกันนาน 6 เดือน ไมพบอาการขางเคียงหรืออาการผดิปกติใด ๆ  
เม่ือฉีดสารสกัดกลุมไกลโคไซดรวมเขาชองทองหนูถีบจักรและหนูขาว พบวาขนาดของสารสกดัท่ีทําใหหนู

ตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 125 และ 301 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  เม่ือฉีดสารพโีอไนโฟลรนิ 

เขาหลอดเลือดดําและชองทองหนูถีบจักร  พบวาขนาดของสารที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50)   
มีคาเทียบเทาผงยา 3.53 และ 9.53 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ

10 

 กันเฉา (จื้อ) [ชะเอมเทศผัดน้าํผึ้ง (Radix Glycyrrhizae Praeparata)] คือ รากแหงของพืชที่
มีชื่อวิทยาศาสตรวา Glycyrrhiza uralensis Fischer หรือ G. inflata Bat. หรือ G. glabra L. วงศ 
Leguminosae-Papilionoideae7 เตรียมโดยนํานํ้าผึ้งบริสุทธิ์มาเจือจางดวยนํ้าตมในปริมาณท่ีเหมาะสม 

ใสชะเอมเทศที่หั่นเปนแวน ๆ หรือเปนชิ้น ๆ ตามตองการ (อัตราสวนของสมุนไพร:นํ้าผึ้ง เทากับ 4:1) 
แลวคลกุใหเขากัน หมักไวสักครูเพ่ือใหนํ้าผึ้งซึมเขาในตัวยา จากน้ันนําไปผัดในภาชนะที่เหมาะสมโดยใช

ระดับไฟปานกลาง ผัดจนกระทั่งมีสีเหลืองเขมและไมเหนียวติดมือ นําออกจากเตา แลวตั้งทิ้งไวใหเย็น
13 

ชะเอมเทศมีคุณสมบัติเปนกลางคอนขางเย็นเล็กนอย มีรสอมหวาน มีสรรพคุณระบายความ

รอน ขับพิษ แกไอ ขับเสมหะ  โดยทั่วไปมักใชเขาในตํารับยารักษาอาการไอมีเสมหะมาก พิษจากฝแผล 

คอบวมอักเสบ หรือพิษจากยาและอาหาร โดยสามารถชวยระบายความรอนและขับพิษได  หากนํามาผัด

นํ้าผึ้งจะทําใหมีคุณสมบัติอุน มีรสหวาน มีสรรพคุณบํารุงมามและกระเพาะอาหาร เสริมชี่ ทําใหการเตน

ของชีพจรมีแรงและกลับคืนสภาพปกติ  โดยท่ัวไปมักใชเขาในตํารับยารักษาอาการมามและกระเพาะ

อาหารออนเพลีย ไมมีแรง ชี่ของหัวใจพรอง ปวดทอง เสนเอ็นและชีพจรตึงแข็ง ชีพจรเตนไมสมํ่าเสมอ  
และชีพจรเตนหยุดอยางมีจังหวะ มีรายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณกรดกลีไซรไรซกิ (glycyrrhizic  
acid) ในชะเอมเทศที่ผัดและไมไดผัดนํ้าผึ้ง พบวาชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งจะมีปริมาณสารดังกลาวนอยกวา 
ชะเอมเทศที่ไมไดผัดรอยละ 47-60 ทั้งน้ีขึ้นอยูกับคุณภาพของเครื่องยา13 การศึกษาวิจัยของชะเอมเทศ
ผัดนํ้าผึ้ง มีดังน้ี 
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การศึกษาทางเภสัชวิทยา: มีรายงานการศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันของชะเอมเทศ 
ที่ผัดนํ้าผึ้งและไมไดผัด พบวาฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันของชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งแรงกวาชะเอมเทศที่ไมไดผัด 
มาก  ดังน้ันชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งจึงนับเปนตัวยาที่มีสรรพคุณบํารุงชี่ที่ดีที่สุดในทางคลินิก13 
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ตํารับยา เซียวเหยาสาน (逍遥散) 

เซียวเหยาสาน  (逍遥散) 
 

ตําราตนตํารับ 
 太平惠民和剂局方 ไทผิงหุยหมินเหอจี้จฺหวีฟาง (Prescription of Peaceful Benevolent 

Dispensary)1 
« ค.ศ. 1151 Chen Shiwen  (陈诗文 เฉินซือเหวิน) »2 

 

สวนประกอบ 
柴胡 Radix Bupleuri ไฉหู 15 กรัม 
白术 Rhizoma Atractylodis Macrocephalae ไปจู 15 กรัม 
茯苓 Poria ฝูหลิง 15 กรัม 
生姜 (煨) Rhizoma Zingiberis Recens Praeparata เซิงเจียง (เวย)   3 กรัม 
甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กันเฉา (จื้อ)   6 กรัม 
当归 Radix Angelicae Sinensis ตังกุย 15 กรัม 
白芍 Radix Paeoniae Alba ไปเสา 15 กรัม 
薄荷 Herba Menthae ปอเหอ   3 กรัม 
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3 เซนติเมตร 
ไปจู (白术) 

3 เซนติเมตร 
ฝูหลิง (茯苓) 

2 เซนติเมตร 

เซิงเจียง(เวย) [生姜](煨)] 

2 เซนติเมตร 

กันเฉา(จื้อ) [甘草(炙)] 

2 เซนติเมตร 

ไปเสา (白芍) 

2 เซนติเมตร 

ปอเหอ (薄荷) 

2 เซนติเมตร ไฉห ู(柴胡) 

5 เซนติเมตร 

ตังกุย (当归) 
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วิธีใช 
 ใชเซิงเจียง (เวย) กับ ปอเหอ ตมกับนํ้า นํามาใชเปนนํ้ากระสายยาของตัวยาอื่นท่ีเหลือซึ่ง

อบแหงและบดเปนผง รับประทานครั้งละ 6-9 กรัม หรือทําในรูปยาตมโดยปรับลดน้ําหนักยาลงครึ่งหนึ่ง

จากตํารับยาขางตน
1,3 

การออกฤทธิ ์
 คลายเครียด ผอนคลายชี่ของตับ เสริมเลือด และบํารุงมาม

1,3 

สรรพคุณ 
รักษาอาการชี่ของตับติดขัดไมหมุนเวียน เลือดพรอง แสดงออกโดยมีอาการปวดชายโครง 

ปวดศีรษะ ตาลาย ปากขม คอแหง ออนเพลีย รับประทานอาหารไดนอย หรือมีอาการสะบัดรอนสะบัด

หนาว สตรีประจําเดือนมาไมปกติ แนนและตึงบริเวณทรวงอก ลิ้นแดงซีด ชีพจรตึงและพรอง
1,3 

ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยรายที่มีเลือดพรอง ชี่ตับติดขัด แสดงออก

โดยเปนโรคตับอักเสบเรื้อรัง เยื่อหุมทรวงอกอักเสบ โรคกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง โรคประสาทออน 

และประจําเดือนผิดปกติ
1,3 

คําอธิบายตํารับ 
 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

柴胡 ไฉหู ตัวยาหลัก ขมเผ็ด เย็น

เล็กนอย 
ขับกระจายลดไข แกตัวรอน ผอน 
คลายตับ และชวยใหหยางชี่ขึ้นสู 
สวนบน ผอนคลาย คลายเครียด 

白术 ไปจู ตัวยาเสริม ขม 
อมหวาน 

อุน บํารุงชี่ เสริมมามใหแข็งแรง แก 
ความชื้น ระบายน้ํา ระงับเหงื่อ  
กลอมครรภ 

茯苓 ฝูหลิง 
(โปงรากสน) 

ตัวยาเสริม หวาน

เล็กนอย 
กลาง ระบายความชื้นและน้ํา เสริมมาม 

ใหแข็งแรง สงบจิตใจ 
生姜 (煨) 

เซิงเจียง (เวย) 
(ขิงสดปง) 

ตัวยาเสริม เผ็ด อุน ใหความอบอุนแกสวนกลาง 
(กระเพาะอาหาร) ระงับอาเจียน และ 
ใหความอบอุนแกปอด ระงับไอ 
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สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

甘草 (炙) กันเฉา (จื้อ) 

(ชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้ง) 
ตัวยาเสริม หวาน อุน เสริมชี่ บํารุงสวนกลาง ปรับ 

ประสานตัวยาทั้งหมดใหเขากัน 
当归 ตังกุย 
(โกฐเชียง) 

ตัวยาชวย หวานเผ็ด อุน บํารุงเลือด ชวยใหเลือดมีการ 
หมุนเวียน ปรับประจําเดือน ระงับ 
ปวด ชวยใหลําไสมีความชุมชื้น 

白芍 ไปเสา ตัวยาชวย ขม เปรี้ยว

อมหวาน 
เย็น

เล็กนอย 
เสริมยินเลือด ปรับประจําเดือน  
และปรับสมดุลชี่ของตับ ระงับปวด 

เก็บกักยินชี่ ระงับเหงื่อ 
薄荷 ปอเหอ ตัวยานําพา เผ็ด เย็น ขับกระจายลมรอนที่กระทบตอ

รางกาย ระบายความรอน ชวยให 
ศีรษะและสายตาสดใส ลําคอโลง  
กระทุงโรคหัด ผอนคลายตับ  
คลายเครียด 

 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยานํ้า ยาลูกกลอน ยาผง ยาตม

4 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
ตํารับยาเซียวเหยาสาน  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตํารับยาเซียวเหยาสานมีฤทธิ์ปกปองตับ เพ่ิมการหลั่งนํ้ายอยใน
กระเพาะอาหารในหนูขาว และลดอาการเกร็งของลําไสกระตาย

4 
การศึกษาทางคลินิก: ตํารับยาเซียวเหยาสานมีสรรพคุณเดนชัดในการปกปองตับ รักษาโรคตับ

แข็ง ถุงนํ้าดีอักเสบเรื้อรัง ลดอาการหดเกร็ง ชวยใหระบบการยอยอาหารดีขึ้น เสริมความแข็งแรงของ

กระเพาะอาหาร ปรับสภาพการทํางานของมดลกู บํารุงเลือด และสงบจิตใจ
1,3,4 

การศึกษาความปลอดภัย:  มีรายงานการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร พบวาขนาดของผง
ยาเมื่อใหทางปากที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 20.77 กรัม/กิโลกรัม และขนาด

สูงสุดของผงยาเมื่อใหทางปากโดยไมพบหนูถีบจักรตัวใดตาย มีคาเทากับ 200 กรัม/กิโลกรัม
4 
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ไฉหู (Radix Bupleuri) คือ รากแหงของพชืท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Bupleurum chinense DC. 
หรือ B. scorzonerifolium Willd. หรือ B. falcatum L. วงศ Umbelliferae5

  มีรายงานการ

ศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากและฉีดเขากลามเน้ือกระตายในขนาด

เทียบเทาผงยา 18 กรัม/กิโลกรัม  พบวามีฤทธิ์ระบายความรอน เม่ือฉีดนํ้ามันหอมระเหยเขาชองทอง  

หนูขาวในขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์ระบายความรอนเชนกัน นอกจากน้ีสารสกัดนํ้ายงัมี

ฤทธิ์ตานอักเสบและปกปองตับจากสารพิษในกระตาย
6 

การศึกษาทางคลินิก: ผงยามีสรรพคุณลดไขจากโรคหวัดและไขหวัดใหญไดดี รักษาโรค 
เกี่ยวกับตับและถุงนํ้าดี และตานอักเสบ

6 
การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันโดยฉีดสวนของสารสกัดแอลกอฮอล

ที่ละลายนํ้าได ความเขมขนรอยละ 10 เขาใตผิวหนังหนูถีบจักร พบวาขนาดนอยที่สุดท่ีทําใหหนูถีบจักร

ตายมีคาเทากับ 110 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  เม่ือใหสารแซโพนิน (saponin) ซึ่งเปนองคประกอบทางเคมี
ของไฉหูทางปาก ฉีดเขาใตผิวหนัง ฉีดเขาชองทอง และฉีดเขาหลอดเลือดดําหนูถีบจักร พบวาขนาดของ

สารแซโพนินท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 4.70, 1.90, 0.11 และ 0.07      

กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  และเมื่อฉีดสารดังกลาวเขาชองทองหนูตะเภา พบวา LD50 มีคาเทากับ 58.3 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม
6 

ไปจู (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae) คือ ลาํตนใตดินแหงของพืชท่ีมีชื่อ

วิทยาศาสตรวา Atractylodes macrocephala Koidz. วงศ Compositae5
  มีรายงานการศึกษาวิจัย

ดานตาง ๆ ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ผงยามีฤทธิ์ปกปองตับและเพิ่มการทํางานของระบบภูมิคุมกันใน

หนูถีบจักร สารสกัดนํ้าเม่ือใหหนูถีบจักรทางปากในขนาดเทียบเทาผงยา 6 กรัม/กิโลกรัม มีผลเพิ่ม

นํ้าหนักตัวและความทนทานของหนูถีบจักร  นอกจากน้ีสารสกัดนํ้ายังมีฤทธิ์ขับปสสาวะในหนูขาว 

กระตาย และสนัุข
7 

การศึกษาทางคลินิก:  ผงยามีฤทธิ์ขับปสสาวะ รักษาอาการตับแข็ง และโรคทองมาน (มีนํ้าขัง
ในชองทอง)7 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูขาวโดยการฉีดสารสกัดนํ้าเขา 
ชองทอง   พบวาขนาดของสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูขาวตายรอยละ 50 (LD50)  มีคามากกวา  
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13.3 กรัม/กิโลกรัม และเม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากหนูขาวในขนาด 0.5 กรัม/กิโลกรัม ทุกวนัติดตอกัน

นาน 30-60 วัน ไมทําใหเกิดอาการพิษใด ๆ
8 

ฝูหลิง [โปงรากสน (Poria)] คือ เห็ดที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Poria cocos (Schw.) Wolf  
วงศ Polyporaceae5  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์สงบประสาทในหนูถีบจักร คลายกลามเน้ือเรียบ
ของลาํไสกระตาย

8 เม่ือใหผงยาทางปากหนูถีบจักรในขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีผลยับยั้งอาการ 
ผิวหนังอักเสบ  สารสกัดนํ้าตาลเชิงซอนเม่ือใหทางปากหนูถีบจักรในขนาด 250, 500 และ 1,000 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกันนาน 7 วัน มีฤทธิ์เสริมมามใหแข็งแรง และเม่ือฉีสารสกัด 70% 

แอลกอฮอลเขาชองทองกระตายในขนาด 0.5 กรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกันนาน 5 วัน มีฤทธิ์   

ขับปสสาวะ นอกจากน้ียังพบวาเม่ือฉีดยาเตรียมเขาใตผิวหนังหนูขาวในขนาดเทียบเทาผงยา 1.4 กรัม/

กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกันนาน 8 วัน มีผลปกปองตับได
9 

การศึกษาทางคลินิก:  สารสกดันํ้าสามารถบรรเทาอาการหวาดผวาและจิตใจไมสงบชนิดเรื้อรัง 
และมีฤทธิ์ระบายความชื้นและน้าํ

9 

เซิงเจยีง (เวย) [ขิงสดปง (Rhizoma Zingiberis Recens Praeparata)] คือ เหงาสดท่ีปง
แลวของพชืท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Zingiber officinale (Willd.) Rosc. วงศ Zingiberaceae5

  มี
รายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางคลินิก: ขิงสดปงมีสรรพคุณแกคลื่นไสอาเจียน แกกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง 

แกทองเสีย
10 

กันเฉา (จื้อ) [ชะเอมเทศผัดน้าํผึ้ง (Radix Glycyrrhizae Praeparata)] คือ รากแหงของพชืท่ี
มีชื่อวิทยาศาสตรวา Glycyrrhiza uralensis Fischer หรือ G. inflata Bat. หรือ G. glabra L. วงศ 
Leguminosae-Papilionoideae  เตรียมโดยนํานํ้าผึ้งบริสุทธิ์มาเจือจางดวยนํ้าตมในปริมาณท่ีเหมาะสม 

ใสชะเอมเทศที่หั่นเปนแวน ๆ หรือเปนชิ้น ๆ ตามตองการ (อัตราสวนของสมนุไพร:นํ้าผึ้ง เทากับ 4:1) 
แลวคลกุใหเขากัน หมักไวสักครูเพ่ือใหนํ้าผึ้งซึมเขาในตัวยา จากน้ันนําไปผัดในภาชนะที่เหมาะสมโดยใช

ระดับไฟปานกลาง ผัดจนกระทั่งมีสีเหลืองเขมและไมเหนียวติดมือ นําออกจากเตา แลวตั้งทิ้งไวใหเย็น
11 

ชะเอมเทศมีคุณสมบัติเปนกลางคอนขางเย็นเล็กนอย มีรสอมหวาน มีสรรพคุณระบายความ

รอน ขับพิษ  แกไอ ขับเสมหะ โดยทั่วไปมักใชเขาในตํารับยารักษาอาการไอมีเสมหะมาก พิษจากฝแผล 

คอบวมอักเสบ หรือพิษจากยาและอาหาร โดยสามารถชวยระบายความรอนและขับพิษได  หากนํามาผัด
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นํ้าผึ้งจะทําใหมีคุณสมบัติอุน มีรสหวาน มีสรรพคุณบํารุงมามและกระเพาะอาหาร เสริมชี่ ทําใหการเตน

ของชีพจรมีแรงและกลับคืนสภาพปกติ  โดยท่ัวไปมักใชเขาในตํารับยารักษาอาการมามและกระเพาะ

อาหารออนเพลียไมมีแรง ชีข่องหัวใจพรอง ปวดทอง เสนเอ็นและชีพจรตงึแข็ง ชีพจรเตนไมสมํ่าเสมอ  

และชีพจรเตนหยุดอยางมีจังหวะ  มีรายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณกรดกลีไซรไรซิก (glycyrrhizic 
acid) ในชะเอมเทศที่ผัดและไมไดผัดนํ้าผึ้ง พบวาชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งจะมีปริมาณสารดังกลาวนอยกวา
ชะเอมเทศที่ไมไดผัดรอยละ 47-60  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับคุณภาพของเครื่องยา11

  การศึกษาวิจัยของชะเอม
เทศผัดนํ้าผึ้ง มีดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  มีรายงานการศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันของชะเอมเทศ
ที่ผัดนํ้าผึ้งและไมไดผัด พบวาฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันของชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งแรงกวาชะเอมเทศที่ไมไดผัด

มาก  ดังน้ันชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งจึงนับเปนตัวยาที่มีสรรพคุณบํารุงชี่ที่ดีที่สุดในทางคลินิก
11 

ตังกุย [โกฐเชยีง (Radix Angelicae Sinensis)] คือ รากแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Angelica sinensis (Oliv.) Diels วงศ Umbelliferae5  มีรายงานการศึกษาวจิัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือดและการปลอย

สารเซโรโทนิน (serotonin) ในหนูขาว12
  เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาหลอดเลือดดําสุนัขในขนาดเทียบเทา 

ผงยา 10 กรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์กระตุนการหดตัวของกลามเน้ือเรียบกระเพาะปสสาวะ ลาํไส และ

มดลูก เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าและสารสกัดแอลกอฮอลเขาหลอดเลือดดําแมว หนูขาว และกระตาย พบวามี

ฤทธิ์เพ่ิมการหดตัวของกลามเน้ือเรียบของมดลกู นอกจากน้ียังพบวาสารพอลแิซกคาไรด (polysaccharide) 
มีฤทธิ์กระตุนการสรางเม็ดเลือด

13 
การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหสารสกัดนํ้าครั้งละ 5 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง ติดตอกันนาน  

1 สัปดาห จะลดอาการปวดประจําเดือน และชวยขับประจําเดือน จึงไมควรใชกับผูปวยที่ใชยาปองกัน

เลือดแข็งตัว  สารสกัดนํ้ายังมีฤทธิ์กระตุนกลามเน้ือเรียบของมดลูกและลดความหนืดของเลือดในสตรี 

และเมื่อฉีดสารสกัดนํ้าเขาหลอดเลือดดําผูปวยจํานวน 40 ราย ในขนาด 240 มิลลิลิตร/คน/วัน 

ติดตอกันนาน 30 วัน ไมทําใหเกิดอาการผิดปกติใด ๆ
13 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือฉีดสารสกัดเขาหลอดเลือดดําหนูถีบจักร พบวาขนาดสารสกดั
เทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 100.6 กรัม/กิโลกรัม

14 

ไปเสา (Radix Paeoniae Alba) คือ รากแหงของพืชท่ีมีชื่อวทิยาศาสตรวา Paeonia lactiflora 
Pall. วงศ Ranunculaceae5  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
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การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์เสริมภูมิคุมกัน เม่ือฉีดสารสกดักลุมไกลโคไซด

รวม (total glycosides) เขาชองทองหนูถีบจกัร พบวาขนาดของสารสกัดท่ีมีผลระงับปวดในหนูถีบจักร
ไดรอยละ 50 (ED50) มีคาเทากับ 5-40 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และเม่ือฉีดสารสกัดดังกลาวเขากลามเน้ือ

หนูถีบจักรในขนาด 20-40 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบวาหนูถีบจักรมีอาการสงบลง
15 สารพีโอไนโฟลริน 

(paeoniflorin) ในสารสกัดนํ้า มีฤทธิ์ปองกันการแข็งตวัของเลือด และตานอักเสบ  สารสกัดนํ้าเม่ือให

ทางปากหนูถีบจักร กระตาย และหนูตะเภา มีฤทธิ์ตานการหดเกร็งของลําไสเล็กสวนปลายและมดลูก  

และสารสกัดดังกลาวยงัมีฤทธิ์ปกปองตับในหนูถีบจักรและหนขูาว
8,16 

การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหสารสกัดกลุมไกลโคไซดรวมแกผูปวยระบบภูมิคุมกันบกพรองที่
เกิดจากการปวยดวยโรคเรื้อรัง (เชน โรคปอดอักเสบ โรคหัวใจ โรครูมาติซั่ม เปนตน) จํานวน 65 ราย 

ติดตอกันทุกวันนาน 1 เดือน มีผลปรับสมดุลของระบบภูมิคุมกันได และเม่ือใหสารสกัดดังกลาวแก

ผูปวยโรคตับอกัเสบชนิดบี จํานวน 85 ราย พบวาไดผลในการรักษาเชนกัน
15 

การศึกษาความปลอดภัย: การศึกษาพิษเฉียบพลันโดยการใหผงยาทางปากหนูถีบจักร พบวา
ขนาดของผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 81 กรัม/กิโลกรัม  เม่ือใหผงยา

ทางปากสุนัขวันละ 3 กรัม/กิโลกรัม ติดตอกันนาน 6 เดือน ไมพบอาการขางเคียงหรืออาการผิดปกติใด 

ๆ  เม่ือฉีดสารสกัดกลุมไกลโคไซดรวมเขาชองทองหนูถีบจักรและหนูขาว พบวาขนาดของสารสกัดท่ีทํา

ใหหนูตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 125 และ 301 มิลลิกรัม/กิโลกรมั ตามลําดับ  เม่ือฉีดสารพี

โอไนโฟลรินเขาหลอดเลือดดําและชองทองหนูถบีจักร พบวาขนาดของสารที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 

50 (LD50) มีคาเทียบเทาผงยา 3.53 และ 9.53 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ
15 

ปอเหอ (Herba Menthae) คือ สวนเหนือดินท่ีทําใหแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Mentha 
haplocalyx Briq. วงศ Labiatae5  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

 การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ตานเชื้อไวรัสในกระตายและมีฤทธิ์ตานเชื้อ
แบคทีเรียในหลอดทดลอง นํ้ามันหอมระเหยมีฤทธิ์ขับเสมหะและตานอักเสบในกระตาย

17 
การศึกษาทางคลินิก:  โดยทั่วไปปอเหอมักไมใชเด่ียว สวนใหญจะใชเปนสวนประกอบในตํารับ 

ยารักษาอาการไขหวัด คออักเสบ และโรคผิวหนัง
17 

การศึกษาความปลอดภัย:  มีรายงานการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักรและหนูขาวโดยการ
ฉีดเมนทอล (จากธรรมชาติ) เขาใตผิวหนัง พบวาขนาดของเมนทอลที่ทําใหสัตวทดลองตายรอยละ 50 
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(LD50) มีคามากกวา 5 และ 0.1 กรัม/กิโลกรมั ตามลําดับ และเมื่อใหเมนทอลทางปากและฉีดเขาชอง

ทองแมว พบวา LD50 
มีคาเฉลี่ยมากกวา 0.9 กรัม/กิโลกรัม

17 
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ยฺวี่ผิงเฟงสาน  (玉屏风散) 
 

ตําราตนตํารับ 
丹溪心法 ตันซีซินฝา  (Danxi’s Experimental Therapy)1 

« ค.ศ.1347 Zhu Danxi (朱丹溪 จูตันซี) »2 

 

สวนประกอบ 
 

黄芪 Radix Astragali Membranacei หวงฉี 30 กรัม
 

白术 Rhizoma Atractylodis Macrocephalae ไปจู 60 กรัม
 

防风 Radix Saposhnikoviae Divaricatae ฝางเฟง 30 กรัม
 

วิธีใช 
 นําตัวยาทั้งหมดมาบดเปนผงละเอียด รับประทานกับนํ้าอุนวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 6-9 กรัม หรือ

เตรียมเปนยาตม ซึ่งอาจจะปรับลดปริมาณยาตามสวนได
1,3 

การออกฤทธิ ์
เพ่ิมชี่ เสริมภูมิคุมกัน ระงับเหงื่อ

1,3 

สรรพคุณ 

 ใชรักษาผูปวยทีมี่รางกายออนแอ ภูมิคุมกันตํ่า แพอากาศ เปนหวัดงาย เหงื่อออกเอง หนาซีด

ขาว กลัวลม ลิน้ซีดและมีฝาขาว ชีพจรลอยและพรองออน
1,3 

ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาไดตามความเหมาะสมขึ้นอยูกับความรุนแรงของอาการ

ของโรค
4 และสามารถใชในผูปวยที่มีเหงื่อออกมาก ภูมิแพ เยื่อจมูกอักเสบชนิดเรื้อรัง เนื่องจากภูมิคุมกัน

ต่ํา หรือไขหวัดจากการกระทบลมภายนอก
1,3 
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2 เซนติเมตร 
หวงฉี (黄芪) 

ไปจู (白术) 3 เซนติเมตร 

ฝางเฟง (防风) 

2 เซนติเมตร 

ตํารับยา ยฺวี่ผิงเฟงสาน (玉屏风散) 
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คําอธิบายตํารับ 
 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

黄芪 หวงฉี ตัวยาหลัก หวาน อุน

เล็กนอย 
บํารุงชี่ของปอดและมาม เสริมภูมิคุมกัน 

ระงับเหงื่อ 
白术 ไปจู ตัวยาเสริม ขม 

อมหวาน 
อุน เสริมมาม มีฤทธิ์ทําใหแหง สลายความชื้น 

บํารุงชี่ เสริมฤทธิ์ของหวงฉีใหแรงขึ้น 
防风 ฝางเฟง ตัวยาชวย เผ็ด 

อมหวาน 
อุน

เล็กนอย 
ชวยกระทุงไขหวัดจากการกระทบลม

ภายนอก 
 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
ยานํ้า ลูกกลอนสารสกัด ยาผง ยาตม5 

ขอควรระวังในการใช 
 ไมควรใชตํารับยายฺวี่ผงิเฟงสานกับผูปวยที่มีเหงื่อออกตอนกลางคืนเน่ืองจากยินพรอง

1 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
ตํารับยายฺวี่ผิงเฟงสาน  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหสารสกัดนํ้าความเขมขนเทียบเทาผงยา 2 กรัม/มิลลลิิตร ทาง
ปากหนูถีบจักรขนาดเทียบเทาผงยา 30 กรัม/กิโลกรัม เปนเวลาติดตอกัน 4 วัน มีผลชวยใหการ

ไหลเวียนของเลอืดดีขึ้น และปรับสมดุลของระบบภูมิคุมกัน โดยควบคุมการแบงตัวของลิมโฟซัยทจาก
มามของหนูถีบจักรในหลอดทดลอง ในกรณทีี่การทํางานของระบบภูมิคุมกันแกรงเกินไป ตัวยาฝางเฟง

จะเสริมฤทธิ์ตัวยาหวงฉี ปรับการทํางานของระบบภูมิคุมกันใหเปนปกติ  และถาการทํางานของระบบ

ภูมิคุมกันบกพรอง  ตัวยาหวงฉีจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของระบบภูมิคุมกัน ในขณะที่ตัว

ยาไปจูและฝางเฟงไมมีผลดังกลาว
6  นอกจากนี้ยังพบวาตํารับยายฺวี่ผิงเฟงสานมีฤทธิ์ยบัยั้งเชื้อไวรัส

ไขหวัดใหญบางชนิดในไก บรรเทาอาการเยื่อจมูกอักเสบในกระตาย ชวยชะลอความแกในหนูถีบจักร 

และควบคุมการทํางานของตอมเหงื่อในกระตาย
1,5 

การศึกษาทางคลินิก: ตํารับยายฺวี่ผิงเฟงสานมีฤทธิ์เพิ่มการทํางานของระบบภูมิคุมกันในอาสา 
สมัครสุขภาพดี

6   สามารถปรับสมดุลของระบบภูมิคุมกัน รักษาอาการหลอดลมอักเสบชนิดเรื้อรัง 
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เยื่อจมูกอักเสบเนื่องจากภูมิแพ และบรรเทาอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในเด็ก
5  ตามการแพทย

แผนปจจุบันตํารับยาน้ีมีสรรพคุณรักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจสวนบน หลอดลมอักเสบ เยื่อ

จมูกอักเสบจากการแพ เยื่อจมูกอักเสบเรื้อรัง
7 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร พบวาเม่ือใหผงยาทางปาก
ขนาด 100 กรัม/กิโลกรัม ไมมีหนูถีบจักรตัวใดตาย ภายใน 24 ชั่วโมงหลงัจากไดรับยา และเม่ือใหผงยา
ขนาด 15 กรัม/กิโลกรัม เปนเวลาติดตอกันนาน 14 วัน จะทําใหสัตวทดลองเกิดอาการทองเสยีเล็กนอย 

แตการเคลื่อนไหวและการกินอาหารเปนปกติ และไมพบการเปลี่ยนแปลงที่ผดิปกติทางจุลกายวิภาคของ

เน้ือเยื่อหัวใจ ตับ ปอด ไต และกระเพาะอาหารเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม  การศึกษาในสุนัข 
พบวาเม่ือใหผงยาทางปากในขนาด 264 กรัม/กิโลกรัม เปนเวลาติดตอกันนาน 3 เดือน ไมพบอาการ

ผิดปกติใด ๆ5 

หวงฉี (Radix Astragali Membranacei) คือ รากแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 

Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge. วงศ Leguminosae-Papilionoideae8   มีรายงาน
การศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากหนูถีบจักรขนาดเทียบเทาผงยา 25 กรัม/
กิโลกรัม เปนเวลาติดตอกัน 5 วัน มีฤทธิ์เพ่ิมการทํางานของระบบภูมิคุมกัน และเม่ือใหในขนาดเทยีบเทา
ผงยา 50 กรัม/กิโลกรัม มีผลชะลอความแกโดยการเพิ่มจํานวนกรดอะมิโนที่จําเปนตอเซลลผิวหนัง 

ทําใหทนทานตอการขาดออกซิเจน
9  นอกจากน้ียังพบวาผงยามีฤทธิ์ปกปองตับในหนูถีบจักร10 

การศึกษาทางคลินิก:  สารสกัดนํ้าสามารถลดอาการและระยะเวลาการเปนไขหวัดได และมีฤทธิ์
กระตุนภูมิคุมกัน

10,11  ยาชงสามารถรักษาโรคตับอักเสบชนิดเรื้อรังได9 
การศึกษาความปลอดภัย:  สมุนไพรชนิดน้ีมีความปลอดภัย10  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนู

ขาว พบวาเม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากขนาดเทียบเทาผงยา 7.5 กรัม/กิโลกรัม ไมทําใหเกิดอาการผิดปกติ

ใด ๆ ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากไดรับยา   เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาชองทองหนูขาว พบวาขนาด
ของ 
สารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูขาวตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 40 กรัม/กิโลกรัม  และเม่ือฉีด
สารสกัดนํ้าเขาชองทองหนูขาวในขนาดเทียบเทาผงยา 0.5 กรัม/กิโลกรัม ทุกวันเปนเวลาติดตอกัน 30 
วัน พบวาทําใหนํ้าหนักตัวของสตัวทดลองเพิ่มขึน้ แตไมพบอาการผิดปกติใด ๆ และไมมีหนูตัวใดตาย

9 
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ไปจู (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae) คือ ลําตนใตดินแหงของพชืท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร
วา Atractylodes macrocephala Koidz. วงศ Compositae8  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

 การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ผงยามีฤทธิ์ปกปองตับและเพิ่มการทํางานของระบบภูมิคุมกันในหนู
ถีบจักร

6  สารสกัดนํ้าเม่ือใหหนูถีบจักรทางปากในขนาดเทียบเทาผงยา 6 กรัม/กิโลกรัม มีผลเพิ่มนํ้าหนัก

ตัวและความทนทานของหนูถีบจักร  นอกจากน้ีสารสกัดนํ้ายังมีฤทธิ์ขับปสสาวะในหนูขาว กระตาย และ
สุนัข

10 
การศึกษาทางคลินิก:  ผงยามฤีทธิ์ขับปสสาวะ รักษาอาการตับแข็ง และโรคทองมาน (มีนํ้าขัง

ในชองทอง)12 
การศึกษาความปลอดภัย:  มีรายงานการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูขาวโดยการฉีดสารสกัดนํ้า

เขาชองทอง พบวาขนาดของสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูขาวตายรอยละ 50 (LD50) มีคามากกวา 
13.3 กรัม/กิโลกรัม  และเม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากหนูขาวในขนาด 0.5 กรัม/กิโลกรัม ทุกวนัติดตอกัน

นาน 30-60 วัน ไมทําใหเกิดอาการพิษใด ๆ10 

ฝางเฟง (Radix Saposhnikoviae Divaricatae) คือ รากแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk. วงศ Umbelliferae8  มีรายงานการศึกษาวิจัย 

ดานตาง ๆ ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหสารสกัดนํ้าหรือสารสกัดแอลกอฮอลความเขมขนรอยละ 20 

ทางปากกระตายในขนาด 10 มิลลิลิตร/กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์ลดไขไดดี โดยสารสกัดนํ้ามีฤทธิ์แรงกวา

สารสกัดแอลกอฮอล  และเม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาชองทองกระตายในขนาดเทียบเทาผงยา 4.4 กรัม/
กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์ลดไขเชนเดียวกัน  เม่ือฉีดสารสกัดแอลกอฮอลเขาชองทองหนูถีบจักรในขนาด

เทียบเทาผงยา 2 กรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์ลดไขที่เกิดจากการติดเชื้อไอกรน เชื้อคอตีบ และเชื้อ

บาดทะยัก  และเม่ือใหสารสกดัแอลกอฮอลทางปากและฉีดเขาใตผิวหนังหนูถบีจักรในขนาดเทียบเทาผง

ยา 21.8 และ 42.4 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ พบวามีฤทธิ์ระงับอาการปวดไดดี
13  นอกจากน้ียังพบวา

ฝางเฟงมีฤทธิ์ยบัยั้งเชื้อไวรัสไขหวัดใหญบางชนิด
10 

การศึกษาทางคลินิก:  โดยท่ัวไปฝางเฟงมักไมใชเด่ียว สวนใหญจะใชเปนสวนประกอบใน

ตํารับยารักษาอาการปวดศีรษะ ไขหวัด อาการปวดเมื่อยตามมือเทาเน่ืองจากลมชื้น โรคระบบทางเดิน

หายใจ และโรคระบบทางเดินอาหาร
13 
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การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร โดยการใหสารสกัดนํ้าทาง
ปากและฉีดเขาชองทอง พบวาขนาดของสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) 
มีคาเทากับ 213.8 และ 37.18 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  อีกการศึกษาหนึ่ง พบวาเม่ือใหสารสกัดนํ้าโดย
การฉีดเขาชองทอง ขนาดของสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคา

เทากับ 112.8 กรัม/กิโลกรัม  เม่ือฉีดสารสกัดแอลกอฮอล (โดยวิธีหมัก) เขาชองทองและใตผิวหนังหนู
ถีบจักร พบวาขนาดของสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 

11.80 และ 59.64 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  และเม่ือฉีดสารสกัดแอลกอฮอล (โดยใชความรอน) เขา
ชองทองหนู  ถบีจักร พบวาขนาดของสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มี
คาเทากับ    26.83 กรัม/กิโลกรมั13 
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ซื่อเสินหวาน  (四神丸) 
 

ตําราตนตํารับ 
 证治准绝 เจิ้งจื้อจุนจฺเหวีย (Standard of Diagnosis and Treatment)1 
 « ค.ศ.1602 Wang Kentang (王肯堂 หวางเขิ่นถัง) »2 

 

สวนประกอบ 
 

补骨脂 Fructus Psoraleae ปูกูจือ 120 กรัม 
肉豆蔻 Semen Myristicae โรวโตวโคว 60 กรัม 
吴茱萸 (浸炒) Fructus Evodiae  

(saturated and fried) 
หวูจูยฺหวี  
(จิ้นเฉา) 

30 กรัม 

五味子 Fructus Schisandrae Chinensis อูเวยจื่อ 60 กรัม 
                      

วิธีใช 
 นําตัวยาทั้งหมดมารวมกัน เติมเซิงเจียง (生姜 ขิงสด) 240 กรัม และตาเจา (大枣 พุทราจีน) 

100 ผล บดเปนผงละเอียด ใชนํ้าเปนกระสายยาปนเปนลูกกลอน รับประทานกับนํ้าตมสุกหรือนํ้าตมสุก

ผสมเกลือเล็กนอยกอนนอนครั้งละ 9-12 กรัม หรือใชตมเอานํ้าด่ืมโดยปรับลดนํ้าหนักยาลงจากตํารับยา

ขางตน 10 เทา1,3 

การออกฤทธิ ์
 เสริมความอบอุนท้ังไตและมาม เพ่ิมความแข็งแรงใหลําไส ชวยระงับการขับถายโดยการเหนี่ยวรัง้
การบีบรัดตัวของลําไส

1,3 

สรรพคุณ 
รักษาอาการทองเสียอันเน่ืองจากระบบไตและมามพรอง ทองเสียตอนเชาตรู เบ่ืออาหาร ถาย

เหลว อาหารไมยอย ปวดทอง มือเทาเย็น เม่ือยเอว ออนเพลีย ไมมีแรง ลิ้นซีดจางและมีฝาขาวบาง 

ชีพจรจม เตนชา ไมมีแรง
1,3 

ตํารับยานี้สามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคลําไสอักเสบเรื้อรัง ลําไสใหญ

เปนแผลอักเสบหรือเปนวัณโรคที่ลําไส และโรคปวยเรื้อรังในผูสูงอาย ุ ซึ่งมีอาการทองเสียเน่ืองจากหยาง

ของมามและไตพรอง แกทองเสียตอนเชาตรู (ตีหา)
1,3
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2 เซนติเมตร 

อูเวยจื่อ (五味子) 

 

   
 
 
 
 
                  
   
              
   
      
   
                 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

2 เซนติเมตร 

ปูกูจือ (补骨脂) 

2 เซนติเมตร 

โรวโตวโคว (肉豆蔻) 

2 เซนติเมตร 

หวูจูยฺหว(ีจิ้นเฉา) [吴茱萸(浸炒)] 

2 เซนติเมตร ตาเจา (大枣) 2 เซนติเมตร เซิงเจียง (生姜) 

   ตํารับยา ซือ่เสินหวาน (四神丸) 
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คําอธิบายตํารับ 
 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

补骨脂 ปูกูจือ ตัวยาหลัก เผ็ดขม อุน ทําใหเลือดหมุนเวียน เสริมหยาง 
ของไต บํารุงมาม หยุดถาย 

肉豆蔻 โรวโตวโคว  
(ลูกจันทน) 

ตัวยาเสริม เผ็ด อุน ใหความอบอุนกับมามและไต 

สมานลําไส ระงบัทองรวง 
吴茱萸 (浸炒) 
หวูจูยฺหว ี(จิ้นเฉา) 

ตัวยาเสริม เผ็ดอมขม รอน  
(มีพิษ

เล็กนอย)* 

ใหความอบอุนกับมามและ

กระเพาะอาหาร สลายความเยน็

และความชื้น ระงับปวด  

五味子 อูเวยจือ่ ตัวยาชวย เปรี้ยว 
อมหวาน 

อุน เก็บชี่ของปอด เสริมธาตุนํ้าของ 
ไต ระงับเหงื่อ เหน่ียวรั้งอสจุิ  
ระงับถาย สงบจติใจ 

生姜 เซิงเจียง 
(ขิงสด) 

ตัวยานําพา เผ็ด อุน สลายความชื้น ชวยใหการ 
ไหลเวียนของนํ้าในรางกายดีขึ้น 

大枣 ตาเจา 
(พุทราจีน) 

ตัวยานําพา อมหวาน อุน บํารุงมามและกระเพาะอาหาร 

เสริมชี่ 

 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาลูกกลอน  ยาเม็ด  ยาผง  ยาตม

4 

ขอหามใช 
ตํารับยาน้ีหามใชในผูปวยโรคทองรวงอันเน่ืองมาจากอาหารไมยอย  หรือมีความรอนสะสมใน

กระเพาะอาหารและลําไส
1,3 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
ตํารับยาซื่อเสนิหวาน  มีรายงานการศึกษาวจิัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

 
*  หวูจูยฺหวี เปนสมุนไพรที่มีพิษเล็กนอย ตองฆาฤทธ์ิยากอนใช 
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การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์แกทองเสียในกระตายท่ีเกิดจากหยางของมาม 
และไตพรอง

1,4 
การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาซื่อเสินหวานมีสรรพคุณปกปองเยื่อเมือกของกระเพาะอาหาร 

และลําไส เสรมิหยางของมามและไต ระงับทองรวง เหน่ียวรั้งการหลั่งเรว็ของอสุจแิละการขับปสสาวะ 

บรรเทาอาการแพ และแกไอหอบ
1,3,4 

ปูกูจือ (Fructus Psoraleae)  คือ ผลสุกแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Psoralea corylifolia L. 
วงศ Leguminosae-Papilionoideae5  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารคอรีลิฟอลินิน (corylifolinin) ซึ่งเปนสารสําคัญในปูกูจื่อมีฤทธิ์
ชวยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจของหนูตะเภา  และสารโซราเลน (psoralen) มีฤทธิ์ตาน
เชื้อจุลินทรีย

6 

การศึกษาทางคลินิก:  สารสกัดเอทานอลความเขมขน 30% มีสรรพคุณรักษาโรคหูด  กลาก  

ผื่นแดงและแผลพุพองชนิดเรื้อรัง  อาการเลือดออกท่ีมดลูก  และโรคหลอดลมอักเสบชนิดเรื้อรัง
6 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือใหนํ้ามันปูกูจือทางปากหนูถีบจักร  พบวาขนาดของนํ้ามัน
เทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 38.0 กรัม/กิโลกรัม  เม่ือใหสาร  
บาคูชิออล (bakuchiol) และสารไอโซโซราเลน (isopsoralen) ซึ่งเปนองคประกอบทางเคมีของปูกูจือ 
ทางปากหนูถีบจักร พบวาขนาดของสารเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคา
เทากับ 2.3 และ 180 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลาํดับ

6 

โรวโตวโคว [ลูกจันทน (Semen Myristicae)]  คือ เน้ือในเมล็ดแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร
วา Myristica fragrans Houtt. วงศ Myristicaceae5  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

 การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดเอทานอลมีฤทธิ์ตานเชื้อจุลินทรีย  นํ้ามันลูกจันทนสามารถ
ยับยั้งการจับตัวของเกล็ดเลือดได  สารสกัดของเปลือกเมล็ดแสดงฤทธิ์ตานอักเสบในสัตวทดลอง7 

 การศึกษาทางคลินิก:  ลูกจันทนมีสรรพคุณแกทองเสียชนิดเรื้อรัง แกปวดทอง อาหารไมยอย 
อาเจียน  มีรายงานวาเม่ือรับประทานผงลูกจันทนขนาด 7.5 กรัม อาจทําใหเกิดอาการวิงเวียนศีรษะ 

คลื่นไส อาเจียน ปากแหง นอนไมหลับ หากรับประทานในขนาดสูงมากอาจทําใหตายได
7 

 การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือใหสารสกัดอีเทอรทางปากแมว พบวาขนาดของสารสกัดท่ีทําให 
แมวตายมีคาเทากับ 0.5-1 มิลลิลิตร/กิโลกรัม  และเม่ือใหผงยาทางปากแมวในขนาด 1.8 กรัม/กิโลกรมั 

อาจทําใหเกิดอาการประสาทหลอน และถึงตายไดภายใน 24 ชั่วโมง7 
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หวูจูยฺหวี (จิ้นเฉา) (Fructus Evodiae) คือ ผลใกลสกุแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Evodia 
rutaecarpa (Juss.) Benth. หรือ E. rutaecarpa (Juss.) Benth. var. officinalis (Dode) Huang 
หรือ E. rutaecarpa (Juss.) Benth. var. bodinieri (Dode) Huang  วงศ Rutaceae5

 หวูจูยฺหวี เปน

สมุนไพรที่มีพิษเล็กนอย ตองฆาฤทธิ์ยากอนใช โดยนําหวูจูยฺหวีใสลงในน้ําตมชะเอมเทศในขณะรอน แช

จนกระทั่งน่ิมและแตกออก หรือตมใหเดือดจนกระทั่งสามารถมองเห็นเน้ือใน ตมตอจนนํ้าแหง จากน้ัน

นําไปผัดโดยใชระดับไฟปานกลางจนกระทั่งแหงหมาด ๆ นําออกจากเตา แลวนําไปทําใหแหง (หวูจูยฺหวี 
100 กิโลกรัม ใชชะเอมเทศ 6.5 กิโลกรมั)8  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้าที่มีความเขมขน 0.4 มิลลิกรัม/มิลลลิติร มีฤทธิ์กระตุน

การบีบตัวของลําไสกระตาย แตที่ความเขมขน 1.2 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร กลับมีฤทธิ์ลดการบีบตัวของ 
ลําไสกระตาย เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากหนูถีบจักรในขนาดเทียบเทาผงยา 20 กรัม/กิโลกรมั พบวามี

ฤทธิ์แกทองเสีย นอกจากน้ีสารสกัดนํ้ายังมีฤทธิ์ยับยั้งการเกดิแผลในกระเพาะอาหารและตานอักเสบใน

หนูถีบจักรและหนูขาว แกปวดในหนูถีบจักร และปกปองตับในหนูขาว
9 

การศึกษาทางคลินิก:  หวูจูยหฺวีมีสรรพคุณแกอาเจียน อาหารไมยอย แกทองเสียที่มีสาเหตุ

จากมามและกระเพาะอาหารเย็นพรองในเด็ก
9 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาหลอดเลือดดําและชองทองหนูถีบจักรขนาด

เทียบเทาผงยา 6.72 และ 22.4 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ พบวาหนูถีบจักรเริ่มมีการตายเกิดขึ้น แตเม่ือ

ใหสารสกัดนํ้าทางปากขนาด 168 กรัม/กิโลกรัม ไมพบวามีหนูถีบจักรตัวใดตาย
9 

อูเวยจื่อ (Fructus Schisandrae Chinensis)  คือ ผลสุกแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร
วา Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. วงศ Magnoliaceae5  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ 

ดังน้ี 
 การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหยาเตรียมทางปากหนูถีบจักรในขนาดเทียบเทาผงยา 10 กรมั/

กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกันเปนเวลา 4 วัน  สามารถปกปองตับจากความเปนพิษที่เกิดจากคารบอน 
เตตราคลอไรดได  และเม่ือฉีดสารสกัดนํ้าความเขมขน 1:1 เขาหลอดเลือดดําสุนัขในขนาด 0.1-0.5 และ  
0.5-1.0 มิลลิลิตร/กิโลกรัม มีฤทธิ์กระตุนระบบทางเดินหายใจ ชวยใหหายใจไดลึกและเร็วขึ้น

10  สาร
สกัดนํ้าและสารสกัดแอลกอฮอลมีฤทธิ์เพ่ิมแรงบีบตัวของกลามเน้ือหัวใจ

11  ยาเตรียมอูเวยจื่อยังมีฤทธิ์
กระตุนประสาทสวนกลางหลายสวนในกบ

12 
การศึกษาทางคลินิก:  ผงยาชวยใหการตอบสนองของรางกายคนปกติวองไวขึ้น ชวยเพิ่ม 
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ประสิทธิภาพในการทํางาน และชวยใหคนปกติและผูปวยโรคตาสามารถมองเห็นภาพไดชัดเจนขึ้น  
เม่ือใหผูปวยโรคตับอักเสบเรื้อรังจํานวน 102 คน รับประทานยาผง พบวาการรักษาไดผลดี 72%  
ผูปวยสวนใหญจะหายเปนปกติภายในเวลา 25 วัน  โดยไมแสดงอาการขางเคียงใด ๆ12  นอกจากนี้   
อูเวยจื่อยงัใหผลในการรักษาโรคบิดเรื้อรังในเด็กไดดี โดยใหผูปวยรับประทานยาผงขนาด 0.25-2 กรัม 

หรือยาทิงเจอรอูเวยจื่อความเขมขน 90% จํานวน 30-40 หยด หรือสารสกัดขนาด 0.5 กรัม10 
การศึกษาความปลอดภัย:  ขนาดของผงยาเมื่อใหทางปากหนูขาวที่ทําใหเกิดพิษ คือ 10-15 

กรัม/กิโลกรัม โดยทําใหหนูขาวมีอาการไมสงบ นอนไมหลับ และหายใจขัด
12 

เซิงเจยีง  (ขิงสด Rhizoma Zingiberis Recens) คือ เหงาสดของพชืท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Zingiber officinale (Willd.) Rosc.  วงศ Zingiberaceae5

  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  นํ้าค้ันมีฤทธิ์ตานการอาเจียนไดผลดี และน้ําค้ันในระดับความ

เขมขนตํ่า ๆ จะเพิ่มแรงบีบตัวของลาํไสหนูโดยไมทําใหความตึงตัวของลาํไสเปลี่ยนแปลง แตในระดับ

ความเขมขนสูง ๆ จะลดแรงบบีตัวและความตงึตัวของลําไสอยางชัดเจน รวมทั้งสามารถเพิ่มแรงบีบตัว

ของลําไสเลก็สุนัข
13  นอกจากน้ีนํ้าค้ันขิงแกยังมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราในชองปาก14 

การศึกษาทางคลินิก:  ขิงสดมีสรรพคุณรักษาโรคไขหวัดจากการกระทบลมเย็น แกคลื่นไส

อาเจียน แกกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง แกทองเสีย
15 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือฉีดนํ้าค้ันขิงสดความเขมขน 20% เขาหลอดเลือดดําหนูถีบจักร 
พบวาขนาดที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 1.5 กรัม/กิโลกรัม อาการพิษที่ทําให

สัตวตาย คือ ชกัและหยุดหายใจ
13 

ตาเจา (พุทราจีน Fructus Ziziphi Jujubae) คือ ผลแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา  Ziziphus 
jujuba Mill.  วงศ Rhamnaceae5

  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี  
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ปกปองตับในกระตาย ระงับไอ ขับเสมหะในหนู

ถีบจักร
16 
การศึกษาทางคลินิก:  สารสกดันํ้ามีสรรพคุณบรรเทาอาการเลือดค่ัง โดยทั่วไปตาเจามักไมใช

เด่ียว สวนใหญจะเปนสวนประกอบในตํารับยาตาง ๆ
16 
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ประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาสมุนไพร. นนทบุรี: บริษัท เอส อาร พริ้นต้ิง แมสโปรดักส จํากัด, 2544. 
15. Zhao GB.  Rhizoma Zingiberis Recens: sheng jiang.  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. 
16. Zhou ZC.  Fructus Jujubae: da zao. 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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หล่ีจงหวาน  (理中丸) 
 

ตําราตนตํารับ 
 伤寒论 ซางหานลุน (Treatise on Febrile Diseases)1 
 « ค.ศ. 219 Zhang Zhongjing (张仲景 จางจงจิ่ง) »2 

 

สวนประกอบ 
 

干姜 Rhizoma Zingiberis กันเจียง 90  กรัม 
 

人参 Radix Ginseng เหรินเซิน 90  กรัม 
 

白术 Rhizoma Atractylodis Macrocephalae ไปจู 90  กรัม 
 

甘草(炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กันเฉา (จื้อ) 90  กรัม 
 

วิธีใช 
 นําตัวยาทั้งหมดมาบดเปนผง ผสมเขากับนํ้าผึ้งแลวปนเปนลูกกลอน รับประทานวันละ 2-3 
ครั้ง ครั้งละ 9 กรัม รับประทานกับนํ้าตมสุก หรือใชตมเอานํ้าด่ืมโดยปรับลดน้ําหนักยาลงจากตํารับยา

ขางตน 10 เทา1,3 

การออกฤทธิ ์
 เสริมความอบอุน ขับความเย็นท่ีสวนกลาง เสรมิชี่และพลัง บํารุงมามและกระเพาะอาหาร

1,3 

สรรพคุณ 
รักษาโรคมามและกระเพาะอาหารออนแอ ซึ่งมีอาการปวดทองนอย ชอบความอบอุน หรือกด

นาบที่หนาทองแลวรูสึกสบาย อจุจาระใสเหลว ทองอืด รับประทานอาหารไดนอย คลื่นไสอาเจยีน ลิ้นซีด 

มีฝาขาว ชีพจรจม เล็ก หรือหยางพรองและเสยีเลือด หรืออาการชัก หรือสะดุงผวาในเด็กที่เกิดจากโรค

เรื้อรัง หรือหลังปวยชอบมีนํ้าลายและเสมหะไหล หรือหยางของสวนกลางพรอง ทําใหเจ็บทรวงอก
1,3 

ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคกระเพาะอาหารและลําไสอักเสบ 
เรื้อรัง ลําไสเปนแผล การยอยอาหารไมดี กระเพาะอาหารขยายตัว บวม หรือยอยตํ่าลง มามและกระเพาะ 
อาหารพรองเย็น กระเพาะอาหารและลําไสอกัเสบเฉียบพลัน

1,3 
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2 เซนติเมตร 
กันเจียง (干姜) 

2 เซนติเมตร 

กันเฉา(จื้อ) [甘草(炙)] 

ตํารับยา หลี่จงหวาน (理中丸) 

เหรินเซิน (人参) 
2 เซนติเมตร 

3 เซนติเมตร 

ไปจู (白术) 
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คําอธิบายตํารับ 
 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัต ิ สรรพคุณ 
干姜 กันเจียง 
(ขิงแหง) 

ตัวยาหลัก เผ็ด รอน เสริมความอบอุน ขับความเย็น 
และฟนฟูหยางชี่ของมามและ

กระเพาะอาหาร สมานระบบ 
กระเพาะอาหารทําใหชี่ลงต่ํา 

ระงับอาการคลืน่ไสอาเจียน 
人参 เหรินเซิน 
(โสมคน) 

ตัวยาเสริม หวานอมขม 
เล็กนอย 

อุน

เล็กนอย 
เสริมชี่ บํารุงมามและกระเพาะ 
อาหาร  

白术 ไปจู ตัวยาชวย ขมอมหวาน อุน ใหความอบอุนกับระบบมาม 

บํารุงมาม ขับความชื้น 

甘草 (炙) 

กันเฉา (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้ง) 

ตัวยานําพา หวาน อุน เสริมชี่ บํารุงสวนกลาง ปรับ 
ประสานตัวยาทั้งหมดใหเขากัน 

 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาลูกกลอนนํ้าผึ้ง  ยาลูกกลอนน้ํา  ยาตม

4 

ขอควรระวังในการใช 
ตํารับยาน้ีมีฤทธิ์ใหความอบอุนและแหง จงึไมเหมาะที่จะใชกับผูปวยโรคไขหวดั ตัวรอน หรือ

ธาตุนํ้านอย รอนใน
1,3 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
ตํารับยาหลี่จงหวาน  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ในการรักษาแผลในกระเพาะอาหารของหนูขาว4 
การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาหลี่จงหวานมีสรรพคุณชวยใหระบบการทํางานของกระเพาะ 

อาหารและลําไส และการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น เสริมพลังการขับพิษและของเสีย บรรเทาอาการเกร็ง  
แกปวด แกอาเจียน แกทองเสยี และขับปสสาวะ

1,3,4 
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กันเจียง [ขิงแหง (Rhizoma Zingiberis)] คือ เหงาแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Zingiber 
officinale (Willd.) Rosc. วงศ Zingiberaceae5

 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี  
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหสารสกัด 50 % เอทานอลทางปากหนูถีบจักรในขนาด 25  

มิลลิกรัม/กิโลกรัม เปนเวลาติดตอกัน 7 วัน พบวามีฤทธิ์กระตุนภูมิคุมกัน เม่ือใหในขนาด 200 มิลลิกรัม/ 
กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์ระงับปวดไดอยางมีนัยสําคัญ และเมื่อใหสารสกัดดังกลาวทางปากกระตายในขนาด 

500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์ลดไขมันในเลือดและมีฤทธิ์ตานการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็ง สารสกัด 

อะซีโตนหรือ 50% เอทานอล  เม่ือใหแกสุนัขทางปากในขนาด 25, 50, 100 และ 200 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม สามารถลดจํานวนครั้งของการอาเจียนท่ีเกิดจากยาตานมะเร็งได สวนผลตอการชะลอการเริ่มเกิด

การอาเจียนครั้งแรกนั้น เฉพาะสารสกัดอะซโีตนขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรมั หรือสารสกัด 50% เอทานอล
ขนาด 25, 50 และ 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เทาน้ันท่ีสามารถชะลอการเริ่มเกิดการอาเจียนไดอยางมี

นัยสําคัญ
6 
การศึกษาทางคลินิก:  ผงขิงในขนาด 940 มิลลิกรัม มีประสิทธิภาพในการปองกันและลด

อาการเมารถเมาเรือไดดี
7 เม่ือใหหญิงมีครรภรับประทานขิงผงบรรจุแคปซูลขนาด 1 กรัม นาน 4 วัน 

ใหผลในการตานการอาเจียนเน่ืองจากตั้งครรภ และไมพบอาการขางเคียงแตประการใด
6  นอกจากน้ียัง

พบวาขิงชวยบรรเทาอาการปวด และลดการบวมของขอ และยงัทําใหการทํางานของขอฟนตัวดีขึ้นใน

ผูปวยโรคปวดขอรูมาตอยด และผูปวยที่มีอาการปวดหลังเรื้อรัง
7 

การศึกษาความปลอดภัย:  ยังไมพบรายงานเกี่ยวกับการเกิดพิษจากการใชขิงแหงเพียงอยาง 
เดียว และผลจากการศึกษาทางคลินิกในผูปวยกลุมตาง ๆ ไมพบวาขิงกอใหเกิดอาการพิษแตอยางใด เม่ือ 
ใหสารสกัดขิงดวยนํ้ามันงาในขนาดสูงถึง 1 กรัม/กิโลกรัม แกหนูขาวที่ตั้งทองในชวงที่ตัวออนมีการสราง

อวัยวะ ไมพบพษิตอตัวแมและตัวออนในทอง
6 

เหรินเซิน [โสมคน (Radix Ginseng)] คือ รากแหงของพชืท่ีมีชื่อวทิยาศาสตรวา Panax 
ginseng C.A. Mey วงศ Araliaceae5

 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้  
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากและฉีดเขาชองทองหนูถีบจักรใน

ขนาดเทียบเทาผงยา 1-3 กรัม/กิโลกรัม มีผลชวยใหหนูถีบจักรมีความจําดีขึ้น และมีรายงานวาโสมคนมี

ฤทธิ์เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบภูมิคุมกันของรางกาย โดยกระตุนระบบภูมิคุมกันของรางกายแบบไม

เฉพาะเจาะจง นอกจากน้ีโสมคนยังชวยปรบัการเตนของหัวใจใหกลับสูภาวะปกติเร็วขึ้น ทําใหเหนื่อย  

ชาลง และสามารถทํางานไดนานขึ้น
8 
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การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหผูปวยที่มีอาการเครียดและออนเพลีย รับประทานยาเตรียม 
ทิงเจอรจากรากโสมคนความเขมขน 3% วันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 5 มิลลิลิตร รับประทานติดตอกันทุกวัน
เปนเวลา 5-7 วัน พบวาอาการปวดศีรษะ นอนไมหลับ เบ่ืออาหารดีขึ้นอยางชัดเจน

9
 เม่ือใหผูปวยโรค

โลหิตจางรับประทานสารสกัดทุกวัน วันละ 60-120 มิลลิกรัม พบวานอกจากประสิทธิภาพการทํางานของ

ไขกระดูกเพิ่มขึน้แลว ยังชวยบรรเทาอาการออนเพลียหรือเม่ือยลา เบ่ืออาหาร เวียนศีรษะ หัวใจเตนเร็ว

ของผูปวยใหดีขึน้ดวย นอกจากน้ีโสมคนยังมีสรรพคุณชวยเพิ่มสมรรถนะในการทํางานของรางกายให  

สูงขึ้น ตานความเมื่อยลา และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุมกันของรางกาย
8,10 

การศึกษาความปลอดภัย:  มีรายงานการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร  พบวาขนาดของ  

ผงยาและสารสกัดนํ้าเม่ือใหทางปากที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 5 และ 1.65 
กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ8 

ไปจู  (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร
วา  Atractylodes macrocephala Koidz. วงศ Compositae5  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
 การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ผงยามีฤทธิ์ปองกนัตับและเพิ่มการทํางานของระบบภูมิคุมกันในหนู
ถีบจักร

11
  สารสกัดนํ้าเม่ือใหหนูถีบจักรทางปากขนาดเทียบเทาผงยา 6 กรัม/กิโลกรัม มีผลเพิ่มนํ้าหนัก

ตัวและความทนทานของหนูถีบจักร
12 

การศึกษาทางคลินิก:  ผงยามีฤทธิ์ขับปสสาวะ รักษาอาการตับแข็ง และโรคทองมาน (มีนํ้าขัง
ในชองทอง)13 

การศึกษาความปลอดภัย:  มีรายงานการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูขาวโดยฉีดสารสกัดนํ้าเขา

ชองทอง พบวาขนาดของสารสกัดนํ้าเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูขาวตายรอยละ 50 (LD50) มีคามากกวา 
13.3 กรัม/กิโลกรัม และเม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากหนูขาวในขนาด 0.5 กรัม/กิโลกรัม ทุกวันติดตอกัน

นาน 30-60 วัน ไมทําใหเกิดอาการพิษใด ๆ
12 

กันเฉา (จื้อ) [ชะเอมเทศผัดน้าํผึ้ง  (Radix Glycyrrhizae Praeparata)] คือ รากแหงของพืช
ที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Glycyrrhiza  uralensis Fischer หรือ G. inflata Bat. หรือ G. glabra L. วงศ  
Leguminosae-Papilionoideae เตรียมโดยนํานํ้าผึ้งบริสุทธิ์มาเจือจางดวยนํ้าตมในปริมาณท่ีเหมาะสม 

ใสชะเอมเทศที่หั่นเปนแวน ๆ หรือเปนชิ้น ๆ ตามตองการ (อัตราสวนของสมุนไพร:นํ้าผึ้ง เทากับ 4:1) 
แลวคลกุใหเขากัน หมักไวสักครูเพ่ือใหนํ้าผึ้งซึมเขาในตัวยา จากน้ันนําไปผัดในภาชนะที่เหมาะสมโดยใช

ระดับไฟปานกลาง ผัดจนกระทั่งมีสีเหลืองเขมและไมเหนียวติดมือ นําออกจากเตา แลวตั้งทิ้งไวใหเย็น
14 
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 ชะเอมเทศมีคุณสมบัติเปนกลางคอนขางเย็นเล็กนอย มีรสอมหวาน มีสรรพคุณระบายความ

รอน ขับพิษ แกไอ ขับเสมหะ โดยทั่วไปมักใชเขาในตํารับยารักษาอาการไอมเีสมหะมาก พิษจากฝแผล 

คอบวมอักเสบ หรือพิษจากยาและอาหาร โดยสามารถชวยระบายความรอนและขับพิษได  หากนํามาผัด

นํ้าผึ้งจะทําใหมีคุณสมบัติอุน มีรสหวาน มีสรรพคุณบํารุงมามและกระเพาะอาหาร เสริมชี่ ทําใหการเตน

ของชีพจรมีแรงและกลับคืนสภาพปกติ โดยทั่วไปมักใชเขาในตํารับยารักษาอาการมามและกระเพาะ

อาหารออนเพลียไมมีแรง ชีข่องหัวใจพรอง ปวดทอง เสนเอ็นและชีพจรตงึแข็ง ชีพจรเตนไมสมํ่าเสมอ 

และชีพจรเตนหยุดอยางมีจังหวะ  มีรายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณกรดกลีไซรไรซิก (glycyrrhizic 
acid) ในชะเอมเทศที่ผัดและไมไดผัดนํ้าผึ้ง พบวาชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งจะมีปริมาณสารดังกลาวนอยกวา

ชะเอมเทศที่ไมไดผัดรอยละ 47-60 ทั้งน้ีขึ้นอยูกับคุณภาพของเครื่องยา
14
  การศึกษาวิจัยของชะเอม

เทศผัดนํ้าผึ้ง มีดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  มีรายงานการศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันของชะเอมเทศ

ที่ผัดนํ้าผึ้งและไมไดผัด พบวาฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันของชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งจะแรงกวาชะเอมเทศที่ไมได

ผัดมาก ดังน้ันชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งจึงนับเปนตัวยาที่มีสรรพคุณบํารุงชี่ที่ดีที่สุดในทางคลินิก
14 
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หวูจูยฺหวีทัง  (吴茱萸汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
 伤寒论 ซางหานลุน (Treatise on Febrile Diseases)1 
 « ค.ศ. 219 Zhang Zhongjing (张仲景 จางจงจิ่ง)»2 

 

สวนประกอบ 
 

吴茱萸 (浸炒) Fructus Evodiae  
(saturated and fried) 

หวูจูยฺหวี (จิ้นเฉา)  3 กรัม 

人参 Radix Ginseng เหรินเซิน  6 กรัม 
生姜 Rhizoma Zingiberis Recens เซิงเจียง 18 กรัม 
大枣 Fructus Ziziphi Jujubae ตาเจา       4 ผล 

 

วิธีใช  
 ตมเอานํ้าด่ืม

1,3 

การออกฤทธิ ์
 เสริมอาการพรอง เสริมชี่ เพ่ิมความอบอุนสวนกลาง ลดการไหลเวียนสวนทางลอยขึ้นของชี่ 

ระงับอาเจียน
1,3 

สรรพคุณ 
รักษาอาการเย็นพรองของตับและกระเพาะอาหาร เม่ือรับประทานอาหารมีอาการกระอักกระอวน

จุกลิ้นป แนนหนาอกและอึดอัด หรือปวดกระเพาะอาหาร มีอาการอาเจียน เรอเหม็นเปรี้ยว ถายเปนบิด 

มือเทาเย็น รอนรุมหนาอก จิตใจไมสงบ มือเทาเคลื่อนไหวไมเปนสุข ปวดศีรษะที่เสนลมปราณเชี่ยยิน 

(ซานเจียวและตับ) ทําใหอาเจียนแตไมมีอะไรออก บวนนํ้าลายเปนฟอง หรือปวดและรูสึกเย็นที่กลาง 
ศีรษะ

1,3 
ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคกระเพาะอาหารอักเสบเฉียบพลัน

หรือเรื้อรัง กระเพาะอาหารและลําไสเลก็สวนบนเปนแผล ตับอักเสบ อาเจียนในขณะตั้งครรภ ปวดศีรษะ

ขางเดียว กลุมอาการของโรคซึง่มีสาเหตุจากตับและกระเพาะอาหารพรองเย็น ภาวะหรืออาการทีเ่กิดจาก 
ยินท่ีไมปกติตีขึ้นเบื้องบน

1,3 
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2 เซนติเมตร 

หวูจูยฺหว(ีจิ้นเฉา) [吴茱萸(浸炒)] 

3 เซนติเมตร เซิงเจียง (生姜) 
2 เซนติเมตร 

ตาเจา (大枣) 

เหรินเซิน (人参) 
2 เซนติเมตร 

ตํารับยา หวูจูยฺหวีทัง (吴茱萸汤) 
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คําอธิบายตํารับ 
 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

吴茱萸 (浸炒) 
หวูจูยฺหวี (จิ้นเฉา) 

ตัวยาหลัก เผ็ดอมขม รอน (มีพิษ

เล็กนอย)* 

สลายความเย็น แกปวด อบอุน

สวนกลาง ระงับอาเจียน เสริม 
หยาง แกทองรวง 

人参 เหรินเซิน  
(โสมคน) 

ตัวยาเสริม หวานอมขม

เล็กนอย 
อุนเล็กนอย เสริมพลังชี่ บํารงุหัวใจและ

มาม เสริมปอด สรางธาตุนํ้า 

ชวยใหจิตใจสงบ 
生姜 เซิงเจียง 
(ขิงสด) 

ตัวยาชวย เผ็ด อุน อบอุนสวนกลาง ระงับอาเจียน 

กระทุงไขหวัด ขับเหงื่อ แกไอ 

ใหความอบอุนแกปอด เม่ือใช

รวมกับหวูจูยฺหวีจะเพิ่มฤทธิ์

แกอาเจียนใหแรงขึ้น 
大枣 ตาเจา 
(พุทราจีน) 

ตัวยานําพา หวาน อุน บํารุงเสริมชี่สวนกลาง บํารุง

โลหิตและสงบจติใจ ชวยปรับ

ฤทธิ์ของหวูจยฺูหวีและเซงิเจียง

ใหชาและออนลง และเสริม

ฤทธิ์ของเหรินเซินใหแรงขึ้น 

 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม

4 

ขอแนะนําการใช 
1. ผูปวยที่มีอาการอาเจียนคอนขางรุนแรง ควรรับประทานยาเมื่อยาเย็นแลว1,3 
2. ผูปวยบางรายอาจมีอาการอาเจียนหลังรับประทานยา ในกรณีน้ีควรแนะนําใหผูปวยพักผอน

แตโดยทั่วไปภายหลังรับประทานยาแลวประมาณครึ่งชั่วโมง มักมีอาการดีขึ้นเอง
1,3 

 

*  หวูจูยฺหวี เปนสมุนไพรที่มีพิษเล็กนอย ตองฆาฤทธ์ิยากอนใช 
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ขอหามใช 
หามใชในผูปวยที่มีความรอนค่ังคางในกระเพาะอาหาร หรืออาเจียนมีรสขม เรอเหม็นเปรี้ยวอัน

เน่ืองมาจากมีความรอนในรางกาย
1,3 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
ตํารับยาหวูจูยฺหวีทัง  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ตานอาเจียนในนกพิราบ มีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดแผล

ในกระเพาะอาหารในหนูขาว
4 

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาหวูจูยฺหวีทังมีสรรพคุณกระตุนการไหลเวียนโลหิตของระบบทาง 
เดินอาหาร ลดอาการตึงของกลามเน้ือเรียบ คลายเกร็ง ระงับอาเจียน ระงับปวด ชวยยอยอาหาร ชวยให

การทํางานของรางกายดีขึ้น
1,3,4 

หวูจูยฺหวี (จิ้นเฉา)  (Fructus Evodiae)  คือ ผลใกลสุกแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 

Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth. หรือ E. rutaecarpa (Juss.) Benth. var. officinalis (Dode) 
Huang หรือ E. rutaecarpa (Juss.) Benth. var. bodinieri (Dode) Huang วงศ Rutaceae5

 หวจูยูหฺวี

เปนสมุนไพรที่มีพิษเล็กนอย ตองฆาฤทธิ์ยากอนใช โดยนําหวูจูยฺหวีใสลงในน้ําตมชะเอมเทศในขณะ

รอน โดยใชหวูจูยฺหวี:ชะเอมเทศ เทากับ 100:6.56  แชจนกระทั่งน่ิมและแตกออก หรือตมให

เดือดจนกระทั่งสามารถมองเห็นเน้ือใน ตมตอจนน้ําแหง  จากน้ันนําไปผัดโดยใชไฟระดับปานกลาง
จนกระทั่งแหงหมาด ๆ นําออกจากเตา แลวนําไปตากหรืออบใหแหง มีรายงานการศึกษาวิจัยดาน    
ตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้าที่ความเขมขน 0.4 มิลลิกรมั/มิลลลิติร มีฤทธิ์กระตุน

การบีบตัวของลําไสกระตาย แตที่ความเขมขน 1.2 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลําไส

กระตาย และสารสกัดนํ้าเม่ือใหทางปากหนูถีบจักรขนาดเทียบเทาผงยา 20 กรัม/กิโลกรัม มีฤทธิ์แก

ทองเสีย   นอกจากน้ีสารสกดันํ้ายังมีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหารและตานอักเสบในหนู

ถีบจักรและหนขูาว ปกปองตับในหนูขาว และแกปวดในหนูถบีจักร
7 

การศึกษาทางคลินิก:  หวูจูยหฺวีมีสรรพคุณแกอาเจียน อาหารไมยอย แกทองเสียที่มีสาเหตุ

จากมามและกระเพาะอาหารเย็นพรองในเด็ก
7 
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การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาหลอดเลือดดําและฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร
ขนาดเทียบเทาผงยา 6.72 และ 22.4 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ พบวาหนูถีบจักรเริ่มมีการตายเกิดขึ้น 

แตเม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากขนาด 168 กรัม/กิโลกรัม ไมพบวามีหนูถีบจักรตัวใดตาย
7 

เหรินเซิน [โสมคน (Radix Ginseng)] คือ รากแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Panax 
ginseng C.A. Mey วงศ Araliaceae5  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากและฉีดเขาชองทองหนูถีบจักรในขนาด
เทียบเทาผงยา 1-3 กรัม/กิโลกรัม มีผลชวยใหหนูถีบจักรมีความจําดีขึ้น และมีรายงานวาโสมคนมีฤทธิ์

เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบภูมิคุมกันของรางกาย โดยการกระตุนระบบภูมิคุมกันของรางกายแบบไม

เฉพาะเจาะจง นอกจากน้ีโสมคนยังชวยปรบัการเตนของหัวใจใหกลับสูภาวะปกติเร็วขึ้น ทาํใหเหนื่อย   
ชาลง และสามารถทํางานไดนานขึ้น

8 
การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหผูปวยที่มีอาการเครียดและออนเพลีย รับประทานยาเตรียมทิงเจอร

จากโสมคนความเขมขน 3% วันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 5 มิลลิลิตร รับประทานติดตอกันทุกวันเปนเวลา 5-7 

วัน พบวาอาการปวดศีรษะ นอนไมหลับ เบ่ืออาหารดีขึ้นอยางชัดเจน
8
 เม่ือใหผูปวยโรคโลหิตจาง

รับประทานสารสกัดทุกวัน วันละ 60-120 มิลลิกรัม  พบวานอกจากประสิทธิภาพการทํางานของ     
ไขกระดูกเพิ่มขึน้แลว ยงัชวยบรรเทาอาการออนเพลียหรือเม่ือยลา เบ่ืออาหาร เวียนศีรษะ หัวใจเตนเร็ว

ของผูปวยใหดีขึน้ดวย นอกจากน้ีโสมคนยังมีสรรพคุณชวยเพิ่มสมรรถนะในการทํางานของรางกายให

สูงขึ้น ตานความเมื่อยลา และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุมกันของรางกาย
8,9 

การศึกษาความปลอดภัย:  มีรายงานการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร  พบวาขนาดของ 
ผงยาและสารสกัดนํ้าเม่ือใหทางปากที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 5 และ 1.65 
กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ8 

เซิงเจยีง  [ขิงสด (Rhizoma Zingiberis Recens)] คือ เหงาสดของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Zingiber officinale (Willd.) Rosc. วงศ Zingiberaceae5

  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  นํ้าค้ันมีฤทธิ์ตานการอาเจียนไดผลดี และน้ําค้ันในระดับความ 

เขมขนตํ่า ๆ จะเพิ่มแรงบีบตัวของลําไสหนูโดยไมทําใหความตึงตัวของลําไสเปลี่ยนแปลง แตในระดับ

ความเขมขนสูง ๆ จะลดแรงบบีตัวและความตงึตัวของลําไสอยางชัดเจน รวมทั้งสามารถเพิ่มแรงบีบตัว

ของลําไสเลก็สุนัข
10  นอกจากน้ีนํ้าค้ันขิงแกมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราในชองปาก11 

การศึกษาทางคลินิก:  ขิงสดมีสรรพคุณรักษาโรคไขหวัดจากการกระทบลมเย็น แกคลื่นไส 
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อาเจียน แกกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง แกทองเสีย
12 

การศึกษาความปลอดภัย:  ขนาดท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) ของนํ้าค้ันขิงสดที่ 
ความเขมขน 20 % เม่ือฉีดเขาหลอดเลือดดําของหนูถีบจักรมีคาเทากับ 1.5 กรัม/กิโลกรัม อาการพิษที่ 
ทําใหสัตวตาย คือ ชักและหยุดหายใจ

10 

ตาเจา [พุทราจีน (Fructus Ziziphi Jujubae)] คือ ผลแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร

วา Ziziphus jujuba Mill.  วงศ Rhamnaceae5
 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ปกปองตับในกระตาย ระงับไอ ขับเสมหะในหนู
ถีบจักร

13 
การศึกษาทางคลินิก:  สารสกัดนํ้ามีสรรพคุณบรรเทาอาการเลือดค่ัง โดยทั่วไปตาเจามักไมใช

เด่ียว สวนใหญจะเปนสวนประกอบในตํารับยาตาง ๆ
13 
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หมาหวงทัง  (麻黄汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
伤寒论  ซางหานลุน (Treatise on Febrile Diseases)1 

« ค.ศ. 219 Zhang Zhongjing (张仲景 จางจงจิ่ง) »2
 

 

สวนประกอบ 
 

麻黄 (去节) Herba Ephedrae (with joints removed) หมาหวง (ชฺวี้เจีย๋) 6 กรัม 
 

桂枝 Ramulus Cinnamomi กุยจือ 4 กรัม 
 

杏仁 (去皮尖) Semen Armeniacae Amarum 
(with its skin removed) 

ซิ่งเหริน (ชฺวี้ผีเจียน) 9 กรัม 

 

甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กันเฉา (จื้อ) 3 กรัม 
 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม แลวนอนหมผา เพ่ืออบใหเหงื่อออกพอควร

1,3 

การออกฤทธิ ์
 ขับเหงื่อ กระทุงหวัด กระจายชีท่ี่ปอด บรรเทาหอบ

1,3 

สรรพคุณ 
ใชรักษาไขหวัดจากการกระทบความเย็น มีอาการตัวรอน กลวัหนาว ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตาม

ตัว ไมมีเหงื่อ มีอาการหอบ ลิ้นมีฝาขาวบาง ชีพจรลอย แนน
1,3 

ตํารับยานี้สามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคไขหวัด ไขหวัดใหญ หลอดลม
อักเสบ อาการหอบและหืดจากไขหวัดเน่ืองจากกระทบลมเย็นท่ีมีสภาพแกรง

1,3 
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2 เซนติเมตร 

ซิ่งเหริน(ชฺวี้ผีเจยีน) [杏仁(去皮尖)] 
2 เซนติเมตร 

กันเฉา(จื้อ) [甘草(炙)] 

กุยจือ (桂枝) 
2 เซนติเมตร 

ตํารับยา หมาหวงทัง (麻黄汤) 

หมาหวง(ชฺวี้เจี๋ย) [麻黄(去节)] 
2 เซนติเมตร 
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คําอธิบายตํารับ 
 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

麻黄 (去节) 

หมาหวง (ชฺวี้เจีย๋) 
ตัวยาหลัก เผ็ด ขม อุน

เล็กนอย 
ขับเหงื่อ ขับพิษไข กระจายชี่ที่ปอด 
บรรเทาหอบ 

桂枝 กุยจือ 
(กิ่งอบเชยจีน) 

ตัวยาเสริม เผ็ด 
อมหวาน 

อุน ขับเหงื่อ กระจายชี่และเลือด กระตุน 

หยางที่ระบบหัวใจ ใชรวมกับหมาหวง

สามารถเพิ่มฤทธิ์ขับเหงื่อใหแรงขึ้น  
杏仁 (去皮尖)  

ซิ่งเหริน (ชฺวี้ผีเจียน) 
ตัวยาชวย ขม อุน

เล็กนอย 
ระบายและกระจายชี่ที่ปอด แกไอ 

บรรเทาหอบ ใหความชุมชื้นแก

ลําไส และระบายออน ๆ 
甘草 (炙) 

กันเฉา (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้ง) 

ตัวยานําพา หวาน อุน เสริมชี่สวนกลาง เสริมความชุมชื้น

ใหปอด แกไอ ปรับประสานตัวยา

ทั้งหมด และนํายาไปสูเปาหมาย 
 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม  ยาชงพรอมด่ืม

4 

ขอแนะนําการใช 
หลังจากใชตํารบัยาน้ี เม่ือเหงื่อออกหายไขแลว ควรหยุดยาทันที ไมควรใชตอเน่ืองระยะยาว

1,3 

ขอควรระวังในการใช 
ตํารับยาหมาหวงทังมีรสเผ็ดอุน มีฤทธิ์ขับเหงื่อคอนขางแรง จึงไมควรใชกับผูปวยที่มีอาการ

เหงื่อออกแบบพรอง ไขหวัดจากการกระทบลมรอน ไขหวัดในผูปวยที่มีรางกายออนแอ เลือดพรองจาก

การคลอดบุตร ตํารับยาน้ีเหมาะสําหรับอาการไขหวัดจากการกระทบลมเย็นเทาน้ัน 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 

ตํารับยาหมาหวงทัง  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตํารับยาหมาหวงทังมีฤทธิ์ระบายความรอนในกระตาย บรรเทาอาการ 
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ไอ ขับเสมหะ และขยายหลอดลมในหนูถีบจักร บรรเทาอาการอักเสบ ตานเชื้อไวรัส และเชื้อแบคทีเรีย
4 

การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหผูปวยเด็กซึ่งเปนไขหวัดจากการกระทบลมเย็นภายนอก และมีไข
สูงมากกวา 38 องศาเซลเซียส* จํานวน 167 ราย รับประทานตํารับยาหมาหวงทังเฉลี่ยคนละ 2 หอ โดย
รับประทานวันละ 1 หอ พบวาการรักษาไดผลรอยละ 90 และเม่ือใหผูปวยเด็กที่มีไขสูง 38 องศา
เซลเซียส* จํานวน 13 ราย รับประทานตํารับยาหมาหวงทังคนละ 6 หอ พบวาผูปวยทุกรายหายเปนปกติ4  
จากการศึกษาในผูปวยไขหวัดใหญจํานวน 120 ราย โดยผูปวยที่ไมมีอาการปอดอักเสบใหรับประทาน
ตํารับยาหมาหวงทังอยางเดียว  สวนผูปวยที่ มีอาการปอดอักเสบรวมดวยใหรับประทานตํารับยา
หมาหวงทังรวมกับยาอื่น พบวาผูปวยจํานวน 102 ราย หายเปนปกติเม่ือรับประทานยาเพียง 1-2 หอ 
ผูปวยอีก 18 ราย หายเปนปกติเม่ือรับประทานยาวันละ 1 หอ ติดตอกัน 5-7 วัน4  นอกจากน้ี ตํารับยา

หมาหวงทังยังมสีรรพคุณขับเหงื่อ ระบายความรอน แกไอ บรรเทาหอบ บรรเทาอาการปวด และขับ

ปสสาวะ
1,3  ตามการแพทยแผนปจจุบัน ตํารับยาน้ีใชรักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจสวนบน 

หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน และหอบหืด
5 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร โดยการฉีดสารสกัดเขาชอง
ทอง พบวาขนาดสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) และรอยละ 95 มีคา
เทากับ 28.51 และ 56.35 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ โดยอาการที่เกิดขึ้นหลังจากไดรับสารสกัด คือ มี

เหงื่อออกมากจนเปยกชื้นบริเวณทอง หนูสวนหนึ่งตายหลังจากมีอาการตื่นเตน กระสับกระสายและ

กลามเน้ือหดเกร็ง หนูอีกสวนหนึ่งตายหลังจากมีอาการตื่นเตนแลวกลามเน้ือหดเกร็งจนไมเคลื่อนไหว 

แลวหยุดหายใจ โดยสาเหตุการตายเนื่องจากหนูไดรับยาเกินขนาดมาก4 

หมาหวง (ชฺวี้เจี๋ย)** [Herba Ephedrae (with joints removed)] คือ ลําตนแหงที่เอาขอออก
แลวของพชืท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Ephedra sinica Stapf หรือ E. intermedia Schrenk et C.A. Mey. 
หรือ E. equisetina Bge. วงศ Ephedraceae6

 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากหนูขาวขนาด 70-300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

พบวามีฤทธิ์ขับเหงื่อบริเวณใตสวนขาลงไป  สารสกัดนํ้าขนาดเทียบเทาผงยา 10 กรัม/กิโลกรัม ทําให

ตอมเหงื่อสามารถขับเหงื่อไดเพ่ิมขึ้น  และเม่ือใหหมาหวงรวมกบักุยจือ  พบวาสามารถเพิ่มฤทธิ์ขับเหงื่อ 

*   ถาผูปวยมีไขสูง 40 องศาเซลเซียส ใหใชตํารับยาหมาซิ่งกันฉือทัง (麻杏甘石汤) จะเหมาะสมกวา 

**  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  อนุญาตใหยาท่ีผลิตข้ึนโดยมีลําตนและ/หรือกิ่งเอเฟดรา (Ephedra) คิดเปนนํ้าหนักลําตนและ/ 

      หรือกิ่งแหงสําหรับรับประทานในมื้อหนึ่งไมเกิน 2 กรัม 
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ใหแรงขึ้น  สารสกัดนํ้าขนาด 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีฤทธิ์ขยายหลอดลมในสุนัข  และเม่ือใหสารสกัด
นํ้าทางปากและฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร พบวาขนาดของสารสกัดท่ีมีผลระงับอาการไอในหนูถีบจักรได

รอยละ 50 (ED50) มีคาเทากับ 175 และ 107 มิลลิกรัม/กโิลกรัม ตามลําดับ  นอกจากน้ี นํ้ามันหอม

ระเหยในหมาหวงยงัมีฤทธิ์ระบายความรอนในกระตาย และบรรเทาอาการหอบในหนูตะเภา
7 

การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหผูปวยเด็กที่มีอาการหอบจํานวน 20 ราย รับประทานสารสกัดนํ้า 
พบวาสามารถบรรเทาอาการหอบไดผลดี

7 
การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลัน  โดยการฉีดสารสกัดนํ้าเขาชองทองหนู   

ถีบจักร พบวาขนาดของสารสกดัท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 650 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม

7 

กุยจือ [กิ่งอบเชยจีน (Ramulus Cinnamomi)] คือ กิ่งออนแหงของพชืท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Cinnamomum cassia Presl. วงศ Lauraceae6  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ลดไขและระบายความรอนอยางออน ๆ ในหนู  
ถีบจักรและกระตาย เม่ือใชรวมกับหมาหวงจะเพิ่มฤทธิ์ขับเหงื่อของหมาหวงใหแรงขึ้นในหนูขาว สารสกัด
ขนาดเทียบเทาผงยา 0.01-0.2 กรัม มีฤทธิ์ตานการแข็งตัวของเลือดในหลอดทดลอง

8 นอกจากน้ีสารสกดั
นํ้ายังมีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียและไวรัสบางชนิด

9 

การศึกษาทางคลินิก:  โดยทั่วไปกุยจือมักไมใชเด่ียว สวนใหญจะใชเปนสวนประกอบในตํารับยา
รักษาอาการไขหวัดจากการกระทบลมเย็นภายนอก โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในเด็ก และอาการ

หอบเนื่องจากหลอดลมอักเสบ
8 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันโดยฉีดสารสกัดนํ้าที่มีสวนประกอบของ

นํ้ามันหอมระเหยเขาชองทองหนูถีบจักร พบวาขนาดของสารสกัดท่ีทําใหหนูถีบจักรตายหมด ตายรอยละ 

50 (LD50) และไมมีตัวใดตาย เม่ือใหสารสกัดในเวลากลางวันมีคาเทากับ 1,400, 624.7 และ        

200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลาํดับ แตเม่ือใหสารสกัดในเวลากลางคืนมีคาเทากับ 1,600, 773.6 และ 
400 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลาํดับ แสดงใหเห็นวาชวงเวลาของวันมีผลตอการออกฤทธิ์ของสารสกัด

8 

ซิ่งเหริน (ชฺวี้ผีเจียน) [Semen Armeniacae Amarum (with its skin removed)] คือ เมลด็
สุกแหงที่ลอกเปลือกหุมเมล็ดออกแลวของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Prunus armeniaca L. 
หรือ P. sibirica L. หรือ P. mandshurica (Maxim.) Koehne หรือ P. armeniaca L. var. ansu 
Maxim. วงศ Rosaceae6  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
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การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารอะมิกดาลิน (amygdalin) จากซิ่งเหรินมีฤทธิ์บรรเทาอาการไอ
ในหนูถีบจักร เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากกระตายในขนาดเทียบเทาผงยา 5 กรัม/ครั้ง วันละ 2 ครั้ง 
ติดตอกันนาน 2 วัน  พบวามีฤทธิ์กระตุนการสรางโปรตีนที่ผิวนอกของปอด ชวยใหการทํางานของปอด 
ดีขึ้น เม่ือใหซิ่งเหรินในขนาดต่ํา สารอะมิกดาลินจะคอย ๆ แตกตัวอยางชา ๆ ไดกรดไฮโดรไซอานิก 

(hydrocyanic) ซึ่งมีฤทธิ์กดศูนยการหายใจ จงึชวยระงับอาการไอและหอบ10 
การศึกษาทางคลินิก:  โดยทั่วไปซิ่งเหรินมักใชรวมกับหมาหวงในตํารับยารักษาโรคเกี่ยวกับ   

ทางเดินหายใจ เชน ยาบรรเทาอาการไอ หลอดลมอักเสบ อาการหอบเนื่องจากหลอดลมอักเสบ เปนตน
10 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือใหซิ่งเหรินและสารอะมิกดาลินในขนาดสูงเกินขนาด จะเกิดพิษ

อยางรุนแรง อาการที่พบ ไดแก วิงเวยีนศีรษะ ตาลาย คลื่นเหียน อาเจียน และปวดศีรษะ จากน้ัน

อาการจะรุนแรงถึงขั้นหายใจขัด ชักกระตุก รูมานตาขยาย หัวใจเตนไมเปนจังหวะ และหมดสติ หากไม
รีบชวยชีวิตหรือใชวิธีทีไ่มเหมาะสมอาจทําใหถึงตายได ขนาดท่ีพบวาเปนพิษในผูใหญและในเด็กเทากับ  

50-60 และ 10 เมล็ด ตามลําดับ  หากนํามาเตรียมโดยผานการตมแลวลอกเอาเปลือกหุมเมลด็ออก และ
ผสมกับนํ้าตาลจะทําใหความเปนพิษลดลง ในกรณีที่รับประทานเกินขนาด ใหแกพิษโดยรับประทานยา

เม็ดถานและยาน้ําเชื่อมไอพีแคก (ipecac syrup)9,10  ความเปนพิษของสารอะมิกดาลินมีความสัมพันธ
อยางใกลชิดกับวิธีการใหยา

10  โดยพบวาขนาดของสารดังกลาวที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 
(LD50)เม่ือใหทางปากและฉีดเขาหลอดเลือดดําหนูถีบจักร มีคาเทากับ 887 และ 25 มิลลิกรมั/กิโลกรัม 
ตามลําดับ

10 

กันเฉา (จื้อ) [ชะเอมเทศผัดน้าํผึ้ง (Radix Glycyrrhizae Praeparata)] คือ รากแหงของพชืท่ี
มีชื่อวิทยาศาสตรวา Glycyrrhiza uralensis Fischer หรือ G. inflata Bat. หรือ G. glabra L. วงศ 
Leguminosae-Papilionoideae  เตรียมโดยนํานํ้าผึ้งบริสุทธิ์มาเจือจางดวยนํ้าตมในปริมาณท่ีเหมาะสม 

ใสชะเอมเทศที่หั่นเปนแวน ๆ หรือเปนชิ้น ๆ ตามตองการ (อตัราสวนของสมนุไพร:นํ้าผึ้ง เทากับ 4:1) 
แลวคลกุใหเขากัน หมักไวสกัครูเพ่ือใหนํ้าผึ้งซึมเขาในตัวยา จากน้ันนําไปผัดในภาชนะที่เหมาะสมโดยใช

ระดับไฟปานกลาง ผัดจนกระทั่งมีสีเหลืองเขมและไมเหนียวติดมือ นําออกจากเตา แลวตั้งทิ้งไวใหเย็น
11 

ชะเอมเทศมีคุณสมบัติเปนกลางคอนขางเย็นเล็กนอย มีรสอมหวาน มีสรรพคุณระบายความ

รอน ขับพิษ  แกไอ ขับเสมหะ โดยทั่วไปมักใชเขาในตํารับยารักษาอาการไอมีเสมหะมาก พิษจากฝแผล 

คอบวมอักเสบ หรือพิษจากยาและอาหาร โดยสามารถชวยระบายความรอนและขับพิษได  หากนํามาผัด

นํ้าผึ้งจะทําใหมีคุณสมบัติอุน มีรสหวาน มีสรรพคุณบํารุงมามและกระเพาะอาหาร เสริมชี่ ทําใหการเตน
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ของชพีจรมีแรงและกลับคืนสภาพปกติ  โดยทั่วไปมักใชเขาในตํารับยารักษาอาการมามและกระเพาะ

อาหารออนเพลียไมมีแรง ชีข่องหัวใจพรอง ปวดทอง เสนเอ็นและชีพจรตงึแข็ง ชีพจรเตนไมสมํ่าเสมอ 

และชีพจรเตนหยุดอยางมีจังหวะ มีรายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณกรดกลีไซรไรซิก (glycyrrhizic 
acid) ในชะเอมเทศที่ผัดและไมไดผัดนํ้าผึ้ง พบวาชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งจะมีปริมาณสารดังกลาวนอยกวา
ชะเอมเทศที่ไมไดผัดรอยละ 47-60  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับคุณภาพของเครื่องยา11  การศึกษาวิจัยของชะเอมเทศ
ผัดนํ้าผึ้ง มีดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  มีรายงานการศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันของชะเอมเทศ
ที่ผัดนํ้าผึ้งและไมไดผัด พบวาฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันของชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งแรงกวาชะเอมเทศที่ไมไดผัด

มาก  ดังน้ันชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งจึงนับเปนตัวยาที่มีสรรพคุณบํารุงชี่ที่ดีที่สุดในทางคลินิก11 
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กุยจือทัง  (桂枝汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
 伤寒论  ซางหานลุน (Treatise on Febrile Diseases)1 
 « ค.ศ. 219  Zhang Zhongjing (张仲景 จางจงจิ่ง) »2 

 

สวนประกอบ 
 

 

桂枝 Ramulus Cinnamomi กุยจือ    9 กรัม 
 

大枣 Fructus Ziziphi Jujubae ตาเจา     4 ผล 
 

白芍 Radix Paeoniae Alba ไปเสา     9 กรัม 
 

生姜 Rhizoma Zingiberis Recens เซิงเจียง     9 กรัม 
 

甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กันเฉา (จื้อ)     6 กรัม 
 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม หลังรับประทานยาแลวใหรับประทานขาวตมหรือนํ้าอุน หลังจากนั้นนอนหมผา

เพ่ือใหเหงื่อออกเล็กนอย จะไดหายไขเร็วขึ้น
1,3 

การออกฤทธิ ์
 กระทุงไขหวัด ผอนคลายกลามเน้ือผิวหนัง ปรับสมดุลของอิง๋ชี่กับเวยชี่

1,3 

สรรพคุณ 
รักษาโรคไขหวดัจากการกระทบลมเย็นและภูมิคุมกันท่ีผิวภายนอกบกพรอง ซึ่งแสดงออกโดย

มีอาการปวดศีรษะ ตัวรอน เหงื่อออก กลวัลม คลื่นไส คัดจมูก ลิ้นมีฝาขาวบาง ชีพจรลอย ชา
1,3 

ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาไดตามความเหมาะสมในผูปวยโรคหวัด ไขหวัดระบาดจาก 
การกระทบลมเย็นภายนอกและภูมิคุมกันตํ่า ผิวหนังคันเปนลมพิษ ผื่นจากความชื้น ปวดเสนประสาท

ปวดกลามเน้ือ
1,3 
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2 เซนติเมตร ตาเจา (大枣) 

3 เซนติเมตร 

เซิงเจียง (生姜) 

2 เซนติเมตร 
ไปเสา (白芍) 

2 เซนติเมตร 

กุยจือ (桂枝) 2 เซนติเมตร 

  ตํารับยา กุยจือทัง (桂枝汤) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กันเฉา(จื้อ) [甘草(炙)] 
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คําอธิบายตํารับ 
 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
桂枝 กุยจือ 
(กิ่งอบเชยจีน) 

ตัวยาหลัก เผ็ด 
อมหวาน 

อุน ขับเหงื่อ ผอนคลายกลามเน้ือ  
ใหความอบอุน และเสริมหยาง 
ชวยใหชี่มีการหมุนเวียนดีขึ้น 

大枣 ตาเจา 
(พุทราจีน) 

ตัวยาเสริม หวาน อุน เสริมชี่ บํารุงสวนกลาง สรางเลอืด 

สงบจิตใจ ปรับสมดุลของยา 
白芍 ไปเสา ตัวยาชวย ขม เปรี้ยว 

อมหวาน 
เย็น

เล็กนอย 
เสริมยินเลือด ปรับประจําเดือน  
และปรับสมดุลชี่ของตับ ระงับ 
ปวด เก็บกักยินชี่ ระงับเหงื่อ 

生姜 เซิงเจียง 
(ขิงสด) 

ตัวยาชวย เผ็ด อุน ขับเหงื่อออกจากผิวกาย ให 
ความอบอุนแกกระเพาะอาหาร 

แกคลื่นไส ชวยใหปอดอบอุน  
ระงับไอ 

甘草 (炙) 

กันเฉา (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้ง) 

ตัวยาชวย หวาน อุน เสริมชี่ บํารุงสวนกลาง ปรับ 
ประสานตัวยาทั้งหมดใหเขากัน 

 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม

4 

ขอหามใช 
หามใชตํารับยานี้ในผูปวยโรคหวดัท่ีเกิดจากการกระทบลมเย็นภายนอกที่มีอาการแกรง หรือผูปวยที่

ถูกลมรอนกระทบภายนอก ซึ่งแสดงออกโดยกลวัลม มีเหงื่อออกเองและมีอาการคอแหง ชีพจรเตนเร็ว
1,3 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
ตํารับยากุยจือทัง  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ขับเหงื่อ ลดไข ตานอักเสบในหนูถีบจักรและหนู 
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ขาว ระงับปวด ระงับไอ ขับเสมหะ ทําใหจิตสงบ และเสริมภูมิตานทานในหนูถีบจักร
4 

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยากุยจือทังมีสรรพคุณขับเหงื่อ ลดไข ขับเสมหะ ลดอาการเกร็งของ
กลามเน้ือ แกปวด ชวยทําใหระบบการยอยและการดูดซึมอาหารดีขึ้น เสริมสรางรางกายใหแขง็แรง

1,3,4 
การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร โดยฉีดสารสกัดเขาชองทอง

พบวาขนาดสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 28.13 กรัม/

กิโลกรัม และเม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาหลอดเลือดดําท่ีหูกระตายในขนาดเทียบเทาผงยา 15 กรัม/กิโลกรัม 

ไมพบอาการพิษ
4 

กุยจือ [กิ่งอบเชยจีน (Ramulus Cinnamomi)] คือ กิ่งออนแหงของพชืท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Cinnamomum cassia Presl วงศ Lauraceae5

  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ  ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ลดไขและระบายความรอนอยางออน ๆ ในหนู

ถีบจักรและกระตาย เม่ือใชรวมกับหมาหวงจะเพิ่มฤทธิ์ขับเหงื่อของหมาหวงใหแรงขึ้นในหนูขาว สารสกัด
ขนาดเทียบเทาผงยา 0.01-0.2 กรัม มีฤทธิ์ตานการแข็งตัวของเลือดในหลอดทดลอง

6 สารสกัดนํ้ายังมี
ฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสบางชนิด

7 

การศึกษาทางคลินิก:  โดยทั่วไปกุยจือมักไมใชเด่ียว สวนใหญจะเปนสวนประกอบในตํารับยา
ตาง ๆ เชน ยารักษาอาการไขหวดัจากการกระทบลมเย็นภายนอก โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในเด็ก 

อาการหอบเนื่องจากหลอดลมอกัเสบ เปนตน
6 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันโดยฉีดสารสกัดนํ้าที่มีสวนประกอบของน้ํามัน

หอมระเหยเขาชองทองหนูถีบจกัร พบวาขนาดของสารสกัดท่ีทาํใหหนูถีบจักรตายหมด ตายรอยละ 50 
(LD50) และไมมีตัวใดตาย เม่ือใหสารสกัดในเวลากลางวัน มีคาเทากับ 1,400, 624.7 และ 200 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ แตเม่ือใหสารสกัดในเวลากลางคืนมีคาเทากับ 1,600, 773.6 และ 400 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาชวงเวลาของวันมีผลตอการออกฤทธิ์ของสารสกัด

6 

ตาเจา [พุทราจีน (Fructus Ziziphi Jujubae)] คือ ผลแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Ziziphus jujuba Mill.  วงศ Rhamnaceae5

  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี  
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ปกปองตับในกระตาย ระงับไอ และขับเสมหะใน

หนูถีบจักร
8 
การศึกษาทางคลินิก:  สารสกดันํ้ามีสรรพคุณบรรเทาอาการเลือดค่ัง โดยทั่วไปตาเจามักไมใช

เด่ียว สวนใหญจะเปนสวนประกอบในตํารับยาตาง ๆ
8 
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ไปเสา (Radix Paeoniae Alba) คือ รากแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Paeonia lactiflora 
Pall. วงศ Paeonaceae5

  มีรายงานการศึกษาวจิัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์เสริมภูมิคุมกัน เม่ือฉีดสารสกัดกลุมไกลโคไซด

รวม (total glycosides) เขาชองทองหนูถีบจกัร  พบวาขนาดของสารสกัดท่ีมีผลระงับปวดในหนูถีบจักร
ไดผลรอยละ 50 (ED50) มีคาเทากับ 5-40 มิลลิกรัม/กิโลกรมั แตเม่ือฉีดสารสกัดดังกลาวเขากลามเน้ือ

ในขนาด 20-40 มิลลิกรัม/กิโลกรมั  พบวาหนูถีบจักรจะมีอาการสงบลง9  สารพีโอไนโฟลริน (paeoniflorin) 
ในสารสกัดนํ้า มีฤทธิ์ปองกันการแข็งตัวของเลือด และตานอักเสบ เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากของหนู    
ถีบจักร กระตาย และหนูตะเภา มีผลตานการหดเกร็งของลําไสเล็กสวนปลายและมดลูก  และสารสกัด

ดังกลาวมีฤทธิ์ปกปองตับในหนูถีบจักรและหนูขาว
7,10  

การศึกษาทางคลินิก: เม่ือใหสารสกัดกลุมไกลโคไซดรวมแกผูปวยโรคระบบภูมิคุมกันบกพรอง
เน่ืองจากอาการปวยของโรคเรื้อรัง (เชน โรคปอดอักเสบ โรคหัวใจ โรครูมาติซัม่ เปนตน) จํานวน 65 ราย 

ติดตอกันทุกวันนาน 1 เดือน มีผลปรับสมดุลของระบบภมิูคุมกันได และเม่ือใหสารสกดัดังกลาวแก

ผูปวยโรคตับอกัเสบชนิดบี จํานวน 85 ราย พบวาไดผลเชนกนั
9 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันโดยใหผงยาทางปากหนูถีบจักร พบวาขนาด
ของผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 81 กรัม/กโิลกรัม  เม่ือใหผงยาทางปาก

สุนัขวันละ 3 กรัม/กิโลกรัม ติดตอกันนาน 6 เดือน ไมพบอาการขางเคียงหรอือาการผิดปกติ  ใด ๆ เม่ือ

ฉีดสารสกัดกลุมไกลโคไซดรวมเขาชองทองหนูถีบจักรและหนูขาว พบวาขนาดของสารสกัดท่ีทําใหหนูตาย

รอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 125 และ 301 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  เม่ือฉีดสารพีโอไนโฟลริน

เขาหลอดเลือดดําและชองทองหนูถีบจักร พบวาขนาดของสารที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50)  
มีคาเทียบเทาผงยา 3.53 กรัม/กโิลกรัม และ 9.53 กรัม/กิโลกรมั ตามลําดับ

9 

เซิงเจยีง [ขิงสด (Rhizoma Zingiberis Recens)] คือ เหงาสดของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Zingiber officinale (Willd.) Rosc.  วงศ Zingiberaceae5

  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  นํ้าค้ันมีฤทธิ์ตานการอาเจียนไดผลดี และน้ําค้ันในระดับความ

เขมขนตํ่า ๆ จะเพิ่มแรงบีบตัวของลําไสหนูโดยไมทําใหความตึงตัวของลําไสเปลี่ยนแปลง แตในระดับ

ความเขมขนสูง ๆ จะลดแรงบบีตัวและความตงึตัวของลําไสอยางชัดเจน รวมทั้งสามารถเพิ่มแรงบีบตัว

ของลําไสเลก็สุนัข
11  นอกจากน้ีนํ้าค้ันขิงแกมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราในชองปาก12 
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การศึกษาทางคลินิก:  ขิงสดมีสรรพคุณรักษาโรคไขหวัดจากการกระทบลมเย็น แกคลื่นไส

อาเจียน แกกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง แกทองเสีย
13 

การศึกษาความปลอดภัย:  คา LD50 ของนํ้าค้ันขิงสดที่ความเขมขน 20% เม่ือฉีดเขาหลอด
เลือดดําของหนูถีบจักรมีคาเทากับ 1.5 กรัม/กิโลกรัม อาการพิษที่ทําใหสัตวตาย คือ ชักและหยดุหายใจ

11 

กันเฉา (จื้อ) [ชะเอมเทศผัดน้าํผึ้ง  (Radix Glycyrrhizae Praeparata)] คือ รากแหงของพืช
ที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Glycyrrhiza uralensis Fischer หรือ G. inflata Bat. หรือ G. glabra L. วงศ  
Leguminosae-Papilionoideae  เตรียมโดยนํานํ้าผึ้งบริสุทธิ์มาเจือจางดวยนํ้าตมในปริมาณท่ีเหมาะสม 

ใสชะเอมเทศที่หั่นเปนแวน ๆ หรือเปนชิ้น ๆ ตามตองการ (อัตราสวนของสมนุไพร:นํ้าผึ้ง เทากับ 4:1) 
แลวคลกุใหเขากัน หมักไวสักครูเพ่ือใหนํ้าผึ้งซึมเขาในตัวยา จากน้ันนําไปผัดในภาชนะที่เหมาะสมโดยใช

ระดับไฟปานกลาง ผัดจนกระทั่งมีสีเหลืองเขมและไมเหนียวติดมือ นําออกจากเตา แลวตั้งทิ้งไวใหเย็น
14 

 ชะเอมเทศมีคุณสมบัติเปนกลางคอนขางเย็นเล็กนอย มีรสอมหวาน มีสรรพคุณระบายความ

รอน ขับพิษ แกไอ ขับเสมหะ โดยทั่วไปมักใชเขาในตํารับยารักษาอาการไอมเีสมหะมาก พิษจากฝแผล 

คอบวมอักเสบ หรือพิษจากยาและอาหาร โดยสามารถชวยระบายความรอนและขับพิษได  หากนํามาผัด

นํ้าผึ้งจะทําใหมีคุณสมบัติอุน มีรสหวาน มีสรรพคุณบํารุงมามและกระเพาะอาหาร เสริมชี่ ทําใหการเตน

ของชพีจรมีแรงและกลับคืนสภาพปกติ โดยท่ัวไปมักใชเขาในตํารับยารักษาอาการมามและกระเพาะ

อาหารออนเพลียไมมีแรง ชีข่องหัวใจพรอง ปวดทอง เสนเอ็นและชีพจรตงึแข็ง ชีพจรเตนไมสมํ่าเสมอ 

และชีพจรเตนหยุดอยางมีจังหวะ มีรายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณกรดกลีไซรไรซิก (glycyrrhizic 
acid) ในชะเอมเทศที่ผัดและไมไดผัดนํ้าผึ้ง พบวาชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งจะมีปริมาณสารดังกลาวนอยกวา
ชะเอมเทศที่ไมไดผัดรอยละ 47-60 ทั้งน้ีขึ้นอยูกับคุณภาพของเครื่องยา

14
 การศึกษาวิจัยของชะเอมเทศ

ผัดนํ้าผึ้ง มีดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  มีรายงานการศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันของชะเอมเทศ

ที่ผัดนํ้าผึ้งและไมไดผัด พบวาฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันของชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งจะแรงกวาชะเอมเทศที่ไมได

ผัดมาก ดังน้ันชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งจึงนับเปนตัวยาที่มีสรรพคุณบํารุงชี่ที่ดีที่สุดในทางคลินิก
14 
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ตํารับยา เสี่ยวชิงหลงทัง (小青龙汤) 

เสี่ยวชิงหลงทัง  (小青龙汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
 伤寒论  ซางหานลุน (Treatise on Fibrile Diseases)1 

« ค.ศ. 219  Zhang Zhongjing (张仲景 จางจงจิ่ง) »2 
 

สวนประกอบ 
 

麻黄 (去节) Herba Ephedrae  
(with joints removed) 

หมาหวง (ชฺวี้เจีย๋) 9 กรัม 

桂枝 Ramulus Cinnamomi กุยจือ 6 กรัม 
干姜 Rhizoma Zingiberis กันเจียง 3 กรัม 
细辛 Herba Asari ซี่ซิน 3 กรัม 
白芍 Radix Paeoniae Alba ไปเสา 9 กรัม 
五味子 Fructus Schisandrae Chinensis อูเวยจื่อ 3 กรัม 
半夏 Rhizoma Pinelliae ปนเซี่ย 9 กรัม 
甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กันเฉา (จื้อ) 6 กรัม 
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2 เซนติเมตร 

ซี่ซิน (细辛) 

2 เซนติเมตร 
ไปเสา (白芍) 

2 เซนติเมตร 

อูเวยจื่อ (五味子) 

2 เซนติเมตร 

กันเฉา(จื้อ) [甘草(炙)] 
2 เซนติเมตร 

ปนเซี่ย (半夏) 

กันเจียง (干姜) 
2 เซนติเมตร 

กุยจือ (桂枝) 
2 เซนติเมตร หมาหวง(ชฺวี้เจี๋ย) [麻黄(去节)] 

2 เซนติเมตร 
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วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม

1,3 

การออกฤทธิ ์
 กระทุงไขหวัด ขับความเย็น แกไอระงับหอบ เสริมความอบอุนใหปอด และสลายของเหลว    
ในปอด

1,3 

สรรพคุณ 
แกไขหวัดจากการกระทบความเย็นภายนอก นํ้าและของเหลวตกคางภายใน มีอาการกลวัหนาว 

ตัวรอน ไมมีเหงื่อ ไอหอบ เสมหะมากแตใส ๆ คอไมแหงหรือแหงแตไมอยากด่ืมนํ้ามาก อาเจียนแตไมมี

อะไรออก สะอกึ ทองเดิน ปสสาวะขัด ลิ้นมีฝาขาวและลื่น ชพีจรลอย แนน
1,3 

ตํารับยานี้สามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคหวัด ไขหวัดใหญ หายใจขัด 
จากหลอดลมอกัเสบ มีอาการหอบหืด

1,3 

คําอธิบายตํารับ 
 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
麻黄 (去节) 

หมาหวง (ชฺวี้เจีย๋) 
ตัวยาหลัก เผ็ดอมขม อุน กระทุงไขหวัด ขับเหงื่อ กระจาย

ชี่ของปอด ขับปสสาวะ ลดบวม 
桂枝 กุยจือ 
(กิ่งอบเชยจีน) 

ตัวยาหลัก เผ็ด 
อมหวาน 

อุน ขับเหงื่อ ผอนคลายกลามเน้ือ  
ใหความอบอุน และเสริมหยาง 
ชวยใหชี่มีการหมุนเวียนดีขึ้น 

干姜 กันเจียง 
(ขิงแหง) 

ตัวยาเสริม เผ็ด รอน ใหความรอน อบอุนสวนกลาง 
สลายความเย็น ดึงหยางใหกลบั 
เพ่ือใหชีพจรและลมปราณทํางาน

ดีขึ้น ใหความอบอุนท่ีปอด  
สลายความรอน 

细辛 ซี่ซิน ตัวยาเสริม เผ็ด อุน ขับลมสลายความเย็น เปดทวาร 
แกปวด ใหความอบอุนแกปอด  
ขับของเหลว 
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สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
白芍 ไปเสา ตัวยาชวย ขม เปรี้ยว

อมหวาน 
เย็น

เล็กนอย 
เสริมยินเลือด ปรับประจําเดือน  
และปรับสมดุลชี่ของตับ ระงับ 
ปวด เก็บกักยินชี่ ระงับเหงื่อ  

五味子 อูเวยจือ่ ตัวยาชวย เปรี้ยว 
อมหวาน 

อุน รั้งชี่ของปอด บํารุงสารน้ําใหไต  
เสริมสารนํ้า ระงับเหงื่อ เหน่ียวรั้ง

นํ้าอสุจิ แกทองเสีย สงบหวัใจ  
ผอนคลายประสาท 

半夏 ปนเซี่ย ตัวยาชวย เผ็ด อุน  
(มีพิษ)* 

ละลายและขับเสมหะ สลาย 
ของเหลว แกอาเจียน กดชี่ไมให 
ตีขึ้น แกสะอึก ยุบและสลาย 
กอนเสมหะในทอง 

甘草 (炙) 

กันเฉา (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้ง) 

ตัวยานําพา หวาน อุน เสริมชี่ บํารุงสวนกลาง ระบาย 
ความรอน ขับพิษ แกไอ ขับ 
เสมหะ แกปวด ปรับประสานยา 
ทั้งหมดใหเขากัน 

 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม  ยาชง  ยานํ้า

4 

ขอควรระวังในการใช 
ไมควรใชตํารับยาน้ีในผูปวยที่มีอาการไอแหงแบบไมมีเสมหะ หรือมีเสมหะสีเหลืองขนเหนียว  

คอแหง ปากแหง
1,3 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
ตํารับยาเสี่ยวชิงหลงทัง  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: ตํารับยาเสี่ยวชงิหลงทังมีฤทธิ์บรรเทาอาการหอบในหนูตะเภา บรรเทา 
อาการแพอากาศในหนูขาวและหนูตะเภา ชวยใหการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นในหนูขาวและกระตาย

4 
 

*  ปนเซี่ย เปนสมุนไพรที่มีพิษ ตองฆาฤทธ์ิยากอนใช   
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การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาเสี่ยวชิงหลงทังมีสรรพคุณแกหลอดลมอักเสบเรื้อรัง หอบหืด 

ไขหวัดใหญ ไตอักเสบเฉียบพลัน แกไอ ขับเสมหะ และขับปสสาวะ
1,3,4 

หมาหวง (ชฺวี้เจี๋ย)** [Herba Ephedrae (with joints removed)] คือ ลําตนแหงที่เอาขอออก
แลวของพชืท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Ephedra sinica Stapf หรือ E. intermedia Schrenk et C.A. Mey. 
หรือ E. equisetina Bge.  วงศ Ephedraceae5

  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากหนูขาวขนาด 70-300 มิลลกิรัม/กโิลกรัม 

พบวามีฤทธิ์ขับเหงื่อบริเวณใตสวนขาลงไป สารสกัดนํ้าขนาดเทียบเทาผงยา 10 กรัม/กิโลกรัม ทําให
ตอมเหงื่อสามารถขับเหงื่อไดเพ่ิมขึ้น และเม่ือใหหมาหวงรวมกบักิ่งอบเชยจีน พบวาสามารถเพิ่มฤทธิ์ขับ

เหงื่อใหแรงขึ้น สารสกัดนํ้าขนาด 20 มิลลิกรมั/กิโลกรัม มีฤทธิ์ขยายหลอดลมในสุนัข และเมื่อใหสาร

สกัดนํ้าทางปากและฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร พบวาขนาดของสารสกัดท่ีมีผลระงับอาการไอในหนูถีบจักร

ไดผลรอยละ 50 (ED50) มีคาเทากับ 175 และ 107 มิลลิกรมั/กิโลกรัม ตามลําดับ นอกจากน้ี นํ้ามัน

หอมระเหยในหมาหวงยังมีฤทธิร์ะบายความรอนในกระตาย บรรเทาอาการหอบในหนูตะเภา
6 

การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหผูปวยเด็กที่มีอาการหอบ จํานวน 20 ราย รับประทานสารสกัดนํ้า 

พบวาสามารถบรรเทาอาการหอบไดผลดี
6 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันโดยฉีดสารสกัดนํ้าเขาชองทองหนูถีบจักร 
พบวาขนาดของสารสกัดนํ้าที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 650 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

6 

กุยจือ [กิ่งอบเชยจีน (Ramulus Cinnamomi)] คือ กิ่งออนแหงของพชืท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Cinnamomum cassia Presl.  วงศ Lauraceae5

 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัด นํ้า มีฤทธิ์ลดไขและระบายความรอนอยางออน ๆ ในหนู 

ถีบจักรและกระตาย เม่ือใชรวมกับหมาหวงจะเพิ่มฤทธิ์ขับเหงื่อของหมาหวงใหแรงขึ้นในหนูขาว สารสกัด
ขนาดเทียบเทาผงยา 0.01-0.2 กรัม มีฤทธิ์ตานการแข็งตัวของเลือดในหลอดทดลอง

7 สารสกัดนํ้ายังมี
ฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสบางชนิด

8 

การศึกษาทางคลินิก:  โดยทั่วไปกิง่อบเชยจนีมักไมใชเด่ียว สวนใหญจะเปนสวนประกอบใน

ตํารับยารักษาอาการไขหวัดจากการกระทบลมเย็นภายนอก โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในเด็ก อาการ 
หอบเนื่องจากหลอดลมอักเสบ เปนตน

7 
**  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  อนุญาตใหยาท่ีผลิตข้ึนโดยมีลําตนและ/หรือกิ่งเอเฟดรา (Ephedra) คิดเปนนํ้าหนักลําตนและ/ 

      หรือกิ่งแหงสําหรับรับประทานในมื้อหนึ่งไมเกิน 2 กรัม 
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การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันโดยฉีดสารสกัดนํ้าที่มีสวนประกอบของ

นํ้ามันหอมระเหยเขาชองทองหนูถีบจักร พบวาขนาดของสารสกัดท่ีทําใหหนูถีบจักรตายหมด ตายรอยละ 

50 (LD50) และไมมีตัวใดตาย   เม่ือใหสารสกัดในเวลากลางวัน มีคาเทากับ 1,400, 624.7 และ 200 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  แตเม่ือใหสารสกัดในเวลากลางคืนมีคาเทากับ 1,600, 773.6 และ 400 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาชวงเวลาของวันมีผลตอการออกฤทธิ์ของสารสกัด

7 

กันเจียง [ขิงแหง (Rhizoma Zingiberis)] คือ เหงาแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Zingiber 
officinale (Willd.) Rosc.  วงศ Zingiberaceae5

 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี  
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหสารสกัด 50 % เอทานอลแกหนูถีบจักรทางปากในขนาด 25 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม เปนเวลาติดตอกัน 7 วัน พบวามีฤทธิ์กระตุนภูมิคุมกัน เม่ือใหในขนาด 200 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์ระงับปวดไดอยางมีนัยสําคัญ และเม่ือใหสารสกัดดังกลาวทางปาก

กระตายในขนาด 500 มิลลกิรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์ลดไขมันในเลือดและมีฤทธิ์ตานการเกิดภาวะ

หลอดเลือดแข็ง สารสกัดอะซีโตนหรือ 50 % เอทานอล เม่ือใหแกสุนัขทางปากในขนาด 25, 50, 100 
และ 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สามารถลดจํานวนครั้งของการอาเจียนท่ีเกิดจากยาตานมะเร็งได สวนผล

ตอการชะลอการเริ่มเกิดการอาเจียนครั้งแรกนัน้ เฉพาะสารสกัดอะซีโตนขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

หรือสารสกัด 50 % เอทานอลขนาด 25, 50 และ 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เทาน้ันท่ีสามารถชะลอการเริม่

เกิดการอาเจียนไดอยางมีนัยสําคัญ
9 

การศึกษาทางคลินิก:  ผงขงิในขนาด 940 มิลลิกรัม มีประสิทธิภาพในการปองกันและลด

อาการเมารถเมาเรือไดดี
7 เม่ือใหหญิงมีครรภรับประทานขิงผงบรรจุแคปซูลขนาด 1 กรัม นาน 4 วัน 

ใหผลในการตานการอาเจียนเน่ืองจากตั้งครรภ และไมพบอาการขางเคียงแตประการใด
9 นอกจากน้ี   

ยังพบวาขิงชวยบรรเทาอาการปวด และลดการบวมของขอ และยังทําใหการทํางานของขอฟนตัวดีขึ้นใน

ผูปวยโรคปวดขอรูมาตอยด และผูปวยที่มีอาการปวดหลังเรื้อรัง
10 

การศึกษาความปลอดภัย:  ยังไมพบรายงานเกี่ยวกับการเกดิพิษจากการใชขิงแหงเพียงอยาง

เดียว และผลจากการศึกษาทางคลินิกในผูปวยกลุมตาง ๆ ไมพบวาขิงกอใหเกิดอาการพิษแตอยางใด 

เม่ือใหสารสกัดขิงดวยนํ้ามันงาในขนาดสูงถงึ 1 กรัม/กิโลกรมั แกหนูขาวทีต่ั้งทองในชวงทีต่ัวออนมีการ
สรางอวัยวะ ไมพบพิษตอตัวแมและตัวออนในทอง

9 

ซี่ซิน (Herba Asari) คือ ทั้งตนที่ทําใหแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Asarum hetero-
tropoides Fr. Schmidt var. mandshuricum (Maxim.) Kitag. หรือ A. sieboldii Miq.  หรือ         
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A. sieboldii Miq. var. seoulense Nakai วงศ Aristolochiaceae5
  มีรายงานการศกึษาวจิยัดานตาง ๆ 

ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ซี่ซินมีฤทธิ์ลดไขในสัตวทดลองหลายชนิด ชวยใหจิตสงบในหนู

ถีบจักร นํ้ามันหอมระเหยมีฤทธิ์ระงับปวดในกระตาย ตานอักเสบในหนูขาว ชวยใหการทํางานของระบบ

ทางเดินหายใจดีขึ้นในหนูตะเภา
8,11 

การศึกษาทางคลินิก:  ซี่ซินมีสรรพคุณระงับปวด บรรเทาอาการปวดศีรษะ รักษาแผลในปาก 
แกไขหวัด ไขหวัดใหญ

8,11 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร โดยใหสารสกัดทางปากและ
ฉีดเขาหลอดเลือดดํา พบวาขนาดสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคา
เทากับ 12.37 และ 0.78 กรัม/กิโลกรัม ตามลาํดับ เม่ือฉีดนํ้ามันหอมระเหยเขาชองทองหนูถบีจักร พบวา
ขนาดของนํ้ามันหอมระเหยที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 1.2 มิลลิลิตร/ กิโลกรัม

11 

ไปเสา (Radix Paeoniae Alba) คือ รากแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Paeonia lactiflora 
Pall. วงศ Paeonaceae5

 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์เสริมภูมิคุมกัน เม่ือฉีดสารสกัดกลุมไกลโคไซด

รวม (total glycosides) เขาชองทองของหนูถีบจักร พบวาขนาดของสารสกัดท่ีมีผลระงบัปวดในหนู    

ถีบจักรไดผลรอยละ 50 (ED50) มีคาเทากับ 5-40 มิลลกิรัม/กิโลกรัม แตเม่ือฉีดสารสกัดดังกลาวเขา

กลามเน้ือในขนาด 20-40 มิลลิกรัม/กิโลกรมั พบวาหนูถีบจักรจะมีอาการสงบลง
12 สารพีโอไนโฟลริน 

(paeoniflorin) ในสารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ปองกันการแข็งตัวของเลือดและตานอักเสบ เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปาก

หนูถีบจักร กระตาย และหนูตะเภา มีผลตานการหดเกร็งของลาํไสเล็กสวนปลายและมดลูก และสารสกัด

ดังกลาวมีฤทธิ์ปกปองตับในหนูถีบจักรและหนขูาว
8,13 

การศึกษาทางคลินิก: เม่ือใหสารสกัดกลุมไกลโคไซดรวมแกผูปวยโรคระบบภูมิคุมกันบกพรอง
เน่ืองจากอาการปวยของโรคเรื้อรัง (เชน โรคปอดอักเสบ โรคหัวใจ โรครูมาติซัม่ เปนตน) จํานวน 65 ราย 

ติดตอกันทุกวันนาน 1 เดือน มีผลปรับสมดุลของระบบภมิูคุมกันได และเม่ือใหสารสกดัดังกลาวแก

ผูปวยโรคตับอกัเสบชนิดบี จํานวน 85 ราย พบวาไดผลเชนกนั
12 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันโดยใหผงยาทางปากหนูถีบจักร พบวาขนาด
ของผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 81 กรัม/กโิลกรัม เม่ือใหผงยาทางปาก

สุนัขวันละ 3 กรัม/กิโลกรัม ติดตอกันนาน 6 เดือน ไมพบอาการขางเคียงหรืออาการผิดปกติใด ๆ 
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เม่ือฉีดสารสกัดกลุมไกลโคไซดรวมเขาชองทองหนูถีบจักรและหนูขาว พบวาขนาดของสารสกดัท่ีทําใหหนู

ตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 125 และ 301 มิลลิกรัม/กโิลกรัม ตามลําดับ เม่ือฉีดสารพีโอไนโฟล

รินเขาหลอดเลือดดําและชองทองของหนูถีบจกัร  พบวาขนาดของสารที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 
(LD50) มีคาเทียบเทาผงยา 3.53 กรัม/กิโลกรมั และ 9.53 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ

12 

อูเวยจื่อ  (Fructus Schisandrae Chinensis) คือ ผลสุกแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Schisandra chinensis (Turcz.) Barll. วงศ Magnoliaceae5

  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  มีรายงานวาเม่ือใหยาเตรียมทางปากแกหนูถีบจักรในขนาดเทียบเทา

ผงยา 10 กรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกันเปนเวลา 4 วัน พบวาสามารถปองกันตับจากความเปนพิษ

ของคารบอนเตตราคลอไรดได และเม่ือฉีดสารสกัดนํ้าความเขมขน 1:1 เขาหลอดเลือดดําสุนัขในขนาด 

0.1-0.5 และ 0.5-1.0 มิลลิลิตร/กิโลกรัม มีฤทธิ์กระตุนระบบทางเดินหายใจ ชวยใหหายใจไดลกึและเรว็

ขึ้น สารสกัดนํ้าและสารสกัดแอลกอฮอลมีฤทธิ์เพ่ิมแรงบีบตัวของกลามเน้ือหัวใจ
14 

ยาเตรียมอูเวยจื่อมี

ฤทธิ์กระตุนประสาทสวนกลางหลายสวนในกบ
8 

การศึกษาทางคลินิก:  การศึกษาทางคลินิก พบวายาผงชวยใหการตอบสนองของรางกายคน

ปกติวองไวขึ้น และชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานดวย นอกจากน้ียังชวยใหคนปกติและผูปวยโรค
ตาสามารถมองเห็นภาพไดชัดเจนขึ้น เม่ือใหผูปวยโรคตับอักเสบเรื้อรังจํานวน 102 คน รับประทานยาผง 
พบวาไดผลดี 72% ผูปวยสวนใหญจะหายเปนปกติภายในเวลา 25 วัน โดยไมแสดงอาการขางเคียง   

ใด ๆ
8
  เม่ือใหเด็กที่เปนโรคบิดเรื้อรังรับประทานยาผงขนาด 0.25-2 กรัม หรือยาทิงเจอรอูเวยจื่อความ

เขมขน 90%  จํานวน 30-40 หยด หรือสารสกดัขนาด 0.5 กรัม  มีผลรักษาไดดี
14 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาความเปนพิษในหนูขาว พบวาขนาดของผงยาเมื่อให

ทางปากที่ทําใหเกิดพิษในหนูขาวคือ 10–15 กรัม/กิโลกรัม โดยทําใหสัตวทดลองมีอาการไมสงบ นอนไม

หลับ และหายใจขัด
8
 

ปนเซี่ย  (Rhizoma Pinelliae) คือ ลําตนใตดินแหงที่เอาเปลือกนอกและรากฝอยออกแลวของ
พืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Pinellia ternata (Thunb.) Breit.  วงศ Araceae5

  ปนเซี่ยเปนสมุนไพรที่มี

พิษ ตองฆาฤทธิ์ยากอนใช โดยนําปนเซี่ยไปแชในนํ้าสารสม (ความเขมขน 8%) จนกระทั่งมองเห็นเน้ือ

ในสมุนไพร เม่ือชิมดูจะรูสึกลิน้ชาเล็กนอย ลางนํ้าใหสะอาด หั่นเปนแวนหนา ๆ แลวนําไปทําใหแหง
16
   

มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ปนเซี่ยมีฤทธิ์ระงับไอ ขับเสมหะในแมวและสุนัข ตานอาเจียนใน 
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นกพิราบ กระตาย และสุนัข
15 

การศึกษาทางคลินิก:  ปนเซี่ยมีสรรพคุณแกอาเจียน แกทองเสยี
15 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร พบวาความเปนพิษของ

ปนเซี่ยมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับกระบวนการแปรรูปและการเตรียมสารสกัด มีรายงานวา เม่ือให

ผงยา (ที่ยังไมผานการฆาฤทธิ์ยา) ทางปาก ขนาดท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 

42.7 กรัม/กิโลกรัม  และเม่ือใหผงยาดังกลาวในขนาด 2.25, 4.5 และ 9 กรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง 

ติดตอกันนาน 21 วัน พบวาหนูถีบจักรตายหมด  เม่ือฉีดสารสกัดปนเซี่ยเขาชองทองหนูถีบจักร พบวา

ขนาดของสารสกัดท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทียบเทาผงยา 131.4 กรมั/กิโลกรัม 

ในขณะที่สารสกัดจากปนเซี่ยท่ีผานการฆาฤทธิ์ยาแลวไมทําใหเกิดพิษเฉียบพลันใด ๆ  และการให 
สารสกัดปนเซี่ยที่ผานการฆาฤทธิ์ยาแลวในขนาด 9 กรัม/กิโลกรัม ทางปากติดตอกันนาน 21 วัน ไมมี

ผลตอการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักตัว และไมพบหนูถีบจักรตัวใดตาย
15 

กันเฉา (จื้อ) [ชะเอมเทศผัดน้าํผึ้ง (Radix Glycyrrhizae Praeparata)] คือ รากแหงของพชืท่ี
มีชื่อวิทยาศาสตรวา Glycyrrhiza  uralensis Fischer หรือ G. inflata Bat. หรือ G. glabra L.  วงศ 
Leguminosae-Papilionoideae5 เตรียมโดยนํานํ้าผึ้งบริสุทธิ์มาเจือจางดวยนํ้าตมในปริมาณท่ีเหมาะสม 

ใสชะเอมเทศที่หั่นเปนแวน ๆ หรือเปนชิ้น ๆ ตามตองการ (อัตราสวนของสมนุไพร:นํ้าผึ้ง เทากับ 4:1) 
แลวคลกุใหเขากัน หมักไวสักครูเพ่ือใหนํ้าผึ้งซึมเขาในตัวยา จากน้ันนําไปผัดในภาชนะที่เหมาะสมโดยใช

ระดับไฟปานกลาง ผัดจนกระทั่งมีสีเหลืองเขมและไมเหนียวติดมือ นําออกจากเตา แลวตั้งทิ้งไวใหเย็น
16 

 ชะเอมเทศมีคุณสมบัติเปนกลางคอนขางเย็นเล็กนอย มีรสอมหวาน มีสรรพคุณระบายความ

รอน ขับพิษ แกไอ ขับเสมหะ โดยทั่วไปมักใชเขาในตํารับยารักษาอาการไอมเีสมหะมาก พิษจากฝแผล 

คอบวมอักเสบ หรือพิษจากยาและอาหาร โดยสามารถชวยระบายความรอนและขับพิษได หากนํามาผัด

นํ้าผึ้งจะทําใหมีคุณสมบัติอุน มีรสหวาน มีสรรพคุณบํารุงมามและกระเพาะอาหาร เสริมชี่ ทําใหการเตน

ของชพีจรมีแรงและกลับคืนสภาพปกติ โดยทั่วไปมักใชเขาในตํารับยารักษาอาการมามและกระเพาะ

อาหารออนเพลียไมมีแรง ชี่ของหัวใจพรอง ปวดทอง เสนเอ็นและชีพจรตงึแข็ง ชีพจรเตนไมสมํ่าเสมอ 

และชีพจรเตนหยุดอยางมีจังหวะ มีรายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณกรดกลีไซรไรซิก (glycyrrhizic 
acid) ในชะเอมเทศที่ผัดและไมไดผัดนํ้าผึ้ง พบวาชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งจะมีปริมาณสารดังกลาวนอยกวา

ชะเอมเทศที่ไมไดผัดรอยละ 47-60 ทั้งน้ีขึ้นอยูกับคุณภาพของเครื่องยา
16 การศึกษาวิจัยของชะเอมเทศ

ผัดนํ้าผึ้ง มีดังน้ี 
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การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  มีรายงานการศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันของชะเอมเทศ
ที่ผัดนํ้าผึ้งและไมไดผัด พบวาฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันของชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งจะแรงกวาชะเอมเทศที่ไมได

ผัดมาก ดังน้ันชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งจึงนับเปนตัวยาที่มีสรรพคุณบํารุงชี่ที่ดีที่สุดในทางคลินิก
16 
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ไปหูทัง  (白虎汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
伤寒论 ซางหานลุน (Treatise on Febrile Diseases)1 

« ค.ศ. 219 Zhang Zhongjing (张仲景 จางจงจิ่ง) »2 
 

สวนประกอบ 
 

石膏 (碎) Gypsum Fibrosum สือเกา (ซุย) 30 กรัม
 

粳米 Nonglutinous Rice จิงหมี่ 9 กรัม
 

知母 Rhizoma Anemarrhenae จือหมู 9 กรัม
 

甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กันเฉา (จื้อ) 3 กรัม
 

วิธีใช 
 เอาตัวยาทั้งหมดตมรวมกันจนจิงหมี่ (ขาวเจา) สุก แลวรินเอานํ้าด่ืม1,3 

การออกฤทธิ ์
 เสริมธาตุนํ้า ระบายความรอน

1,3 

สรรพคุณ 
รักษาอาการความรอนและไขสูงในตําแหนงหยางหมิง ซึ่งอยูในระบบชี่ของกระเพาะอาหาร และ

ลําไสใหญ มีอาการรอนจัด หนาแดง หงุดหงิด คอแหง กระหายน้ํา เหงื่อออกมาก ความรอนสูง       
กลัวรอน ชีพจรใหญ เตนแรงมากกวาปกติ

1,3 
ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคระบาดของไขหวัด โรคสมอง

อักเสบ โรคเยื่อหุมสมองอักเสบ โรคปอดบวม ปอดอักเสบ โรคเลือดมีพิษ ซึ่งมาจากความรอนในชี่สูงจัด 

อาการชองปากอกัเสบ โรคเหงือกอักเสบ โรคเบาหวานซึ่งเกิดจากผูปวยทีมี่ความรอนสูงในกระเพาะ

อาหาร 
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2 เซนติเมตร 

จิงหมี่ (粳米) 

2 เซนติเมตร 
สือเกา (石膏) 

ตํารับยา ไปหูทัง (白虎汤) 

       
                      

                
 

 
  

 
           

             
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 เซนติเมตร 

กันเฉา(จื้อ) [甘草(炙)] 

 

จือหมู (知母) 
2 เซนติเมตร 
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คําอธิบายตํารับ 
 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
石膏 (碎) สือเกา (ซุย) 
(เกลือจืดทุบใหแตก) 

ตัวยาหลัก เผ็ด 
อมหวาน 

เย็นมาก ระบายความรอนในกระเพาะ

อาหาร (เสนลมปราณหยางหมิง) 
แกอาการหงุดหงิด กระหายน้ํา 

粳米 จิงหมี่ 
(ขาวเจา) 

ตัวยาเสริม หวานจืด กลาง เสริมกระเพาะอาหาร ปองกัน 
ธาตุนํ้า เม่ือใชคูกับชะเอมเทศผัด

นํ้าผึ้งจะชวยปองกันสวนกลาง 
ของรางกาย (กระเพาะอาหาร)  
ไมใหถูกกลุมยาเย็นไปทําลาย 

知母 จือหมู ตัวยาชวย ขม 
อมหวาน 

เย็น ระบายความรอน ขับไฟ เสริม 
ยิน ใหความชุมชื้น แกความแหง  
ชวยเสริมฤทธิ์ของสือเกาให

ระบายความรอนในปอดและ

กระเพาะอาหารไดดียิ่งขึ้น 
甘草 (炙) 

กันเฉา (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้ง) 

ตัวยานําพา หวาน อุน เสริมชี่ บํารุงสวนกลาง ปรับ 
ประสานตัวยาทั้งหมดใหเขากัน 

 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม

4 

ขอหามใช 
หามใชตํารับยาไปหูทังในผูปวยทีอ่าการภายนอก (เปยว) ยังไมไดรับการแกไข มีไขตัวรอนสาเหตุ 

มาจากเลือดพรอง อวัยวะภายในเย็นแท แตมีอาการรอนเทียมภายนอก
1,3  ซึ่งมีอาการแสดงคอื มีอาการ 

ไขแตชอบความอบอุน หิวนํ้าแตไมอยากด่ืมนํ้า แขนขาขยับอยูไมสุข แตผูปวยเซื่องซึม และหามใชกับ 
ผูปวยที่มีไขเน่ืองจากมามและกระเพาะอาหารพรอง มีเหงื่อลักออก และออนเพลียมาก

5 
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ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
ตํารับยาไปหูทัง  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ระบายความรอน ลดไขในกระตาย เสริมภูมิคุมกัน 
และบรรเทาอาการไขสมองอักเสบในหนูถีบจักร

4 
การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาไปหูทังมีสรรพคุณลดไข รักษาโรคโลหิตเปนพิษ สงบจิต แกไข

ขออักเสบ ระงับเหงื่อ แกกระหายน้ํา ลดนํ้าตาลในเลือดที่เกิดจากความรอนสูงจัดในระบบชี่ของเสน

ลมปราณหยางหมิง
1,3 

สือเกา [เกลือจดื (Gypsum Fibrosum)]1 คือ ผลึกเกลือซลัเฟตของแคลเซียมท่ีมีนํ้า 2 โมเลกุล 
(Calcium sulphate dihydrate)  เปนเกลือที่ตกผลึกกอนเกลอืชนิดอื่น ๆ ในการทํานาเกลือ  มักพบปน

อยูกับเกลือแกง  ภาษาแรเรียกทับศัพทวายิปซัม (Gypsum)6  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากกระตายในขนาดเทียบเทาผงยา 2.5-3 

กรัม/กิโลกรัม มีผลลดไขไดดี  สารสกัดนํ้าผสมน้ําเกลือมีฤทธิ์เสริมระบบภูมิตานทานของปอดในกระตาย 
สารสกัดนํ้ายังมีฤทธิ์บรรเทาอาการกระหายน้ําในหนูขาว

7 
การศึกษาทางคลินิก:  สารสกัดนํ้ามีสรรพคุณลดไขสงูในเด็ก (อุณหภูมิ 39-42 องศาเซลเซียส) 

ซึ่งมีอาการเหงื่อออกและกระหายน้ําไดผลดี และสามารถใชรกัษาโรคเกี่ยวกบัไขขอไดผลทั้งในเด็กและ

ผูใหญ
7 

จิงหมี่ [ขาวเจา (Nonglutinous Rice)] คือ เมล็ดของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Oryza sativa L. 
วงศ Gramineae1,8  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้าและสารสกัดแอลกอฮอลมีฤทธิ์ควบคุมอาการมะเร็งตับ
ในหนูถีบจักรได

8 
การศึกษาทางคลินิก:  ขาวมีสรรพคุณบํารุงรางกาย บํารุงมาม บํารุงกระเพาะอาหารและลําไส 

แกกระหายน้ํา แกบิด และแกทองรวง
8,9 

จือหมู (Rhizoma Anemarrhenae) คือ ลําตนใตดินแหงของพืช ท่ี มีชื่ อวิทยาศาสตรว า  
Anemarrhena asphodeloides Bge. วงศ Liliaceae10  มีรายงานการศึกษาวิจยัดานตาง ๆ ดังน้ี 

 การศึกษาทางเภสัชวิทยา:   สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ดีมากในการตานเชื้อจุลินทรียหลายชนิดในหนู 
ถีบจักร มีฤทธิ์ระบายความรอน และลดไขในกระตาย ลดนํ้าตาลในเลือดในหนูถีบจักร และชวยใหระบบ

การทํางานของประสาทสัมผัสในหนูขาวดีขึ้น
11 
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การศึกษาทางคลินิก:  โดยทั่วไปจือหมูมักไมใชเด่ียว สวนใหญจะใชเปนสวนประกอบในตํารับ
ยารักษาโรคติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะ และยาระบายความรอน ลดไข

11  เม่ือใหอาสาสมัครสุขภาพ
แข็งแรงรับประทานสารทิโมแซโพนิน (timosaponin) จากจือหมูในขนาด 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ไมพบ

ความผิดปกติของระบบหัวใจ ความดันโลหิต และประสาทสัมผัส
11 

กันเฉา (จื้อ) [ชะเอมเทศผัดน้าํผึ้ง (Radix Glycyrrhizae Praeparata)] คือ รากแหงของพชืท่ี
มีชื่อวิทยาศาสตรวา Glycyrrhiza uralensis Fischer หรือ G. inflata Bat. หรือ G. glabra L. วงศ 
Leguminosae-Papilionoideae  เตรียมโดยนํานํ้าผึ้งบริสุทธิ์มาเจือจางดวยนํ้าตมในปริมาณท่ีเหมาะสม 

ใสชะเอมเทศที่หั่นเปนแวน ๆ หรือเปนชิ้น ๆ ตามตองการ (อัตราสวนของสมนุไพร:นํ้าผึ้ง เทากับ 4:1) 
แลวคลกุใหเขากัน หมักไวสกัครูเพ่ือใหนํ้าผึ้งซึมเขาในตัวยา จากน้ันนําไปผัดในภาชนะที่เหมาะสมโดยใช

ระดับไฟปานกลาง ผัดจนกระทั่งมีสีเหลืองเขมและไมเหนียวติดมือ นําออกจากเตา แลวตั้งทิ้งไวใหเย็น
12 

ชะเอมเทศมีคุณสมบัติเปนกลางคอนขางเย็นเล็กนอย มีรสอมหวาน มีสรรพคุณระบายความ

รอน ขับพิษ  แกไอ ขับเสมหะ โดยทั่วไปมักใชเขาในตํารับยารักษาอาการไอมเีสมหะมาก พิษจากฝแผล 

คอบวมอักเสบ หรือพิษจากยาและอาหาร โดยสามารถชวยระบายความรอนและขับพิษได  หากนํามาผัด

นํ้าผึ้งจะทําใหมีคุณสมบัติอุน มีรสหวาน มีสรรพคุณบํารุงมามและกระเพาะอาหาร เสริมชี่ ทําใหการเตน

ของชพีจรมีแรงและกลับคืนสภาพปกติ  โดยท่ัวไปมักใชเขาในตํารับยารักษาอาการมามและกระเพาะ

อาหารออนเพลียไมมีแรง ชี่ของหัวใจพรอง ปวดทอง เสนเอ็นและชีพจรตงึแข็ง ชีพจรเตนไมสมํ่าเสมอ 

และชีพจรเตนหยุดอยางมีจังหวะ มีรายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณกรดกลีไซรไรซกิ (glycyrrhizic 
acid) ในชะเอมเทศที่ผัดและไมไดผัดนํ้าผึ้ง พบวาชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งจะมีปริมาณสารดังกลาวนอยกวา
ชะเอมเทศที่ไมไดผัดรอยละ 47-60  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับคุณภาพของเครื่องยา12  การศึกษาวิจัยของชะเอมเทศ
ผัดนํ้าผึ้ง มีดังนี้ 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  มีรายงานการศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันของชะเอมเทศ 
ที่ผัดนํ้าผึ้งและไมไดผัด พบวาฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันของชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งแรงกวาชะเอมเทศที่ไมไดผัด 
มาก  ดังน้ันชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งจึงนับเปนตัวยาที่มีสรรพคุณบํารุงชี่ที่ดีที่สุดในทางคลินิก12 
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7. Hou JY.  Gypsum Fibrosum: shi gao.  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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หวงเหลียนเจี่ยตูทัง  (黄连解毒汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
 外台秘要  ไวไถปเอ้ียว (The Medical Secrets of an Official)1 

 « ค.ศ 752  Wang Tao (王焘 หวางถาว) »2 

 

สวนประกอบ 
 

黄连 Rhizoma Coptidis หวงเหลียน 9 กรัม 
 

黄芩 Radix Scutellariae หวงฉิน 6 กรัม 
 

黄柏 Cortex Phellodendri หวงไป 6 กรัม 
 

栀子 Fructus Gardeniae จือจื่อ 9 กรัม 
 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม

1,3 

การออกฤทธิ ์
 ระบายความรอน แกพิษอักเสบ

1,3 

สรรพคุณ 
 รักษาอาการพิษไข พิษรอน ไขสูงตัวรอนท้ัง 3 ชวงของรางกาย (三焦 ซานเจียว) มีอาการไขสงู

จัด กระสับกระสาย ผวาดผวา พูดเพอ นอนไมหลับ ริมฝปากแหง หรือไขสูง อาเจียนเปนเลือด หรือตัว

รอนจัด ผิวเปนจ้ํา ผื่นแดงหรือตัวรอน ถายเปนมูก เปนบิด อาการรอนชื้น ดีซาน พิษฝหนองอักเสบ 

ปสสาวะสีเหลืองเขม ลิ้นแดงมีฝาเหลือง ชีพจรเตนเร็วและแรง
1,3 

 ตํารับยานี้สามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคไขหวัดระบาด เยื่อหุมสมอง

อักเสบและไขสันหลังอักเสบแบบระบาด ผิวหนังติดเชื้อเปนหนอง ตับอักเสบติดเชื้อชนิดเฉียบพลัน 

โลหิตเปนพิษ กระเพาะอาหารและลําไสอักเสบเฉียบพลัน บิดติดเชื้อ ติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ  
ถุงนํ้าดีอักเสบรอนเปนพิษเฉียบพลัน ระบบประสาทอัตโนมัติเสียสมดุล อาการวัยทอง อาการโรค

ประสาท นอนไมหลับ ความดันโลหิตสูง ชองปากอักเสบ ปวดฟน ประสาทของกระเพาะอาหาร ตับ 

และถุงนํ้าดีรอนจัดและอักเสบ อาการอักเสบตาง ๆ ที่มีเลือดออกหรือเปนจ้ําเลือด
1,3 
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2 เซนติเมตร 

จือจื่อ (栀子) 

ตํารับยา หวงเหลียนเจี๋ยตูทงั (黄连解毒汤) 

 
               

                 
 
                    

                    
 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 เซนติเมตร 
หวงไป (黄柏) 

2 เซนติเมตร 

หวงเหลียน (黄连) 

2 เซนติเมตร 

หวงฉนิ (黄芩) 
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คําอธิบายตํารับ 
 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
黄连 หวงเหลียน ตัวยาหลัก ขม เย็นมาก ระบายความรอนของหัวใจและกระเพาะ

อาหาร 
黄芩 หวงฉิน ตัวยาเสริม ขม เย็นมาก ระบายความรอนของปอด ซึ่งอยูชวงบน

ของรางกาย 
黄柏 หวงไป ตัวยาชวย ขม เย็นมาก ระบายความรอนซึ่งอยูชวงลางของรางกาย 
栀子 จือจื่อ 
(ลูกพุด) 

ตัวยาชวย ขม เย็น ระบายความรอนท้ัง 3 ชวงของรางกาย 
นําเอาความรอนลงต่ํา และระบายออก 

 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม  ยาลูกกลอน

4 

ขอควรระวังในการใช 
 ตํารับยาน้ีเหมาะสําหรับผูปวยที่มีพิษรอนอักเสบ ทั้ง 3 ชวงของรางกาย แตยงัไมสูญเสียธาตุนํ้า

ของรางกาย จึงไมเหมาะสําหรับผูปวยมีไขสูงจัดจนสูญเสียธาตุนํ้าของรางกาย เน้ือลิ้นเงาและมีสีแดงจัด
1,3 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
ตํารับยาหวงเหลียนเจี่ยตูทงั  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ลดไขในกระตาย หนูขาว และหนูถีบจักร  เพ่ิม

ความแข็งแรงของผนังหลอดเลอืด ระงับปวด ตานอักเสบ แกบิด แกทองเสยี และเพิ่มการดูดซึมของ

ลําไสเลก็หนูถีบจักร ลดความดันโลหิต เพ่ิมการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมอง และรักษาแผลใน

กระเพาะอาหารหนูขาว
4 

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาน้ีมีสรรพคุณแกอักเสบ ระบายความรอน ตานเชื้อโรคที่ทําให

เกิดพิษ ปรับการไหลเวียนของน้ําในถุงนํ้าดี หามเลือด ขับปสสาวะ และลดความดันโลหิต
1,3,4 

หวงเหลียน (Rhizoma Coptidis) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Coptis  
chinensis Franch. หรือ C. deltoidea C.Y. Cheng et Hsiao หรือ C. teetoides C.Y. Cheng วงศ  
Ranunculaceae5

  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
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การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ผงยามีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดในหลอดทดลอง  สารสกัด
เมทานอลมีฤทธิ์ตานอักเสบในหนูขาวและหนูถีบจักร  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ลดนํ้าตาลในเลือดหนูถีบจักร  

สารเบอเบอรีน (berberine) ซึ่งเปนองคประกอบทางเคมีของหวงเหลียนมีฤทธิ์ยับยั้งการจับตัวของ
เกล็ดเลือดกระตาย แกทองเสยีในหนูถีบจักร และรักษาแผลในกระเพาะอาหารหนขูาว

6 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันของสารเบอเบอรีนในหนูถีบจักร พบวา 
ขนาดท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) เม่ือฉีดเขาชองทองและใหทางปากมีคาเทากับ 24.3 และ

392 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลาํดับ
6 

หวงฉิน (Radix Scutellariae) คือ รากแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรว า  Scutellaria 
baicalensis Georgi วงศ Labiatae5

 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ผงยามีฤทธิ์ตานเช้ือแบคที เรียหลายชนิดและปกปองตับในหลอด

ทดลอง สารสกัดมีฤทธิ์ลดไขและแกปวดในหนูถีบจักร  สารสกัดนํ้าสวนทีต่กตะกอนในแอลกอฮอลมี

ฤทธิ์ตานอักเสบในหนูขาว
7 

การศึกษาทางคลินิก:   สารสกัดนํ้ามีสรรพคุณรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและหลอดลม 
อักเสบชนิดเฉียบพลันในเด็ก รักษาโรคบิดชนิดเฉียบพลัน และตับอักเสบ

7 
การศึกษาความปลอดภัย:  สารสกัดนํ้าขนาด 1 กรัม/กิโลกรัม มีฤทธิ์ทําใหจิตใจสงบและไมทํา

ใหกระตายตาย และเม่ือฉีดสารสกัดเอทานอลและสารสกัดไบคาลิน (baicalin) ซึ่งเปนองคประกอบ
ทางเคมีของหวงฉินเขาใตผิวหนัง  พบวาขนาดของสารสกัดท้ังสองที่ทําใหหนูถีบจักรตายมีคาเทากัน คือ 

6 กรัม/กิโลกรมั และคา LD50 ของสารสกัดไบคาลินเม่ือฉีดเขาชองทองของหนูถีบจักรมีคาเทากับ 3.08 

กรัม/กิโลกรัม
7 

หวงไป (Cortex Phellondendri Chinense) คือ เปลือกตนแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Phellodendron chinensis Schneid. หรือ P. amurense Rupr. วงศ Rutaceae5

 มีรายงานการ

ศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ผงยามีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดและปกปองตับในหลอด

ทดลอง  สารสกัดสวนที่ละลายนํ้าไดซึ่งไดขจดัเอาสารเบอเบอรีน (berberine) ออกไปแลวมีฤทธิ์ยับยั้ง
การเกิดแผลในกระเพาะอาหารหนูขาว  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ลดความดันโลหิตในแมว สุนัข และกระตาย  
สารจาโทรไรซิน (jatrorhizine) มีฤทธิ์ชวยใหการทํางานของหัวใจหนูขาวและกระตายเปนปกติ8 

การศึกษาทางคลินิก:  สารสกัดนํ้ามีสรรพคุณรักษาอาการหูเปนหนองและอักเสบเฉียบพลัน8 
การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร  พบวาขนาดของสารสกัดนํ้า 
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และสารเฟลโลเดนดรีน (phellodendrine) ที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) เม่ือฉีดเขาชองทอง
มีคาเทากับ 2.7 และ 0.69 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ

8 
จือจื่อ [ลูกพุด (Fructus Gardeniae)] คือ เ น้ือผลสุกแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรว า 

Gardenia jasminoides Ellis วงศ Rubiaceae5  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ปกปองตับและขับนํ้าดีในหนูขาว ระงับปวด ลดไข 

และแกโรคผิวหนังหลายชนิดในหนูถีบจักร  สารสกัดเอทานอล สารสกัดเอทิลอะซีเตท และสารสกัด 
เมทานอลมีฤทธิ์ตานอักเสบในหนูถีบจักรและกระตาย

9 

การศึกษาทางคลินิก:  สารสกัดนํ้ามีสรรพคุณแกโรคดีซาน ลดบวม และระงับปวด
9 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร โดยฉีดสารสกัดเมทานอลเขา
ชองทองและใหทางปาก พบวาขนาดของสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) 
มีคาเทากับ 17.1 และ 107.4 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ

9 
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ยฺวี่นฺหวี่เจียน  (玉女煎) 
 

ตําราตนตํารับ 
景岳全书  จิ่งเยวี่ยฉวนซู  (Jing Yue’s Complete Works)1 

« ค.ศ. 1624 Zhang Jingyue (张景岳 จางจิ่งเยวี่ย) »2 
 

สวนประกอบ 
 

石膏 Gypsum Fibrosum สือเกา 30 กรัม 
 

熟地黄 

(酒蒸) 
Radix Rehmanniae Praeparata สูตี้หวง  

(จิ่วเจิง) 

30 กรัม 

 

知母 Rhizoma Anemarrhenae จือหมู 4.5 กรัม 
 

麦冬 Radix Ophiopogonis Japonici ไมตง 6  กรัม 
 

牛膝 Radix Achyranthis Bidentatae หนิวซี 4.5 กรัม 
 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม ด่ืมตอนอุนหรือตอนเย็นก็ได

1,3 

การออกฤทธิ ์
 ระบายความรอนของกระเพาะอาหาร เสริมธาตุนํ้า เสริมยิน

1,3 

สรรพคุณ 
 รักษาอาการของกระเพาะอาหารที่รอนและธาตุนํ้าท่ีนอย (ยินพรอง) มีอาการปวดศีรษะ ปวด

เหงือกและฟน หรือฟนโยก อึดอัด รอน คอแหง กระหายน้ํา ลิน้แดง แหง มีฝาเหลือง แหง
1,3 

 ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคฟนอักเสบ เหงอืกบวม เปนหนอง 

ชองปากอักเสบเฉียบพลัน ลิ้นอักเสบ กระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง ซึ่งลวนเปนกลุมอาการกระเพาะ

อาหารรอนและธาตุนํ้านอยจากไตยินพรอง
1,3 
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สูตี้หวง(จิ่วเจิง) [熟地黄(酒蒸)] 
3 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

ไมตง (麦冬) 

2 เซนติเมตร 
สือเกา (石膏) 

จือหมู (知母) 
2 เซนติเมตร 

ตํารับยา ยฺวี่นหฺวี่เจียน (玉女煎) 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 เซนติเมตร 

หนิวซี (牛膝) 
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คําอธิบายตํารับ 
 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

石膏 สือเกา 

(เกลือจืด) 

ตัวยาหลัก เผ็ด 
อมหวาน 

เย็นจัด ระบายความรอนท่ีมีเกินอยูใน 
หยางหมิง (กระเพาะอาหาร) 

熟地黄(酒蒸) 

สูตี้หวง (จิ่วเจิง) 

(โกฐขีแ้มวน่ึงเหลา) 

ตัวยาเสริม หวาน อุน

เล็กนอย 

บํารุงธาตุนํ้าของไต (เสายิน)  
เสริมตัวยาสือเการะบายความ

รอนและบํารุงธาตุนํ้า 

知母 จือหมู ตัวยาเสริม ขม เย็น ใหความชุมชื้น เสริมตัวยาสือเกา 
ระบายความรอนในกระเพาะ

อาหาร 

麦冬 ไมตง ตัวยาชวย ขมอมหวาน

เล็กนอย 
เย็น 

เล็กนอย 
เสริมธาตุนํ้าในกระเพาะอาหาร 

ชวยตวัยาสูตี้หวงบํารุงธาตุนํ้า

ของไต 
牛膝 หนิวซี 

(พันงูนอย) 

ตัวยานําพา ขมอมหวาน 

เปรี้ยว 
กลาง นําความรอน การอักเสบ และ 

เลือดท่ีอยูสวนบนของรางกายให 
ระบายลงลาง เพ่ือเปนการหยุด 
เลือดท่ีรอนแลวกระจายออกนอก

ระบบ 
 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม

4 

ขอควรระวังในการใช 
 ตํารับยาน้ีไมเหมาะกับผูปวยอจุจาระเหลว ถายบอย

1,3 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
ตํารับยายฺวี่นฺหวี่เจียน  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตํารับยายฺวี่นฺหวี่เจยีนมีฤทธิ์ลดนํ้าตาลในเลือดกระตายไดดี4 
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การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาน้ีมีสรรพคุณแกอักเสบ ขับพิษรอน ชวยใหจิตใจสงบ เสริมธาตุ

นํ้า และชวยใหรางกายแขง็แรง
1,3,4 

สือเกา [เกลือจดื (Gypsum Fibrosum)]1 คือ ผลึกเกลือซลัเฟตของแคลเซียมท่ีมีนํ้า 2 โมเลกุล 
(Calcium sulphate dihydrate)  เปนเกลือที่ตกผลึกกอนเกลอืชนิดอื่น ๆ ในการทํานาเกลือ  มักพบปน

อยูกับเกลือแกง  ภาษาแรเรียกทับศัพทวายิปซัม (Gypsum)5  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากกระตายในขนาดเทียบเทาผงยา 2.5-3 

กรัม/กิโลกรัม มีผลลดไขไดดี  สารสกัดนํ้าผสมนํ้าเกลือมีฤทธิ์เสริมระบบภูมิตานทานของปอดในกระตาย 
สารสกัดนํ้ายังมีฤทธิ์บรรเทาอาการกระหายน้ําในหนูขาว

6 
การศึกษาทางคลินิก:  สารสกัดนํ้ามีสรรพคุณลดไขสงูในเด็ก (อุณหภูมิ 39-42 องศาเซลเซียส) 

ซึ่งมีอาการเหงื่อออกและกระหายน้ําไดผลดี และสามารถใชรกัษาโรคเกี่ยวกับไขขอไดผลทั้งในเด็กและผูใหญ
6 

สูตี้หวง (จิ่วเจิง) [โกฐขี้แมวน่ึงเหลา (Radix Rehmanniae Praeparata)] คือ รากแหงของพืชที่มี
ชื่อวิทยาศาสตรวา Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch. วงศ Scrophulariaceae6  เตรียมโดย
วิธีน่ึงเหลา ดังน้ี  นําต้ีหวง (地黄 โกฐขี้แมว) ที่สะอาด เติมเหลาเหลืองหรือเหลาขาว คลุกเคลาใหเขากัน 

(สมุนไพร:เหลา เทากับ 10:3 โดยนํ้าหนัก) แลวใสในหมอน่ึงที่มีฝาปดมิดชิด น่ึงจนกระทั่งเหลาแทรกซึม

เขาในเน้ือสมุนไพร  สังเกตไดจากสีของสมุนไพรจะเปลี่ยนเปนสีดําเขมมาก เปนมัน และมีรสออกหวาน  

หลังจากนั้นนําไปตากแดดจนกระทั่งผิวนอกคอนขางแหงไมเหนียวติดมือ หั่นเปนชิ้นหนา ๆ แลวนําไปทํา

ใหแหง
7 
ตี้หวงมีคุณสมบัติเย็น รสหวานอมขม มีฤทธิ์ระบายความรอน ทําใหเลือดเย็น เสริมยิน และ

ธาตุนํ้า  ใชรักษาอาการความรอนเขากระแสเลือด ปากแหง ลิ้นแดง รอนใน กระหายน้ํา คอแหง เปนจ้ํา

เลือด อาเจียนเปนเลือด เลือดกําเดาไหล เปนตน  เม่ือนํามาเตรียมเปนสูตี้หวง จะมีคุณสมบัติอุน

เล็กนอย มีรสอมหวาน มีฤทธิ์บํารุงเลอืด เสริมยิน บํารุงธาตุนํ้าและไขกระดูก ใชรักษาอาการเลือดพรอง 

ซีดเหลือง วิงเวยีน นอนไมหลับ ประจําเดือนไมปกติ ตกเลือด ยินของไตพรอง เหงื่อออกตอนหลับ ฝน

เปยก กระหายน้ํา ธาตุนํ้าและเลือดของตับและไตพรอง เอวและเขาปวดเมื่อยออนแรง
7 

รายงานการวิจยั พบวาการเตรียมสูตี้หวงโดยการนึ่งเซิงตี้หวง จะทําใหสารกลุมอิริดอยดไกลโคไซด 
(iridoid glycosides) แตกตัวเปนอิริดอยดและน้ําตาลเชิงซอน ซึ่งนํ้าตาลเชิงซอนบางสวนจะแตกตัว

ตอไปเปนนํ้าตาลเชิงเด่ียว ทําใหปริมาณนํ้าตาลเชิงเด่ียวในสูตีห้วงสงูกวาเซิงตี้หวง 2 เทา   นอกจากน้ี   

สูตี้หวงจะมีปริมาณกรดอะมิโนลดลง แตปริมาณแรธาตุและสารสําคัญในสมุนไพรไมแตกตางกัน
9     
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มีรายงานวาเม่ือรับประทานสูตี้หวง อาจทําใหเกดิอาการขางเคียงเล็กนอย เชน ทองเสีย ปวดทอง วงิเวียน

ศีรษะ ออนเพลีย เปนตน แตอาการดังกลาวจะหายไปเมื่อรับประทานยาอยางตอเน่ือง
8 

จือหมู (Rhizoma Anemarrhenae) คือ ลําตนใต ดินแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรว า 

Anemarrhena asphodeloides Bge. วงศ Liliaceae7  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
 การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ดีมากในการตานเชื้อจุลินทรียหลายชนิดในหนู 

ถีบจักร มีฤทธิ์ระบายความรอน และลดไขในกระตาย ลดนํ้าตาลในเลือดในหนูถีบจักร และชวยใหระบบ

การทํางานของประสาทสัมผัสในหนูขาวดีขึ้น
9 

การศึกษาทางคลินิก:  โดยทั่วไปจือหมูมักไมใชเด่ียว สวนใหญจะใชเปนสวนประกอบในตํารับ
ยารักษาโรคติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะ และยาระบายความรอน ลดไข

 11  เม่ือใหอาสาสมัครสุขภาพ
แข็งแรงรับประทานสารทิโมแซโพนิน (timosaponin) จากจือหมูในขนาด 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ไมพบ

ความผิดปกติของระบบหัวใจ ความดันโลหิต และประสาทสัมผัส
9 

ไมตง (Radix Ophiopogonis Japonici)  คือ รากแหงของพชืท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Ophiopogon 
japonicus Ker-Gawl. วงศ Liliaceae7  มีรายงานการศึกษาวจิัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ยาฉีดเม่ือฉีดเขาชองทองหนูขาวในขนาดเทียบเทาผงยา 0.6-1 กรัม/
กิโลกรัม ทําใหการเตนของหัวใจที่เร็วเกินไปกลบัเปนปกติ แตหากมีอาการรุนแรงมากจะไมไดผล สารสกัด

นํ้ามีฤทธิ์เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบภูมิคุมกันของรางกาย และชวยเพิ่มความทนทานตอภาวะขาดออกซิเจน

ในหนูขาว ผงยามีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด ไดแก เชื้อที่เปนสาเหตุของอาการเจ็บคอ เชื้อไทฟอยด 

และแบคทีเรียชนิดตาง ๆ ในลําไส8 
การศึกษาทางคลินิก:  สารสกัดนํ้ามีสรรพคุณรักษาโรคหัวใจ บรรเทาอาการเจ็บหนาอก และ 

บรรเทาอาการหอบไดผลดี  นอกจากน้ียังมีสรรพคุณรักษาผูปวยที่มีอาการอักเสบเรื้อรังของตอมนํ้าตา 
ตอมนํ้าลาย และตอมอื่น ๆ ที่ขับสารน้ําอันเน่ืองมาจากภูมิตานทานต่ําโดยไมทราบสาเหตุ ทําใหประสิทธิภาพ

ในการขับของเหลวของตอมเหลาน้ีลดลง ทําใหตอมแหงและปวดมาก  และมรีายงานวาสารสกัดนํ้ามีฤทธิ์
ในการรักษาอาการปากคอแหงในผูสูงอายไุดผลดี โดยเฉพาะผูปวยที่มีอาการไขในระยะเริ่มตน

8 
การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร โดยการฉีดสารสกัดนํ้าความ 

เขมขน 1:1 เขาทางชองทอง พบวาขนาดของสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50  
(LD50) มีคาเทากับ 20.61 กรัม/กิโลกรัม8 
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หนิวซี [พันงูนอย (Radix Achyranthis Bidentatae)] คือ รากแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Achryranthes bidentata Bl. วงศ Amaranthaceae7  มีรายงานการศึกษาวจิัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

 การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  หนิวซีมีฤทธิ์เพ่ิมการสรางโปรตีนจากกรดอะมิโน (amino acid) ใน
หนูถีบจักร  กระตุนกลามเน้ือเรียบมดลูกกระตายและหนูขาว  สารสกัดแอลกอฮอลมีฤทธิ์เสริมภูมิ

ตานทาน ระงับปวด และตานอักเสบในหนูขาวและหนูถีบจักร
10 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร โดยการฉดีสารเอ็กดีสเทอโรน 
(ecdysterone) และสารไอโนโคสเทอโรน (inokosterone) เขาชองทอง  พบวาขนาดที่ทําใหหนูถีบจักร
ตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 6.4 และ 7.8 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  แตเม่ือใหสารดังกลาวทาง

ปาก พบวาขนาดที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเฉลี่ยเทากับ 9 กรัม/กิโลกรัม10 
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กระทรวงสาธารณสุข, 2549. 
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ชิงเวยสาน  (清胃散) 
 

ตําราตนตํารับ 
 兰室秘藏  หลานสือม่ีฉาง (Secret Record of the Chamber of Orchid)

1 

 « ค.ศ 1249  Li Dongyuan (李东垣 หลี่ตงเหวียน) »2 

 

สวนประกอบ 
 

黄连 Rhizoma Coptidis หวงเหลียน 3 กรัม 
 

地黄 Radix Rehmanniae ตี้หวง 12 กรัม 
 

丹皮 Cortex Moutan Radicis ตันผี 9 กรัม 
 

当归 Radix Angelicae Sinensis ตังกุย 6 กรัม 
 

升麻 Rhizoma Cimicifugae เซิงหมา 6 กรัม 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม

1,3 

การออกฤทธิ ์
 ระบายความรอนของกระเพาะอาหาร ทําใหเลือดเย็น

1,3 

สรรพคุณ 
 รักษาอาการกระเพาะอาหารมีพิษรอนสะสม มีอาการปวดฟนราวไปจนถึงศีรษะ ผิวหนารอน 

กลัวรอน ชอบเย็น หรือเหงือกเปนแผล มีหนอง หรือเหงือกบวม อักเสบ เลือดออกตามไรฟน หรือ     
ริมฝปาก ลิ้นบริเวณกรามบวม เจ็บ หรือปากรอน เหม็น ปากและลิ้นแหง ลิ้นแดง มีฝาเหลือง ชีพจรลื่น 

ใหญและเร็ว
1,3 

 ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคเหงือกอักเสบ ชองปากอักเสบ 

เหงือกบวม เปนหนอง ลิ้นอักเสบ กระเพาะอาหารอักเสบเนื่องจากกระเพาะอาหารรอนจัด
1,3 

 
 



ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย 226 

2 เซนติเมตร 
เซิงหมา (升麻) 

2 เซนติเมตร 

ตันผี (丹皮) 

2 เซนติเมตร 

หวงเหลียน (黄连) 

ตี้หวง (地黄) 

2 เซนติเมตร 

ตํารับยา ชิงเวยสาน (清胃散) 

5 เซนติเมตร 

ตังกุย (当归) 

 
 
                                   
               
              

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



ตํารับยาระบายความรอน: ชิงเวยสาน 

 

227 

คําอธิบายตํารับ 
 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

黄连 หวงเหลียน ตัวยาหลัก ขม เย็นมาก ระบายความรอนท่ีหัวใจและกระเพาะ

อาหาร 

地黄 ตี้หวง 

(โกฐขี้แมว) 

ตัวยาเสริม หวาน 
อมขม 

เย็น ทําใหเลือดเย็น บํารุงธาตุนํ้า 

丹皮 ตันผี 

(เปลือกรากโบตั๋น) 

ตัวยาเสริม ขม 
อมเผ็ด 

เย็น

เล็กนอย 
ทําให เลือดเย็น  ระบายความรอน  

ขับความรอนท่ีหลบอยูในเลือด 
当归 ตังกุย 

(โกฐเชียง) 

ตัวยาชวย เผ็ด 
อมหวาน 

อุน บํารุงเลือด ชวยให เลือดไหลเวียน  

ดีขึ้น ลดบวม แกปวด 
升麻 เซิงหมา ตัวยานําพา เผ็ด 

อมหวาน 
เย็น

เล็กนอย 
กระจายความรอนและขับพิษ นําตัว 
ยาทุกตัวเขาสูแหลงเกิดโรค ใชรวม  
กับตัวยาอื่นในตํารับจะชวยระบาย

ความรอนของกระเพาะอาหารและทํา

ใหเลือดเย็น 

 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาผง  ยาตม

4 

ขอควรระวังในการใช 
 ตํารับยาน้ีไมเหมาะกับผูปวยที่มีอาการปวดฟนเน่ืองจากกระทบลมหนาว และอาการรอนในจาก

ยินพรอง ธาตุนํ้านอย รอนอักเสบมากแลวทําใหปวดฟน
1,3 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
ตํารับยาชิงเวยสาน  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ตานอักเสบในหนูขาวและหนูถีบจักร  และเสรมิ

ภูมิคุมกันในไก
4 
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การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาน้ีมีสรรพคุณฆาเชื้อ แกอักเสบ หามเลือด ลดไข แกปวด สงบ

ประสาท และชวยใหเลือดไหลเวียนดีขึ้น
1,3,4 

การศึกษาความปลอดภัย: เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากหนูถีบจักรขนาดเทียบเทาผงยา 108 

กรัม/กิโลกรัม พบวาภายใน 3 วันไมมีหนูถีบจักรตัวใดตาย
4 

หวงเหลียน (Rhizoma Coptidis) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Coptis 
chinensis Franch. หรือ C. deltoidea C.Y. Cheng et Hsiao หรือ C. teetoides C.Y. Cheng 

วงศ Ranunculaceae5
  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ผงยามีฤทธิ์ตานเช้ือแบคทีเรียหลายชนิดในหลอดทดลอง สารสกัด
เมทานอลมีฤทธิ์ตานอักเสบในหนูขาวและหนูถีบจักร สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ลดนํ้าตาลในเลือดหนูถีบจักร  

สารเบอเบอรีน (berberine) ซึ่งเปนสารออกฤทธิ์ในหวงเหลียนมีฤทธิ์ยับยั้งการจับตัวของเกล็ดเลือด
กระตาย แกทองเสียในหนูถีบจกัร และรักษาแผลในกระเพาะอาหารหนูขาว

6 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันของสารเบอเบอรีนในหนูถีบจักร พบวา 
ขนาดท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) เม่ือฉีดเขาชองทองและใหทางปากมีคาเทากับ 24.3 และ

392 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลาํดับ
6 

ตี้หวง [โกฐขี้แมว (Radix Rehmanniae)] คือ รากสดหรือแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch. วงศ Scrophulariaceae5

  มีรายงานการศึกษาวิจัยดาน 

ตาง ๆ ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ยับยั้งการลดลงของคอรทิโคสเตอโรน (cortico- 

sterone) ในซีรัมของกระตายเมื่อฉีดยาเดกซาเมทาโซน (dexamethasone) และปองกันเน้ือตอมหมวก
ไตฝอ นอกจากน้ีสารสกัดนํ้ายังมีฤทธิ์ชะลอความแกและเสริมภูมิคุมกันในหนูขาว เพ่ิมการไหลเวียนของ 
เลือดไปเลี้ยงหัวใจในหนูถีบจักร และตานเชื้อราในหลอดทดลอง

7 
การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหผูปวยโรคไขขออักเสบรับประทานโกฐขี้แมวขนาด 60-90 กรัม 

พบวามีผลเพิ่มภูมิตานทาน บรรเทาอาการปวด ลดบวม และแกโรคผิวหนัง  การรับประทานโกฐขี้แมวใน

ปริมาณสูง อาจทําใหผูปวยบางรายเกิดอาการปวดทอง ทองเสีย วิงเวียนศีรษะ ออนเพลีย และใจสั่น 

หากรับประทานยาไประยะหนึ่ง อาการดังกลาวจะคอย ๆ ลดลง
7 
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ตันผี [เปลือกรากโบตั๋น (Cortex Moutan Radicis)] คือ เปลือกรากแหงของพืชท่ีมีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Paeonia suffruticosa Andr.  วงศ Ranunculaceae5  มีรายงานการศึกษาวิจัยดาน
ตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารพีโอนอล (paeonol) ซึ่งเปนองคประกอบทางเคมีของตันผี มี
ฤทธิ์ตานอักเสบในหนูถีบจักร หนูขาว และหนูตะเภา ชวยใหการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นในสุนัข ระงับ

ปวด ระบายความรอน ลดไข และสงบประสาทในหนูถีบจักร ขับปสสาวะในหนูขาว  สารสกัดนํ้าชวยให
การทํางานของหวัใจหนูขาวเปนปกติ และลดความดันโลหิตในสุนัข

8 

การศึกษาทางคลินิก:  ยาเตรียมจากสารพีโอนอลมีสรรพคุณรกัษาโรคผิวหนัง เชน ผดผื่นแดง  
ยาตมมีสรรพคุณรักษาโรคความดันโลหิตสูง และโพรงจมูกอักเสบจากการแพ

8 
การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือใหสารพีโอนอลที่ละลาย (แขวนตะกอน) ในนํ้ามันถั่วลิสง ความ

เขมขน 1:1 ทางปากและฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร พบวาขนาดของสารพโีอนอลที่ทําใหหนูถีบจักรตาย
รอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 4.9 และ 0.735 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ

8 
ตังกุย [โกฐเชียง (Radix Angelicae Sinensis)] คือ รากแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 

Angelica sinensis (Oliv.) Diels วงศ Umbelliferae5  มีรายงานการศึกษาวจิัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือดและการปลอย

สารเซโรโทนิน (serotonin) ในหนูขาว9  เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาหลอดเลือดดําสุนัขในขนาดเทียบเทาผงยา 
10 กรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์กระตุนการหดตัวของกลามเน้ือเรียบกระเพาะปสสาวะ ลําไส และมดลูก  
เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าและสารสกัดแอลกอฮอลเขาหลอดเลือดดําแมว หนูขาว และกระตาย พบวามีฤทธิ์

เพ่ิมการหดตัวของกลามเน้ือเรียบของมดลูก นอกจากน้ียังพบวาสารพอลิแซกคาไรด (polysaccharide) 
มีฤทธิ์กระตุนการสรางเม็ดเลือด

10 
การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหสารสกัดนํ้าครั้งละ 5 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง ติดตอกันนาน 1 

สัปดาห จะลดอาการปวดประจําเดือน และชวยขับประจําเดือน จึงไมควรใชกับผูปวยที่ใชยาปองกัน

เลือดแข็งตัว  สารสกัดนํ้ายังมีฤทธิ์กระตุนกลามเน้ือเรียบของมดลูกและลดความหนืดของเลือดในสตรี  
และเม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาหลอดเลือดดําผูปวยจํานวน 40 ราย ในขนาด 240 มิลลิลติร/คน/วัน 
ติดตอกันนาน 30 วัน ไมทําใหเกิดอาการผิดปกติใด ๆ10 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือฉีดสารสกัดเขาหลอดเลือดดําหนูถีบจักร พบวาขนาดสารสกดั
เทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 100.6 กรัม/กิโลกรัม10 
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เซิงหมา (Rhizoma Cimicifugae) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Cimicifuga 
heracleifolia Kom. หรือ C. dahurica (Turcz.) Maxim. หรือ C. foetida L. วงศ Ranunculaceae5  
มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
 การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดเมทานอลมีฤทธิ์ลดไขและตานอักเสบในหนูขาว ระงับปวด
และปกปองตับในหนูถีบจักร  ทิงเจอรเซิงหมามีฤทธิ์สงบจิตใจในหนูถีบจักร  และสารสกัดนํ้ามีฤทธิ์

ยับยั้งเชื้อแบคทเีรียบางชนิดในหลอดทดลอง
11 

 การศึกษาทางคลินิก:  เซิงหมามีสรรพคุณตานเชื้อไวรสั และรกัษาอาการมดลูกหยอน11 

การศึกษาความปลอดภัย:  มีรายงานการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักรโดยการใหสารสกดั 
เมทานอลทางปาก พบวาขนาดของสารสกัดท่ีทาํใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคามากกวา 5.0 
กรัม/กิโลกรัม11 
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เซี่ยหวงสาน  (泻黄散) 
 

ตําราตนตํารับ 
 小儿药证直诀 เสี่ยวเออรเหยาเจิ้งจื๋อจฺเหวีย (Key to Therapeutics of Children  

Diseases)1 
« ค.ศ. 1114 Qian Yi (钱乙 เฉียนอ่ี) »2 

 

สวนประกอบ 
 

石膏 Gypsum Fibrosum สือเกา 15 กรัม 
 

栀子 Fructus Gardeniae จือจื่อ 6 กรัม 
 

防风 Radix Saponshnikoviae Divaricatae ฝางเฟง 120 กรัม 
 

藿香 Herba Agastaches seu Pogostemi ฮั่วเซียง 21 กรัม 
 

甘草 Radix Glycyrrhizae กันเฉา 90 กรัม 
 

วิธีใช 
 นําตัวยาทั้งหมดมาบดเปนผง แลวผัดกับนํ้าผึ้งผสมเหลาจนกระทั่งผงยามีกลิ่นหอมหวาน 
รับประทานครั้งละ 3-6 กรัม หรือนําตํารับยาทั้งหมดลดตามสัดสวน ตมเอานํ้าด่ืม

1,3 

การออกฤทธิ ์
 ระบายและขับความรอนของมามและกระเพาะอาหาร

1,3 

สรรพคุณ 
ใชรักษาอาการไขรอนจัดจากมามและกระเพาะอาหาร มีอาการแสดงคือ รอนใน ปากเปนแผล 

มีกลิ่น กระวนกระวาย กระหายน้ํา หิวบอย ริมฝปากแหง ลิ้นแดง ชีพจรเตนเร็ว
1,3 

ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยเด็กที่มีอาการปากเปนแผลไมหายขาด 

โรคทราง และโรคอื่น ๆ อันมีสาเหตุจากไขรอนจัดในมามและกระเพาะอาหาร ทําใหเกิดอาการแลบลิ้น
บอย ๆ

1,3 
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ตํารับยา เซี่ยหวงสาน (泻黄散) 

จือจื่อ (栀子) 
2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 

กันเฉา (甘草) 
2 เซนติเมตร 

ฮั่วเซียง (藿香) 

2 เซนติเมตร 

สือเกา (石膏) 
2 เซนติเมตร 

ฝางเฟง (防风) 
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คําอธิบายตํารับ 
 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

石膏 สือเกา 
(เกลือจืด) 

ตัวยาหลัก เผ็ด 
อมหวาน 

เย็นจัด ระบายความรอน กระจายไฟ แก 
กระวนกระวาย กระหายน้ํา 

栀子 จือจื่อ 

(ลูกพุด) 
ตัวยาหลัก ขม เย็น ระบายความรอน เสริมความชื้น  

ทําใหเลือดเย็น แกพิษอักเสบ 
防风 ฝางเฟง ตัวยาเสริม เผ็ด 

อมหวาน 
อุนเล็กนอย ชวยกระทุงไขหวัดจากการกระทบ 

ลมภายนอก 
藿香 ฮั่วเซียง 

(พิมเสน) 

ตัวยาชวย เผ็ด อุน สลายความชื้น ระบายความรอน  
ระงับอาเจียน 

甘草 กันเฉา 
(ชะเอมเทศ) 

ตัวยานําพา อมหวาน กลาง 

คอนขางเย็น

เล็กนอย 

บํารุงชี่ เสริมมามและกระเพาะ 
อาหาร ระบายความรอน ขับพิษ  
ปรับประสานตัวยาทั้งหมดใหเขากัน 

 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาผง  ยาตม

4 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
ตํารับยาเซี่ยหวงสาน  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตํารับยาเซี่ยหวงสานมีฤทธิ์ตานอักเสบในหนูถีบจักร1,4 
การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาเซี่ยหวงสานมีสรรพคุณลดไข บรรเทาอาการอักเสบ สงบจิตใจ 

ขับปสสาวะ เพ่ิมการหลั่งนํ้ายอยและชวยยอยอาหาร
1,3,4 

สือเกา [เกลือจดื (Gypsum Fibrosum)]1 คือ ผลึกเกลอืซลัเฟตของแคลเซียมท่ีมีนํ้า 2 โมเลกุล 
(Calcium sulphate dihydrate)  เปนเกลือที่ตกผลึกกอนเกลอืชนิดอื่น ๆ ในการทํานาเกลือ  มักพบปน

อยูกับเกลือแกง  ภาษาแรเรียกทับศัพทวายิปซัม (Gypsum)5  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากกระตายในขนาดเทียบเทาผงยา 2.5-3  

กรัม/กิโลกรัม มีผลลดไขไดดี  สารสกัดนํ้าผสมน้ําเกลือมีฤทธิ์เสริมระบบภูมิตานทานของปอดในกระตาย  
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สารสกัดนํ้ายังมีฤทธิ์บรรเทาอาการกระหายน้ําในหนูขาว
6 

การศึกษาทางคลินิก:  สารสกัดนํ้ามีสรรพคุณลดไขสงูในเด็ก (อุณหภูมิ 39-42 องศาเซลเซียส) 
ซึ่งมีอาการเหงื่อออกและกระหายน้ําไดผลดีและสามารถใชรักษาโรคเกี่ยวกับไขขอไดผลทั้งในเด็กและผูใหญ

6 

จือจื่อ [ลูกพุด (Fructus Gardeniae)] คือ เน้ือผลสุกแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Gardenia jasminoides Ellis วงศ Rubiaceae7  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ปกปองตับและขับนํ้าดีในหนูขาว ระงับปวด ลดไข 

และแกโรคผิวหนังหลายชนิดในหนูถีบจักร  สารสกัดเอทานอล สารสกัดเอทิลอะซีเตท และสารสกัด 
เมทานอลมีฤทธิ์ตานอักเสบในหนูถีบจักรและกระตาย

8 

การศึกษาทางคลินิก:  สารสกัดนํ้ามีสรรพคุณแกโรคดีซาน ลดบวม และระงับปวด
8 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร โดยฉีดสารสกัดเมทานอลเขา
ชองทองและใหทางปาก พบวาขนาดของสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) 
มีคาเทากับ 17.1 และ 107.4 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ

8 

ฝางเฟง (Radix Saposhnikoviae Divaricatae) คือ รากแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk. วงศ Umbelliferae7  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ 

ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหสารสกัดนํ้าหรือสารสกัดแอลกอฮอลความเขมขนรอยละ 20 

ทางปากกระตายในขนาด 10 มิลลิลิตร/กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์ลดไขไดดี โดยสารสกัดนํ้ามีฤทธิ์แรงกวา

สารสกัดแอลกอฮอล  และเม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาชองทองกระตายในขนาดเทียบเทาผงยา 4.4 กรัม/กโิลกรมั 
พบวามีฤทธิ์ลดไขเชนเดียวกัน  เม่ือฉีดสารสกดัแอลกอฮอลเขาชองทองหนูถีบจักรในขนาดเทียบเทาผงยา 

2 กรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์ลดไขที่เกิดจากการติดเชื้อไอกรน เชื้อคอตีบ และเชื้อบาดทะยัก  และเม่ือให
สารสกัดแอลกอฮอลทางปากและฉีดเขาใตผิวหนังหนูถีบจักรในขนาดเทียบเทาผงยา 21.8 และ 42.4 
กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ พบวามีฤทธิ์ระงับอาการปวดไดดี

9  นอกจากน้ียังพบวาฝางเฟงมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ
ไวรสัไขหวัดใหญบางชนิด

10 
การศึกษาทางคลินิก:  โดยทั่วไปฝางเฟงมักไมใชเด่ียว สวนใหญจะใชเปนสวนประกอบในตํารับ

ยารักษาอาการปวดศีรษะ ไขหวดั อาการปวดเมื่อยตามมือเทาเน่ืองจากลมชื้น โรคระบบทางเดินหายใจ 

และโรคระบบทางเดินอาหาร
9 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร โดยการใหสารสกัดนํ้าทาง 
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ปากและฉีดเขาชองทอง พบวาขนาดของสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) 
มีคาเทากับ 213.8 และ 37.18 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  อีกการศึกษาหนึ่งพบวา เม่ือใหสารสกัดนํ้าโดย
การฉีดเขาชองทอง ขนาดของสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากบั 

112.8 กรัม/กิโลกรัม  เม่ือฉีดสารสกัดแอลกอฮอล (โดยวิธีหมัก) เขาชองทองและใตผิวหนังหนูถีบจักร 
พบวาขนาดของสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 11.80 และ 
59.64 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  และเม่ือฉีดสารสกัดแอลกอฮอล (โดยใชความรอน) เขาชองทองหนู  
ถีบจักร พบวาขนาดของสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 

26.83 กรัม/กิโลกรัม9 

ฮั่วเซียง [พิมเสน (Herba Agastaches seu Pogostemi)] คือ สวนเหนือดินท่ีทําใหแหงของพืชที่
มีชื่อวิทยาศาสตรวา Agastache rugosa (Fisch et Mey.) O. Ktze หรือ Pogostemon cablin (Blanco) 
Benth. วงศ Labiatae7

  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
 การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ตานเชื้อจุลินทรียในหลอดทดลอง ลดอาการเกร็ง 

ของกลามเน้ือเรียบของลําไสกระตาย ตานอาเจียนในนกพิราบ ระงับปวดและชวยใหการทํางานของ

ระบบกระเพาะอาหารและลําไสของหนูถีบจักรดีขึ้น
11 

 การศึกษาทางคลินิก:  ฮั่วเซียงมีสรรพคุณแกปวดทองและทองเสียอันเน่ืองจากการติดเชื้อ11 
 การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากของหนูถีบจักรในขนาดเทียบเทาผงยา 

14.58 กรัม/กิโลกรัม วันละ 2 ครั้ง พบวาภายใน 7 วัน หนูถีบจักรทุกตัวมีการเคลื่อนไหวเปนปกติ และ

ไมพบหนูถีบจักรตัวใดตาย
11 

กันเฉา (ชะเอมเทศ Radix Glycyrrhizae) คือ รากแหงของพืชท่ีมีชือ่วิทยาศาสตรวา Glycyrrhiza  
uralensis Fischer หรือ G. inflata Bat. หรือ G. glabra L. วงศ  Leguminosae-Papilionoideae7  
มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา   ชะเอมเทศมีฤทธิ์คลายฮอรโมนคอรทิโซน (cortisone) ระงับไอ   
ขับเสมหะในหนูถีบจักร ลดการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร และตานอักเสบในหนูขาว แกแพและเสริม 
ภูมิตานทานในหนูตะเภา

10,12 
การศึกษาทางคลินิก  ชะเอมเทศมีสรรพคุณระบายความรอน ขับพิษ แกไอ ขับเสมหะ โดย 

ทั่วไปมักใชเขาในตํารับยารักษาอาการไอมีเสมหะมาก พิษจากฝแผล คอบวมอักเสบ หรือพิษจากยาและ

อาหาร เปนตน โดยสามารถชวยระบายความรอนและขับพิษได
10,12 
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การศึกษาความปลอดภัย  ชะเอมเทศมีพิษนอย แตการรับประทานตอเน่ืองเปนเวลานาน จะทํา

ใหความดันโลหิตสูงขึ้นหรือมีอาการบวม
10  มีรายงานการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร พบวาขนาด

ของสารสกัดเทียบเทาผงยาเมื่อฉีดเขาใตผิวหนังที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 

3.6 กรัม/กิโลกรัม
12 
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เซี่ยไปสาน  (泻白散) 
 

ตําราตนตํารับ 
小儿药证直诀 เสี่ยวเออรเหยาเจิ้งจื๋อจฺเหวีย (Key to Therapeutics of Children Diseases)1 
« ค.ศ. 1114 Qian Yi (钱乙 เฉียนอี่) »2 

 

สวนประกอบ 
 

桑白皮 Cortex Mori Radicis ซังไปผ ี 30 กรัม
 

地骨皮 Cortex Lycii Radicis ตี้กูผี 30 กรัม
 

甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กันเฉา (จื้อ) 3 กรัม
 

วิธีใช 
 นําตัวยาทั้งหมดมาบดเปนผง ใสขาวเจาเล็กนอย และเติมนํ้า 2 ถวย ตมจนเหลือนํ้า 2 ใน 3 
สวน แลวแบงรบัประทานกอนอาหาร วันละ 3 ครั้ง1 

การออกฤทธิ ์
 ระบายและขับความรอนของปอด แกไอ ระงับหอบ

1 

สรรพคุณ 
ใชรักษาอาการไอ หอบ เน่ืองจากปอดรอน รูสึกตัวรอนผาวทีผ่ิวหนังชวงบายถึงเย็น ลิ้นแดงมี

ฝาเหลือง ชีพจรเล็กและเร็ว 
ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคหลอดลมอักเสบ พิษรอนและ

ปอดอักเสบจากโรคหัด อาการไอและหอบจากปอดรอนในผูปวยวัณโรคปอด
1 
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2 เซนติเมตร 

ตี้กูผ ี(地骨皮) 

2 เซนติเมตร 

ซังไปผี (桑白皮) 

2 เซนติเมตร 

กันเฉา(จื้อ) [甘草(炙)] 

ตํารับยา เซี่ยไปสาน (泻白散) 
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คําอธิบายตํารับ 
 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

桑白皮 ซังไปผี 
(เปลือกรากหมอน) 

ตัวยาหลัก อมหวาน เย็น ระบายและขับความรอนของปอด 

地骨皮 ตี้กูผี ตัวยาเสริม จืด 
อมหวาน 

เย็น ระบายและขับความรอนท่ีหลบ

อยูภายในปอด หรือความรอนท่ี

เกิดจากยินพรอง 
甘草 (炙) 

กันเฉา (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้ง) 

ตัวยาชวย หวาน อุน เสริมกระเพาะอาหาร ปรับสวน 
กลางของรางกาย  บํารุงธาตุดิน 
เกิดธาตุทองเพื่อพยุงพลังของปอด 

 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาผง

3 

ขอควรระวังในการใช 
 ตํารับยาเซี่ยไปสานไมเหมาะกับผูปวยที่มีอาการไอและหอบเนื่องจากการกระทบลมหนาวภายนอก 

หรือออนแอเนื่องจากหยางพรอง กลวัหนาว
1 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
ตํารับยาเซี่ยไปสาน  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี  

การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหผูปวยโรคไอรอยวันรับประทานตํารับยาเซี่ยไปสานติดตอกัน 4-8 
วัน ผูปวยจะมีอาการดีขึ้นมาก หรือบางรายหายเปนปกติ และเม่ือใหผูปวยเด็กโรคปอดอักเสบรับประทาน
ยาโดยปรับเปลี่ยนสูตร พบวาไดผลการรักษาเปนท่ีนาพอใจ  นอกจากนี้ยังพบวาตํารับยาเซี่ยไปสาน
สามารถใชรักษาโรคตาง ๆ ดังตอไปนี้ไดผลดี ไดแก หลอดลมอักเสบชนิดเฉียบพลัน อาการหอบ

เน่ืองจากหลอดลมอักเสบ อาการไอ ไขต่ําในผูปวยวัณโรค ปอดอักเสบในเด็กอันเน่ืองจากยินของปอด

พรอง
3 ตามการแพทยแผนปจจุบันตํารับยาน้ีใชรักษาอาการไอและหอบในโรคปอดอักเสบ โรคหลอดลม

อักเสบ โรคไอรอยวัน และขับเสมหะ
3 
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ซังไปผี [เปลือกรากหมอน (Cortex Mori Radicis)] คือ เปลือกรากแหงของพืชท่ีมีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Morus alba L. วงศ Moraceae4  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาชองทองหนูถีบจักรในขนาด 50 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม จะทําใหสัตวทดลองสงบ ความรูสึกสัมผัสและความเจ็บปวดลดลง  สารสกัดนํ้าเม่ือใหหนู    

ถีบจักรทางปากในขนาดเทียบเทาผงยา 2 กรัม/กิโลกรัม มีฤทธิ์ระงับปวดไดดีเทียบเทาแอสไพริน 0.5 
กรัม/กิโลกรัม สารสกัดนํ้ายังมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อโรคที่ทําใหเกิดอาการเจ็บคอ เชื้อบิด และเชื้อรา  นอกจากน้ี
ยังพบวาสารสกดัซังไปผีมีฤทธิ์ลดอาการบวม และระงับอาการไอในหนูขาวดวย

5 
การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหผูปวยเด็กที่มีอาการนํ้าลายไหลทีมุ่มปากรับประทานสารสกัดนํ้าใน

ขนาดเทียบเทาผงยา 20 กรัม โดยเด็กท่ีอายุต่ํากวา 1 ขวบ ใหใชขนาดเทียบเทาผงยา 10 กรัม และให

แบงรับประทานวันละ 2-3 ครั้ง ติดตอกันนาน 3-7 วัน พบวาอาการดังกลาวหายเปนปกติ  โดยทั่วไป   

ซังไปผีมักไมใชเด่ียว สวนใหญจะใชเปนสวนประกอบในตํารับยารักษาอาการบวมน้ํา หลอดลมอักเสบ 

และเยื่อหุมปอดอักเสบ
5 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร โดยการเตรียมสารสกัดท่ี
ผานกระบวนการสกัดจนไดผงยาสีเหลืองฉีดเขาชองทอง พบวาขนาดของสารสกัดท่ีทําใหหนูถีบจักรตาย
รอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 32.7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  สารสกัดนํ้าเม่ือใหทางปากและฉีดเขาชองทอง
หนูถีบจักรในขนาดเทียบเทาผงยา 10 กรัม/กิโลกรัม และฉีดเขาหลอดเลือดดําในขนาดเทียบเทาผงยา 5 
กรัม/กิโลกรัม ไมทําใหหนูตัวใดตาย  นอกจากนีย้ังพบวาการใหยาขนาดสูงครั้งเดียว หรือแบงรับประทาน
ครั้งละนอย ๆ ใหผลไมแตกตางกัน  ซึ่งจากผลการทดลองขางตนอาจกลาวไดวาซังไปผีมีพิษนอย5 

ตี้กูผี (Cortex Lycii Radicis)  คือ เปลือกรากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Lycium 
chinense Mill. หรือ L. barbarum L. วงศ Solanaceae4  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหสารสกัดนํ้าและสารสกัดแอลกอฮอลทางปากกระตายใน
ขนาดเทียบเทาผงยา 7.5 กรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์ลดไข  นอกจากนั้นสารสกัดนํ้ายังมีฤทธิ์ตานเชื้อ
ไทฟอยดและบดิ

6 
การศึกษาทางคลินิก:  เม่ือใหผูปวยที่มีอาการตัวอุนและเหงื่อออกในตอนบาย ซึ่งมักจะเกิดกับ

ผูปวยวัณโรค รบัประทานชาสมุนไพรตี้กูผี (ตี้กูผี 45 กรัม/วัน ผสมกับใบชา) ติดตอกันนาน 20 วันขึ้น
ไป พบวาผูปวยมีอาการดีขึ้นอยางชัดเจน  และเม่ือรับประทานตอเน่ืองนาน 2  เดือน จะทําใหอาการ

ดังกลาวหายเปนปกติ และไมกลับเปนใหมภายในเวลา 2 ป  เม่ือใหผูปวยที่มีอาการเลือดกําเดาไหลและ 
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อาเจียนเปนเลือดรับประทานชาสมุนไพรนี้โดยเพิ่มขนาดของตี้กูผีเปน 50 กรัม/วัน พบวาเห็นผลการ 
รักษาภายใน 2 วัน6 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร พบวาเม่ือใหสารสกัดนํ้าทาง
ปากในขนาดเทียบเทาผงยามากกวา 262.6 กรัม/กิโลกรัม ไมทําใหหนูตัวใดตาย  และเม่ือฉีดสารสกัดนํ้า
เขาชองทอง พบวาขนาดของสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 

4.7 กรัม/ กิโลกรัม  ซึ่งจากผลการทดลองขางตนอาจกลาวไดวา ตี้กูผีมีพิษนอย6 

กันเฉา (จื้อ) [ชะเอมเทศผัดน้าํผึ้ง (Radix Glycyrrhizae Praeparata)] คือ รากแหงของพืชท่ี
มีชื่อวิทยาศาสตรวา Glycyrrhiza uralensis Fischer หรือ G. inflata Bat. หรือ G. glabra L. วงศ 
Leguminosae-Papilionoideae  เตรียมโดยนํานํ้าผึ้งบริสุทธิ์มาเจือจางดวยนํ้าตมในปริมาณท่ีเหมาะสม 

ใสชะเอมเทศที่หั่นเปนแวน ๆ หรือเปนชิ้น ๆ ตามตองการ (อัตราสวนของสมนุไพร:นํ้าผึ้ง เทากับ 4:1) 
แลวคลกุใหเขากัน หมักไวสกัครูเพ่ือใหนํ้าผึ้งซึมเขาในตัวยา จากน้ันนําไปผัดในภาชนะที่เหมาะสมโดยใช

ระดับไฟปานกลาง ผัดจนกระทั่งมีสีเหลืองเขมและไมเหนียวติดมือ นําออกจากเตา แลวตั้งทิ้งไวใหเย็น
7 

ชะเอมเทศมีคุณสมบัติเปนกลางคอนขางเย็นเล็กนอย มีรสอมหวาน มีสรรพคุณระบายความ

รอน ขับพิษ  แกไอ ขับเสมหะ โดยทั่วไปมักใชเขาในตํารับยารักษาอาการไอมีเสมหะมาก พิษจากฝแผล 

คอบวมอักเสบ หรือพิษจากยาและอาหารโดยสามารถชวยระบายความรอนและขับพิษได  หากนํามาผัด

นํ้าผึ้งจะทําใหมีคุณสมบัติอุน มีรสหวาน มีสรรพคุณบํารุงมามและกระเพาะอาหาร เสริมชี่ ทําใหการเตน

ของชพีจรมีแรงและกลับคืนสภาพปกติ  โดยทั่วไปมักใชเขาในตํารับยารักษาอาการมามและกระเพาะ

อาหารออนเพลียไมมีแรง ชีข่องหัวใจพรอง ปวดทอง เสนเอ็นและชีพจรตงึแข็ง ชีพจรเตนไมสมํ่าเสมอ 

และชีพจรเตนหยุดอยางมีจังหวะ มีรายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณกรดกลีไซรไรซิก (glycyrrhizic 
acid)  ในชะเอมเทศที่ผัดและไมไดผัดนํ้าผึ้ง พบวาชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งจะมีปริมาณสารดังกลาวนอยกวา
ชะเอมเทศที่ไมไดผัดรอยละ 47-60  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับคุณภาพของเครื่องยา7  การศึกษาวิจัยของชะเอมเทศ 
ผัดนํ้าผึ้ง มีดังนี้ 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  มีรายงานการศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันของชะเอมเทศ
ที่ผัดนํ้าผึ้งและไมไดผัด พบวาฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันของชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งแรงกวาชะเอมเทศที่ไมไดผัด

มาก  ดังน้ันชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งจึงนับเปนตัวยาที่มีสรรพคุณบํารุงชี่ที่ดีที่สุดในทางคลินิก7 
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ไปโถวเวิงทัง  (白头翁汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
伤寒论 ซางหานลุน (Treatise on Febrile Diseases)1 

« ค.ศ. 219 Zhang Zhongjing (张仲景 จางจงจิ่ง) »2 
 

สวนประกอบ 
 

白头翁 Radix Pulsatillae ไปโถวเวงิ 15 กรัม 
 

黄连 Rhizoma Coptidis หวงเหลียน 6 กรัม 
 

黄柏 Cortex Phellodendri หวงไป 12 กรัม 
 

秦皮 Cortex Fraxini ฉินผี 12 กรัม 
 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม

1,3 

การออกฤทธิ ์
 ระบายความรอนและแกพิษ ชวยใหเลือดเย็นและหยุดการถายบิด

1,3 

สรรพคุณ 
 รักษาอาการรอนเปนพิษ โรคบิดถายเปนเลือด มีอาการถายกระปดกระปอย มีหนอง เลือด  
มูกแดงมากกวามูกสีขาว ปวดทองนอย ปวดถวง มวนทอง ถายเปนบิด ทวารหนักแสบรอน ตัวรอน    
ใจหงุดหงิด คอแหง กระหายน้ํา ลิ้นแดง มีฝาเหลือง ชีพจรตึงและเร็ว

1,3 
 ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคลําไสอกัเสบเฉียบพลัน โรคบิด

ติดเชื้อ โรคบิดอะมีบา ซึ่งลวนเปนโรคบิดแบบรอนอักเสบ
1,3 
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2 เซนติเมตร 
ไปโถวเวิง (白头翁) 

2 เซนติเมตร 
หวงเหลียน (黄连) 

3 เซนติเมตร 
หวงไป (黄柏) 

2 เซนติเมตร 
ฉินผ ี(秦皮) 

ตํารับยา ไปโถวเวิงทัง (白头翁汤) 
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คําอธิบายตํารับ 
 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

白头翁 ไปโถวเวิง ตัวยาหลัก ฝาด ขม

เล็กนอย  

เย็น ระบายความรอนในเลือด ขับพิษรอน 

黄连 หวงเหลียน ตัวยาเสริม ขม เย็นมาก ระบายความรอนของหัวใจและ

กระเพาะอาหาร แกพิษ หยุดการ 
ถายปนบิด 

黄柏 หวงไป ตัวยาเสริม ขม เย็นมาก ระบายความรอนซึ่งอยูชวงลางของ 
รางกาย เสริมธาตุนํ้า หยุดการถาย 
เปนบิด 

秦皮 ฉินผี ตัวยาชวย ขม ฝาด เย็น ระบายความรอน ขับความชื้นตกคาง 

ฝาดสมาน ทําใหหยุดถายเปนบิด 
 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยานํ้า  ยาเม็ด  ยาตม

4 

ขอควรระวังในการใช 
 ตํารับยาน้ีไมเหมาะกับผูปวยที่เปนโรคบิดแบบออนแอ เปนบิดเรื้อรัง

1,3 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
ตํารับยาไปโถวเวิงทัง  มีรายงานการศึกษาวจิัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ตานเชื้อบิดในหลอดทดลอง4 
การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยานี้มีสรรพคุณแกอักเสบ ฆาเชื้ออะมีบา ขับความรอน บรรเทา

อาการเกร็ง หยดุถาย หามเลือด
1,3,4 

ไปโถวเวงิ (Radix Pulsatillae) คือ รากแหงของพืชท่ีมีชื่อวทิยาศาสตรวา Pulsatilla chinensis 
(Bge.) Regel วงศ Ranunculaceae5

  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ตานเชื้ออะมีบา ฆาเชื้อทริโคโมแน็ด (trichomonad) 

ในหลอดทดลอง  สารสกัดเอทานอลมีฤทธิ์สงบจิตใจ ระงับปวด และบํารุงหวัใจในสัตวทดลอง
6 



ตํารับยาระบายความรอน: ไปโถวเวิงทัง 

 

247 

การศึกษาทางคลินิก:  ไปโถวเวิงมีสรรพคุณแกทองเสียชนิดเฉียบพลันและเรือ้รังที่เกิดจากเชื้อ 
อะมีบา แกโรคบิด ปอดอักเสบ ติดเชื้อทางเดินปสสาวะ ถงุนํ้าดีอักเสบ และแกระดูขาว

6 
การศึกษาความปลอดภัย:  สารสกัดนํ้ามีพิษนอย สารแซโพนนิ (saponin) ในไปโถวเวงิมีดัชนี

การละลายในเลอืดเทากับ 1:1666 
หวงเหลียน (Rhizoma Coptidis) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Coptis 

chinensis Franch. หรือ C. deltoidae C.Y. Cheng et Hsiao หรือ C. teetoides C.Y. Cheng วงศ 

Ranunculaceae5
  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา: ผงยามีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดในหลอดทดลอง  สารสกัด
เมทานอลมีฤทธิ์ตานอักเสบในหนูขาวและหนูถีบจักร  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ลดนํ้าตาลในเลือดหนูถีบจักร  

สารเบอเบอรีน (berberine) ซึ่งเปนองคประกอบทางเคมีของหวงเหลียน มีฤทธิ์ยับยั้งการจับตัวของ

เกล็ดเลือดกระตาย แกทองเสยีในหนูถีบจักร และรักษาแผลในกระเพาะอาหารหนูขาว
7 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันของสารเบอเบอรีนในหนูถีบจักร พบวา 
ขนาดท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) เม่ือฉีดเขาชองทองและใหทางปากมีคาเทากับ 24.3 และ

392 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลาํดับ
7 

หวงไป (Cortex Phellodendri) คือ เปลือกตนแหงของพชืท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Phellodendron 
chinensis Schneid. หรือ P. amurense Rupr. วงศ Rutaceae5

 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ผงยามีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดและปกปองตับในหลอด

ทดลอง  สารสกัดสวนที่ละลายนํ้าไดซึ่งไดขจดัเอาสารเบอเบอรีน (berberine) ออกไปแลวมีฤทธิ์ยับยั้ง
การเกิดแผลในกระเพาะอาหารหนูขาว  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ลดความดันโลหิตในแมว สุนัข และกระตาย 

สารจาโทรไรซิน (jatrorhizine) มีฤทธิ์ชวยใหการทํางานของหัวใจหนูขาวและกระตายเปนปกติ8 
การศึกษาทางคลินิก:  สารสกัดนํ้ามีสรรพคุณรักษาอาการหูเปนหนองและอักเสบเฉียบพลัน8 
การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร พบวาขนาดของสารสกัดนํ้า 

และสารเฟลโลเดนดรีน (phellodendrine) ที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) เม่ือฉีดเขาชองทอง
มีคาเทากับ 2.7 และ 0.69 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ

8 

ฉินผ ี(Cortex Fraxini) คือ เปลือกกิ่งและเปลือกตนแหงของพืชที่มีชื่อวทิยาศาสตรวา  Fraxinus 
rhynchophylla Hance หรือ F. chinensis Roxb. หรือ F. szaboana Lingelsh. หรือ F. stylosa 
Lingelsh. วงศ Oleaceae5

  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
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การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียที่เปนสาเหตุของโรคบิดในหลอด

ทดลอง  ตานเชื้อไวรัสในกระตาย  สารเอสคูลิน (esculin) และสารเอสคูเลทิน (esculetin) ซึ่ง
เปนองคประกอบทางเคมีของของฉินผี มีฤทธิ์ตานอักเสบในหนูตะเภาและหนูขาว  มีฤทธิ์สงบจิตใจ ลด

อาการเกร็ง และระงับปวดในหนูถีบจักร  สารฟลาซิน (fraxin) และสารเอสคูลินมีฤทธิ์กระตุนการขับกรด

ออกทางปสสาวะกระตายและหนูขาว
9 

การศึกษาทางคลินิก:  ฉินผีมีสรรพคุณแกบิด หลอดลมอักเสบชนิดเรื้อรัง
9 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร พบวาขนาดของสารเอสคลูิน 

และสารเอสคูเลทินท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) เม่ือใหทางปากมีคาเทากับ 11.5 และ 2.39 
กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ

9 
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อูหลิงสาน  (五苓散) 
 

ตําราตนตํารับ 
伤寒论 ซางหานลุน (Treatise on Febrile Diseases)1 

« ค.ศ. 219 Zhang Zhongjing (张仲景 จางจงจิ่ง) »2 
 

สวนประกอบ 
 

泽泻 Rhizoma Alismatis เจอเซี่ย 15 กรัม
 

茯苓 Poria ฝูหลิง 9 กรัม
 

桂枝 Ramulus Cinnamomi กุยจือ 6 กรัม
 

猪苓 Polyporus จูหลิง 9 กรัม
 

白术 Rhizoma Atractylodis Macrocephalae ไปจู 9 กรัม
 

วิธีใช 
 นํายาทั้งหมดมาบดเปนผง ละลายนํ้ารับประทานครั้งละ 3-6 กรัม หรือตมเอานํ้าด่ืม

1,3 

การออกฤทธิ ์
 ขับปสสาวะ ระบายความชื้น ใหความอบอุน ทําใหชี่ไหลเวียน

1,3 

สรรพคุณ 
รักษาอาการความชื้นของนํ้าท่ีตกคางอยูภายใน ซึ่งแสดงอาการดังน้ี ปวดศีรษะ ตัวรอน 

คอแหง กระหายน้ํา แตเม่ือด่ืมนํ้าแลวจะมีอาการคลื่นไสอาเจียน ปสสาวะขัด ลิ้นมีฝาขาวลื่น หรือขาว

หนา ชีพจรลอย เกิดอาการบวมน้ํา ถายเหลว หรือมีเสมหะเหลวตกคาง วงิเวียนหรือมึนศีรษะ ทองนอย

มีอาการเตนตุบ ๆ
1,3 

ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคกระเพาะลําไสอกัเสบเฉียบพลัน 

มีอาการคลื่นไสอาเจียนเปนเวลาประจํา โรคอหิวาตเทียม ลมพิษจากความเย็น โรคไตอักเสบเฉียบพลัน

ระยะแรก ถงุอณัฑะบวมน้ํา มีปสสาวะตกคางจากความชื้น และน้ําตกคางอยูภายใน
1,3 

 
 



ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย 250 

3 เซนติเมตร 
เจอเซี่ย (泽泻) 

2 เซนติเมตร 
ไปจู (白术) 

2 เซนติเมตร 

จูหลิง (猪苓) 

กุยจือ (桂枝) 
2 เซนติเมตร 

ตํารับยา อูหลิงสาน (五苓散) 

3 เซนติเมตร 
ฝูหลิง (茯苓) 
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คําอธิบายตํารับ 
 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
泽泻 เจอเซี่ย ตัวยาหลัก หวานจืด เย็น ระบายความชื้นและน้ํา ระบาย 

ความรอน 
茯苓 ฝูหลิง 
(โปงรากสน) 

ตัวยาเสริม หวาน

เล็กนอย 
กลาง ระบายความชื้นและน้ํา เสริมมาม 

ใหแข็งแรง ทําใหจิตใจสงบ 
桂枝 กุยจือ 
(กิ่งอบเชยจีน) 

ตัวยาเสริม เผ็ด 
อมหวาน 

อุน ขับเหงื่อ กระจายชี่ และเลอืด ขบั 
กระจายความเย็นออกจากรางกายและ

อุนหยางชี่ใหมีการไหลเวียนดีขึน้ 
猪苓 จูหลิง ตัวยาชวย หวานจืด กลาง ระบายความชื้นและน้ํา แกถาย 

เหลว ชวยใหปสสาวะคลอง แก 
ปสสาวะขุน ลดอาการตัวบวม เม่ือ

ใชคูกับเจอเซี่ยและฝูหลิง จะชวย 
เพ่ิมฤทธิ์การระบายของเสียและขับ

ปสสาวะ 
白术 ไปจู ตัวยาชวย ขม 

อมหวาน 
อุน บํารุงชี่ เสริมมามใหแข็งแรง แก 

ความชื้น ระบายน้ํา ระงับเหงื่อ  
กลอมครรภ 

 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาเม็ด ยาผง ยาตม

5 

ขอควรระวังในการใช 
ตํารับยาอูหลิงสานชวยระบายน้าํใหซึมออก หากชี่ของมามพรองออนแอ การขบัเคลื่อนของชี่ใน 

ไตไมเพียงพอ ควรใชคูกับตัวยาที่มีสรรพคุณเสริมชี่บํารุงมาม เน่ืองจากตํารับยาอูหลิงสานมีสรรพคุณ

เนนไปทางระบายน้ําออก จึงไมควรใชติดตอกันเปนระยะเวลานาน
1,3 
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ขอหามใช 
หามใชในผูปวยที่มีอาการยินพรอง ปสสาวะขัด1,3 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
ตํารับยาอูหลิงสาน  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัด 50% แอลกอฮอลมีฤทธิ์ขับปสสาวะในหนูถีบจักรและ  
หนูขาว ผงยามฤีทธิ์ปกปองและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของไต  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ปกปองตับจากการ
ถูกทําลายดวยแอลกอฮอลในหนูถีบจักร

5 
การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาอูหลิงสานมีสรรพคุณในการกระตุนการไหลเวียนของเลือดและ 

ชวยใหปสสาวะคลอง
1,3 บรรเทาอาการไตอักเสบ ลดอาการบวมน้ํา บรรเทาอาการปวดทอง และถายเหลว

5 

เจอเซี่ย (Rhizoma Alismatis) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Alisma 
orientalis (Sam.) Juzep. วงศ Alismataceae6  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ขับปสสาวะในหนูขาว กระตาย และสุนัข และมี
ฤทธิ์ตานอักเสบในหนูถีบจักรและหนูขาว

7 

การศึกษาทางคลินิก:  ผงยามีสรรพคุณรักษาโรคติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะ ไตอักเสบชนิด
เฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ

7 

การศึกษาความปลอดภัย:  สมุนไพรชนิดน้ีมีความปลอดภัย8  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนู
ขาวโดยการใหสารสกัดนํ้าทางปาก พบวาขนาดของสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูขาวตายรอยละ 50 
(LD50) มีคาเทากับ 36.36 กรัม/กิโลกรัม  เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าและสารสกัด 50% แอลกอฮอลเขาชอง
ทองหนูถีบจักร พบวาขนาดของสารสกัดท้ังสองชนิดดังกลาวเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 

50 (LD50) มีคาเทากับ 15 กรัม/กิโลกรัม  เม่ือฉีดสารสกัดเมทานอลเขาหลอดเลือดดําและชองทองหนู

ถีบจักร พบวาขนาดของสารสกดัท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 0.78 และ 1.27 
กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  และสารสกัดดังกลาวเมื่อใหหนูถีบจักรทางปากในขนาด 4 กรัม/กิโลกรัม ไม

ทําใหหนูถีบจักรตัวใดตาย
7 

ฝูหลิง [โปงรากสน (Poria)] คือ เห็ดท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Poria cocos (Schw.) Wolf วงศ 
Polyporaceae6  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์สงบประสาทในหนูถีบจักร คลายกลามเน้ือเรียบ
ของลําไสกระตาย

8  ผงยาเมื่อใหทางปากหนูถีบจักรในขนาด 100 มิลลิกรัม/กโิลกรัม มีผลยบัยั้งอาการ
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ผิวหนังอักเสบ  สารสกัดนํ้าตาลเชิงซอนเม่ือใหทางปากหนูถีบจักรในขนาด 250, 500 และ 1,000 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกันนาน 7 วัน มีฤทธิ์เสริมมามใหแข็งแรง  และเม่ือฉีดสารสกัด 

70% แอลกอฮอลเขาชองทองกระตายในขนาด 0.5 กรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกันนาน 5 วนั มีฤทธิ์

ขับปสสาวะ  นอกจากน้ียังพบวาเม่ือฉีดยาเตรียมเขาใตผิวหนงัหนูขาวในขนาดเทียบเทาผงยา 1.4 กรัม/
กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกันนาน 8 วัน มีผลปกปองตับได

9 
การศึกษาทางคลินิก:  สารสกดันํ้าสามารถบรรเทาอาการหวาดผวาและจิตใจไมสงบชนิดเรื้อรัง 

และมีฤทธิ์ระบายความชื้นและน้าํ
9 

กุยจือ [กิ่งอบเชยจีน (Ramulus Cinnamomi)] คือ กิ่งออนแหงของพชืท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Cinnamomum cassia Presl. วงศ Lauraceae6  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ลดไขและระบายความรอนอยางออน ๆ ในหนู  
ถีบจักรและกระตาย  สารสกัดขนาดเทียบเทาผงยา 0.01-0.2 กรัม มีฤทธิ์ตานการแข็งตัวของเลือดใน

หลอดทดลอง
8  นอกจากน้ีสารสกัดนํ้ายังมีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียและไวรสับางชนิด8 

การศึกษาทางคลินิก:  โดยทั่วไปกุยจือมักไมใชเด่ียว สวนใหญจะใชเปนสวนประกอบในตํารับ
ยารักษาอาการไขหวัดจากการกระทบลมเย็นภายนอก โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในเด็ก และอาการ

หอบเนื่องจากหลอดลมอักเสบ
10 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันโดยฉีดสารสกัดนํ้าที่มีสวนประกอบของ

นํ้ามันหอมระเหยเขาชองทองหนูถีบจักร พบวาขนาดของสารสกัดท่ีทําใหหนูถีบจักรตายหมด ตายรอยละ 

50 (LD50) และไมมีตัวใดตาย เม่ือใหสารสกัดในเวลากลางวันมีคาเทากับ 1,400, 624.7 และ 200 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  แตเม่ือใหสารสกัดในเวลากลางคืนมีคาเทากับ 1,600, 773.6 และ 400 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาชวงเวลาของวันมีผลตอการออกฤทธิ์ของสารสกัด

10 

จูหลิง (Polyporus) คือ เห็ดท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Polyporus umbellatus (Pers.) Fires วงศ 
Polyporaceae6  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ขับปสสาวะในกระตายและสุนัข และมีฤทธิ์เสริม 
การทํางานของระบบภูมิคุมกันในหนูถีบจักร  สารสกัดนํ้าตาลเชิงซอนมีฤทธิ์ปกปองตับจากสารพิษในหนู
ถีบจักร

11  และสารสกัดแอลกอฮอลมีฤทธิ์ตานเช้ือจุลินทรีย8 
การศึกษาทางคลินิก:   เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าตาลเชิงซอนเขากลามเน้ือผูปวยโรคไวรัสตับอักเสบ 

ครั้งละ 40 มิลลิกรัม วันละครั้ง ติดตอกันนาน 20 วัน แลวใหหยุดยานาน 10 วัน เปนเวลา 3 เดือน  
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พบวาใหผลในการรักษาไดดี
11 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าตาลเชิงซอนเขาชองทองหนูถีบจกัรในขนาด 100 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกัน 28 วนั ไมพบอาการผิดปกติใด ๆ  เม่ือฉีดสารสกัดดังกลาวเขา
ใตผิวหนังหรือชองทองหนูถีบจกัรในขนาด 0.5 และ 0.05 กรมั ตามลําดับ วนัละครั้ง ติดตอกันนาน 6 
เดือน ไมทําใหเกิดโรคมะเร็ง  และเม่ือฉีดสารสกัดดังกลาวเขาชองทองหนูถีบจักรที่กําลังตัง้ทองในขนาด 

0.2 กรัม/กิโลกรัม ไมทําใหเกิดอาการผิดปกติใด ๆ11 

ไปจู (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae) คือ ลาํตนใตดินแหงของพืชที่มีชื่อวทิยาศาสตร
วา Atractylodes macrocephala Koidz. วงศ Compositae6  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

 การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ผงยามีฤทธิ์ปกปองตับและเพิ่มการทํางานของระบบภูมิคุมกันในหนู
ถีบจักร  สารสกัดนํ้าเม่ือใหหนูถีบจักรทางปากในขนาดเทียบเทาผงยา 6 กรัม/กิโลกรัม มีผลเพิ่มนํ้าหนัก

ตัวและความทนทานของหนูถีบจักร  นอกจากน้ีสารสกัดนํ้ายังมีฤทธิ์ขับปสสาวะในหนูขาว กระตาย และ
สุนัข

12 
การศึกษาทางคลินิก:  ผงยามฤีทธิ์ขับปสสาวะ รักษาอาการตับแข็ง และโรคทองมาน (มีนํ้าขัง

ในชองทอง)12 
การศึกษาความปลอดภัย:  มีรายงานการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูขาวโดยการฉีดสารสกัดนํ้า

เขาชองทอง พบวาขนาดของสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูขาวตายรอยละ 50 (LD50) มีคามากกวา 
13.3 กรัม/กิโลกรัม  และเม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากหนูขาวในขนาด 0.5 กรัม/กิโลกรัม ทุกวนัติดตอกัน

นาน 30-60 วัน ไมทําใหเกิดอาการพิษใด ๆ8 
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2. Ou M, Lu X, Li Y, Lai SL, Chen XQ, Huang YZ, Chen JF, Shen C, Zhen WW.  Chinese-English glossary of common 
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ตาเฉิงชีท่ัง  (大承气汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
 伤寒论  ซางหานลุน (Treatise on Febrile Diseases)1 
 « ค.ศ 219  Zhang Zhongjing (张仲景 จางจงจิง่) »2 

 

สวนประกอบ 
 

大黄 Radix et Rhizoma Rhei   ตาหวง 12 กรัม 
 

厚朴 Cortex Magnoliae Officinalis โฮวพัว่ 15 กรัม 
 

芒硝 Natrii Sulphas หมางเซียว 9 กรัม 
 

枳实 Fructus Aurantii Immaturus จื่อสือ 12 กรัม 
 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม โดยตมโฮวพั่วและจื่อสือกอนสกัพัก แลวใสตาหวงตมตอ รินเอานํ้ายาท่ีตมได

ขณะรอนมาละลายหมางเซียว
1,3 

การออกฤทธิ ์
 ทําใหชี่เดินไดสะดวก ขับความรอน ขับสิ่งตกคาง และชวยใหถายอุจจาระคลอง

1,3 

สรรพคุณ 
1. รักษาอาการแกรงของกระเพาะอาหารและลําไส ซึ่งทําใหมีอาการทองผูก ถายไมออก แนน

ทอง ผายลมบอย ๆ ปวดทองกดแลวรูสกึเจ็บ เวลากดจะแข็งเปนกอน เด๋ียวรอนเด๋ียวหนาว ความรอน

สูง สงผลใหมีอาการเพอ มือและเทามีเหงื่อออก ลิ้นมีฝาเหลืองแหง เกิดเปนตุม หรือมีรอยดําไหมแตก

แหง ชีพจรจม แกรง
1,3 

2. รักษาอาการที่เกิดจากความรอนจัด ซึ่งแสดงออกโดยมีอาการธาตุแข็ง ถายออกมามีแต   
นํ้าใส มีกลิ่นเหม็นมาก ประกอบกับทองอืด ปวดทองกดไมได เม่ือกดจะเปนกอนแข็ง ปากและลิ้นแหง   
ชีพจรลื่น แกรง

1,3 
3. ผูปวยที่มีอาการรอนแกรงภายใน ซึ่งแสดงออกโดยมีอาการรอนจัด จะเปนไขชัก และ 

คลุมคลั่ง
1,3 
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2 เซนติเมตร 
โฮวพัว่ (厚朴) 

2 เซนติเมตร 

จื่อสือ (枳实) 

2 เซนติเมตร 

หมางเซียว (芒硝) 

2 เซนติเมตร 

ตาหวง (大黄) 

ตํารับยา ตาเฉิงชี่ทัง (大承气汤) 
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ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาไดในผูปวยที่มีอาการรอนจัดในชวงเวลาสั้น ๆ โดยมีพิษ

ไขทั้งที่เกิดจากโรคติดตอหรือโรคไมติดตอ หรือลําไสไมเคลื่อนไหวชั่วคราวหรือลําไสอุดตัน
1,3 

คําอธิบายตํารับ 
 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

大黄 ตาหวง 
(โกฐน้ําเตา) 

ตัวยาหลัก ขม เย็น ขับถายของเสียตกคาง สลายกอน 
ระบายความรอน หามเลือด แกพิษ 
ชวยใหเลือดมีการไหลเวียนดีขึน้ 

厚朴 โฮวพั่ว ตัวยาเสริม ขม เผ็ด อุน ชวยใหชี่มีการหมุนเวียน แกความชื้น 
สลายของเสียตกคาง ระงับอาการหอบ 

芒硝 หมางเซียว 
(ดีเกลือ) 

ตัวยาชวย เค็ม 
อมขม 

เย็น ขับถาย สลายกอนอุจจาระที่แขง็ใหออน 
ตัวลง ระบายความรอน 

枳实 จื่อสือ 
(สมซา) 

ตัวยานําพา ขม เผ็ด เย็น

เล็กนอย 
ขับชี่ลงลาง สลายกอน สลายของเสีย 
ตกคาง ละลายเสมหะ 

 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม  ยาชง

4 

ขอแนะนําการใช 
ตํารับยาน้ีมีฤทธิ์แรงมาก ดังน้ันหากอาการดีขึ้นก็ใหหยุดยา ไมควรรับประทานยาตอ เพราะจะ

ทําลายชี่ของระบบกระเพาะอาหารไดงาย
1,3 

ขอควรระวังในการใช 
ตํารับยานี้เปนยาถายอยางแรง หากสภาพรางกายออนแอหรืออาการทางโรคภายนอกยังไมได

แกไข หรือกระเพาะอาหารและลําไสไมมีอาการธาตุแข็ง ตองระมัดระวังในการใชตํารับยาน้ี
1,3 

ขอหามใช 
หามใชในหญิงมีครรภ

1,3 
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ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
ตํารับยาตาเฉิงชี่ทัง  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  จากการศึกษาในหนูตะเภา หนูขาว และกระตาย  พบวาสารสกัดนํ้า
มีฤทธิ์ชวยกระตุนการบีบตัวของลําไสใหญ เพ่ิมการซึมผานของของเหลวผานเยื่อเมือกลําไสใหญ ทําใหมี

ปริมาณนํ้าในลําไสใหญมากขึ้น และชวยเรงการขับกากอาหารออกจากลําไสใหญ  สารสกดันํ้ายังมีฤทธิ์

ตานเชื้อแบคทีเรีย ลดอาการปวดบวมในหนูขาว และตานอักเสบในหนูตะเภา1,4 
การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาตาเฉิงชี่ทังมีสรรพคุณลดการอักเสบ ตานเชื้อแบคทีเรีย ชวย

กระตุนการเคลื่อนไหวของลําไส ชวยใหการขบัถายดีขึ้น สงบสติ และแกอาการตัวรอน
1,3 

ตาหวง [โกฐน้าํเตา (Radix et Rhizoma Rhei)] คือ รากและลําตนใตดินแหงของพชืท่ีมีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Rheum palmatum L. หรือ R. tanguticum Maxim. ex Balf. หรือ R. officinale 
Baill. วงศ  Polygonaceae5

  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสําคัญในโกฐน้ําเตาโดยเฉพาะสารเซนโนไซด (sennosides) 

และสารเรอินโนไซด (rheinosides) มีฤทธิ์เปนยาถายโดยออกฤทธิ์กระตุนการบีบตัวของลําไสใหญ ชวย
เรงการขับกากอาหารออกจากลําไสใหญ และเพิม่การซึมผานของของเหลวผานเยื่อเมือกลําไสใหญ ทําให

มีปริมาณนํ้าในลําไสใหญมากขึน้
6,7 และแทนนิน (tannins) ในโกฐน้ําเตามีฤทธิ์ฝาดสมาน ทําใหหยุดถาย

8 

การศึกษาทางคลินิก:  โกฐน้ําเตามีสรรพคุณรักษาอาการทองผูก เลือดออกในระบบทางเดิน

อาหารสวนบน กระเพาะอาหารและลําไสอักเสบเฉียบพลัน
9 

การศึกษาความปลอดภัย:  การใชโกฐน้ําเตาเกินขนาดอาจทําใหเกิดอาการปวดเฉียบพลันและ

มวนเกร็งในลําไสใหญและอุจจาระเหลวเหมือนนํ้า ดังนั้นควรใชโกฐน้ําเตาเฉพาะเมื่อไมสามารถแก

อาการทองผูกไดดวยการปรับเปลี่ยนโภชนาการ หรือใชยาระบายชนิดเพิ่มกาก ในกรณีที่ใชโกฐน้ําเตา

แลวมีเลือดออกทางทวารหนัก หรือเม่ือใชในขนาดสูงแลว ลําไสยงัไมมีการเคลื่อนไหว อาจบงถึงภาวะ

รุนแรงที่อาจเกิดอันตรายได นอกจากน้ันการใชติดตอกันเปนเวลานานเกินกวาท่ีกําหนดยังอาจจะทําให

ลําไสเกิดความเคยชินได และหามใชโกฐน้ําเตาในผูปวยที่มีอาการปวดเกร็งหรือปวดเฉียบพลันในชองทอง 

ไตอักเสบ หรือมีอาการปวดทอง คลื่นไสอาเจียนโดยไมทราบสาเหตุ
8,10,11 

โฮวพั่ว (Cortex Magnoliae Officinalis)  คือ เปลือกตนหรือเปลือกรากแหงของพืชท่ีมี
ชื่อวิทยาศาสตรวา  Magnolia officinalis Rehd. et Wils. หรือ M. officinalis Rehd. et Wils. var. 
biloba Rehd. et Wils. วงศ  Magnoliaceae5

  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
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การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดอีเทอรมีฤทธิ์กดประสาทสวนกลางในหนูถีบจักร  สารสกดั  
50% เอทานอลมีฤทธิ์ปองกันและรักษาแผลในกระเพาะอาหารในหนูขาว สารสกัดนํ้าความเขมขน 1:166 
มีฤทธิ์กระตุนกลามเน้ือเรียบของลําไสและหลอดลมในหนูถีบจักร  แตหากความเขมขนของสารสกัดเพิ่ม 
ขึ้นเปน 1:100 จะมีฤทธิ์ตรงกนัขาม  นอกจากน้ีสารสกัดนํ้ายงัมีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดไดดี

12 
การศึกษาทางคลินิก:  โฮวพั่วมีสรรพคุณบรรเทาอาการจุกเสียด แกทองอืดแนน อาหารตกคาง 

ในลําไส
12
 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร พบวาเม่ือใหสารสกัดนํ้าทาง
ปากขนาดเทียบเทาผงยา 60 กรัม/กิโลกรัม ไมพบหนูถีบจักรตัวใดตายภายใน 3 วัน เม่ือฉีดสารสกัดนํ้า
เขาชองทองหนถูีบจักร พบวาขนาดของสารสกัดท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 

6.12 กรัม/กิโลกรัม  อีกการศึกษาหนึ่งที่ทําโดยการฉีดสารสกัดนํ้าเขาชองทองและใตผิวหนงัหนูถีบจักร 
พบวาขนาดของสารสกัดท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 6.38 และ 2.52 กรัม/
กิโลกรัม ตามลาํดับ

12 

หมางเซียว [ดีเกลือ (Natrii Sulphas)] คือ เกลือซัลเฟตของโซเดียม ที่มีนํ้าผลึกอยู 10 โมเลกุล 
มีสูตรเคมี Na2SO4.10 H2O (sodium sulphate decahydrate) มีชื่อสามัญวา Glauber’s salt5 หรือ 
Mirabilite5,13 
 การศึกษาทางคลินิก:  ดีเกลือมีสรรพคุณเปนยาถาย ยาขับปสสาวะ รกัษาอาการถุงนํ้าดีอักเสบ 

น่ิวในถุงน้ําดี และขับนํ้าเหลืองเมื่อใชเฉพาะที่
13 

จื่อสือ [สมซา (Fructus Aurantii Immaturus)] คือ ผลออนแหงของพชืท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Citrus aurantium L. หรือ C. sinensis Osbeck วงศ Rutaceae5  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ 

ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดความเขมขน 0.01 มิลลิกรัม/มิลลิลติร มีฤทธิ์เพ่ิมการ

เคลื่อนไหวของลําไสกระตาย  ยาฉีดขนาด 2 0 - 4 0  มิลลิกรัม/มิลลิลิตร  มีฤทธิ์ยับยั้งการหดตัวของ
กลามเน้ือเรียบของลําไสกระตาย และสารสกัดนํ้าเม่ือใหทางปากสุนัขในขนาด 1  กรัม/กิโลกรัม มีฤทธิ์ 
เพ่ิมการเคลื่อนไหวของกลามเน้ือเรียบของลําไสเล็ก

14 
การศึกษาทางคลินิก:  สารสกัดนํ้ามีสรรพคุณชวยใหการทํางานของกระเพาะอาหารและการ

ไหลเวียนของเลอืดไปเลี้ยงหัวใจและสมองดีขึ้น และรักษาอาการทองผูกเปนประจําในผูสูงอายุไดผลดี
14 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจกัร  โดยการใหยาฉีดเขาหลอดเลือด   



ตํารับยาถาย: ตาเฉิงช่ีทัง 

 

261 

ดําและชองทอง พบวาขนาดของยาฉีดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 
71.8 และ 267 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ

14 
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เวินผีทัง  (温脾汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
 备急千金要方  เปยจี๋เชียนจินเอี้ยวฟาง (Thousand Gold Remedies for Emergencies)1 

« ค.ศ. 581-682  Sun Simiao (孙思邈 ซุนซอืเหมี่ยว) »2 
 

สวนประกอบ 
 

大黄 Radix et Rhizoma Rhei ตาหวง 12 กรัม 
 

附子(炮) Radix Aconiti Praeparata ฟูจื่อ (เผา)   9 กรัม 
 

干姜 Rhizoma Zingiberis กันเจียง   6 กรัม 
 

人参 Radix Ginseng เหรินเซิน   9 กรัม 
 

甘草 Radix Glycyrrhizae กันเฉา   3 กรัม 
 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม โดยแยกตมฟูจื่อกอนตัวยาอื่น 30-60 นาที เพ่ือลดพิษยาใหนอยลง และใสตาหวง

หลังจากตมยาชนิดอื่น ๆ ในตํารับใหเดือดแลวประมาณ 5-10 นาที แลวตมตอประมาณ 5 นาที
1,3 

การออกฤทธิ ์
 บํารุงหยาง เสรมิความอบอุนใหมามเพื่อขับถายของเย็น และของเสียที่ค่ังคางภายใน1,3 

สรรพคุณ 
แกอาการทองรวง หรือเปนบิดเน่ืองจากความเย็นและของเสียค่ังคางภายในจากมามเย็นบกพรอง 

มีอาการทองผูก ทองเย็น ปวดทองรอบสะดือเรื้อรัง เวลาไดรบัความรอนประคบจะรูสึกดีขึ้น หรือเปนบิด

เรื้อรัง ปวดทองจุกแนนใตลิ้นป มือเทาเย็น ลิ้นมีฝาขาว ชีพจรจมและตึง
1,3 

ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาไดตามความเหมาะสมในผูปวยโรคกระเพาะอาหารอักเสบ

เรื้อรัง ลําไสอกัเสบเรื้อรัง ทองผูกจากภาวะหยางพรองในกลุมผูปวยโรคเรือ้รังตาง ๆ วัณโรคลําไส 

ทองเสียเรื้อรังจากหยางพรอง ลาํไสใหญอักเสบหรือเปนแผล
1,3 
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2 เซนติเมตร 

ฟูจื่อ(เผา) [附子(炮)] 
2 เซนติเมตร 

กันเจียง (干姜) 

2 เซนติเมตร 
กันเฉา (甘草) 

ตํารับยา เวินผีทัง (温脾汤) 

เหรินเซิน (人参) 
2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร 
ตาหวง (大黄) 
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คําอธิบายตํารับ 
 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 

大黄 ตาหวง 
(โกฐน้ําเตา) 

ตัวยาหลัก ขม เย็น ขับถายอุจจาระ ระบายความรอน 

ขับพิษ หามเลือด กระจายเลือดช้ํา 

ทําใหเลือดหมุนเวียน มีฤทธิ์

คอนขางแรงในการขับถายของเสีย

ที่ค่ังคาง 
附子(炮) 

ฟูจื่อ (เผา) 
(โหราเดือยไก) 

ตัวยาหลัก เผ็ด รอน  
(มีพิษ)* 

ดึงหยางใหกลับคืน เสริมหยาง

บํารุงไฟธาตุ มีฤทธิ์อุนหยางเพื่อ

สลายความเย็นของมาม ระงับปวด 
干姜 กันเจียง  
(ขิงแหง) 

ตัวยาเสริม เผ็ด รอน ใหความรอน อบอุนสวนกลาง 

สลายความเย็น ดึงหยางใหกลบัคืน

เพ่ือกระตุนชีพจร ใหความอบอุน

แกปอด สลายความชื้น เม่ือใชรวม 
กับฟูจื่อจึงเพิ่มความแรงของตํารับ 

人参 เหรินเซิน  
(โสมคน) 

ตัวยาชวย หวานอม 
ขม

เล็กนอย 

อุนเล็กนอย เสริมพลังชี่ บํารงุหัวใจและมาม 

เสริมปอด สรางธาตุนํ้า ชวยให

จิตใจสงบ 

甘草 กันเฉา  
(ชะเอมเทศ) 

ตัวยานําพา อมหวาน กลาง 

คอนขางเย็น

เล็กนอย 

เสริมชี่ บํารุงสวนกลาง ระบาย

ความรอน ขับพิษ แกไอ ขับเสมหะ 

ปรับประสานตัวยาทั้งหมดเขา

ดวยกัน 
 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม

4 
 
*   ฟูจ่ือ (โหราเดือยไก) เปนสมุนไพรที่มีพิษ ตองฆาฤทธิ์ยากอนใช  
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ขอควรระวังในการใช 
ฟูจื่อควรแยกตมกอนตัวยาอื่น 30-60 นาที เพ่ือลดพิษยาใหนอยลง และตาหวงควรใส

หลังจากตมยาชนิดอื่น ๆ ในตํารับใหเดือดประมาณ 5-10 นาที แลวจึงตมตอประมาณ 5 นาที
 1,3 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
ตํารับยาเวินผีทัง  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตํารับยาเวินผีทังมีฤทธิ์ชวยใหการขับถายดีขึ้นในหนูถีบจักร4 
การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาเวินผีทังมีสรรพคุณแกทองผกู ชวยใหการทาํงานของไตดีขึน้ 

ลดอาการอักเสบเรื้อรัง ยกระดับกลไกการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ใหดีขึ้น เพ่ิมแรงบีบตัวของระบบ

ทางเดินอาหาร กระตุนประสาทสวนกลาง เสริมระบบการยอยอาหาร เพ่ิมการดูดซึม บํารุงและกระตุน

หัวใจ
1,3,4 

ตาหวง [โกฐน้ําเตา (Radix et Rhizoma Rhei)] คือ รากและลําตนใตดินแหงของพชืท่ีมีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Rheum palmatum L.หรือ R. tanguticum Maxim. ex Balf. หรือ R. officinale 
Baill. วงศ  Polygonaceae5

  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี  
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสําคัญในโกฐน้ําเตาโดยเฉพาะสารเซนโนไซด (sennosides) 

และสารเรอินโนไซด (rheinosides) มีฤทธิ์เปนยาถาย โดยออกฤทธิ์กระตุนการบีบตัวของลําไสใหญ 

ชวยเรงการขับกากอาหารออกจากลําไสใหญ และเพิ่มการซึมผานของของเหลวผานเยื่อเมือกลําไสใหญ 

ทําใหมีปริมาณนํ้าในลําไสใหญมากขึ้น
6,7 และแทนนิน (tannins) ในโกฐน้ําเตามีฤทธิ์ฝาดสมาน ทําให

หยุดถาย
8 

การศึกษาทางคลินิก: โกฐน้ําเตามีสรรพคุณรักษาอาการทองผูก เลือดออกในระบบทางเดิน

อาหารสวนบน กระเพาะอาหารและลําไสอักเสบเฉียบพลัน
9 

การศึกษาความปลอดภัย:  การใชโกฐน้ําเตาเกินขนาดอาจทําใหเกิดอาการปวดเฉียบพลันมวน

เกร็งในลําไสใหญและอุจจาระเหลวเหมือนนํ้า ควรใชโกฐน้ําเตาเฉพาะเม่ือไมสามารถแกอาการทองผูกได

ดวยการปรับเปลี่ยนโภชนาการ หรือใชยาระบายชนิดเพิ่มกาก ในกรณีที่ใชโกฐน้ําเตาแลวมีเลือดออกทาง

ทวารหนัก หรือเม่ือใชในขนาดสูงแลว ลําไสยังไมมีการเคลื่อนไหว อาจบงถึงภาวะรุนแรงที่อาจเกิด

อันตรายได นอกจากน้ันการใชติดตอกันเปนเวลานานเกินกวาท่ีกําหนดยังอาจจะทําใหลําไสเกดิความเคย

ชินได และหามใชโกฐน้ําเตาในผูปวยที่มีอาการปวดเกร็งหรือปวดเฉียบพลันในชองทอง ไตอกัเสบ หรือมี

อาการปวดทอง คลื่นไสอาเจียนโดยไมทราบสาเหตุ
8,10,11 
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ฟูจื่อ (เผา) [โหราเดือยไก (Radix Aconiti Praeparata)] คือ รากแขนงแหงที่ผานการฆาฤทธิ์
ของพชืท่ีมีชื่อวทิยาศาสตรวา Aconitum carmichaeli Debx. วงศ Ranunculaceae5

 การฆาฤทธิ์ยา

กอนใช ทําโดยการค่ัวทรายในกระทะดวยไฟแรงจนกระทั่งทรายรอนจัด  จากน้ันนําสมุนไพรที่หั่นเปน

แวน ๆ ใสลงในกระทะ ค่ัวกับทรายจนกระทั่งสมุนไพรมีสีเหลอืงออน นําออกจากเตา รอนเอาทรายออก 

แลวตั้งทิง้ไวใหเย็น 
มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี  
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ฟูจื่อ (เผา) มีฤทธิ์ลดความดันโลหิตในสุนัข ตานอักเสบในหนู   

ถีบจักร และหนขูาว
12 ระงับปวดในหนูถีบจักร และเสริมภูมิตานทานในหนูขาว13 

การศึกษาทางคลินิก:  ฟูจื่อ (เผา) มีสรรพคุณรักษาโรคหัวใจ13 
การศึกษาความปลอดภัย:  ฟูจื่อมีพิษมาก ความเปนพิษแตกตางกันมากหรือนอยจะขึ้นอยูกับ

แหลงปลกู อายเุก็บเกี่ยว วิธีฆาฤทธิ์ของยา และระยะเวลาในการตม มีรายงานวา ฟูจื่อจากแหลงตาง ๆ 

มีความเปนพิษแตกตางกันถึง 8 เทา ฟูจื่อเม่ือฆาฤทธิ์ของยาแลวจะสามารถลดพิษไดมากถึง 81%  

โดยทั่วไปขนาดของยาที่ทําใหเปนพิษจะสูงกวาขนาดรับประทานมาก
12
  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนู 

ถีบจักร โดยฉีดสารสกัดนํ้าเขาหลอดเลือดดํา พบวาขนาดสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตาย

รอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 13.75 กรัม/กิโลกรัม และขนาดต่ําสุดของสารสกัดท่ีทําใหหนูขาวตาย

เทียบเทาผงยา 23.40  กรัม/กิโลกรัม
13 

กันเจียง [ขิงแหง (Rhizoma Zingiberis)] คือ เหงาแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Zingiber 
officinale (Willd.) Rosc.  วงศ Zingiberaceae5

  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหสารสกัด 50 % เอทานอลแกหนูถีบจักรทางปากในขนาด   

25 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เปนเวลาติดตอกัน 7 วัน พบวามีฤทธิ์กระตุนภูมิคุมกัน เม่ือใหในขนาด              
200 มิลลิกรัม/กิโลกรัมพบวา มีฤทธิ์ระงับปวดไดอยางมีนัยสําคัญ และเมื่อใหสารสกัดดังกลาวทางปาก
กระตายในขนาด 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์ลดไขมันในเลือดและมีฤทธิ์ตานการเกิดภาวะ

หลอดเลือดแข็ง สารสกัดอะซีโตนหรือ 50 % เอทานอล เม่ือใหทางปากสุนัขในขนาด 25, 50, 100 และ 
200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สามารถลดจํานวนครั้งของการอาเจียนจากยาตานมะเร็งได สวนผลตอการชะลอ

การเริ่มเกิดการอาเจียนครั้งแรกนั้นเฉพาะสารสกัดอะซีโตนขนาด 100 มิลลกิรัม/กิโลกรัม หรือสารสกัด 

50 % เอทานอลขนาด 25, 50 และ 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เทาน้ันท่ีสามารถชะลอการเริ่มเกิดการ

อาเจียนไดอยางมีนัยสําคัญ
14 
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การศึกษาทางคลินิก:  ผงขิงในขนาด 940 มิลลิกรัม มีประสิทธิภาพในการปองกันและลด

อาการเมารถเมาเรือไดดี
15 เม่ือใหหญิงมีครรภรับประทานขิงผงบรรจุแคปซูลขนาด 1 กรัม นาน 4 วัน 

ใหผลในการตานการอาเจียนเน่ืองจากตั้งครรภ และไมพบอาการขางเคียงแตประการใด
14 นอกจากน้ียัง

พบวาขิงชวยบรรเทาอาการปวด และลดการบวมของขอ และยังทําใหหนาท่ีของขอฟนตัวดีขึ้นในผูปวย

โรคปวดขอรูมาตอยด และผูปวยที่มีอาการปวดหลังเรื้อรัง
15 

การศึกษาความปลอดภัย:  ยังไมพบรายงานเกี่ยวกับการเกิดพิษจากการใชขิงเพียงอยางเดียว 
และผลจากการศึกษาทางคลินิกในผูปวยกลุมตาง ๆ ไมพบวาขิงกอใหเกิดอาการพิษแตอยางใด เม่ือให

สารสกัดขิงดวยนํ้ามันงาในขนาดสูงถึง 1 กรัม/กิโลกรัม แกหนูขาวที่ตั้งทองในชวงที่ตัวออนมีการสราง

อวัยวะ ไมพบพษิตอตัวแมและตัวออนในทอง
14 

เหรินเซิน [โสมคน (Radix Ginseng)] คือ รากแหงของพชืท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Panax ginseng 
C.A. Mey  วงศ  Araliaceae5

  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากและฉีดเขาชองทองของหนูถีบจักรใน

ขนาดเทียบเทาผงยา 1-3 กรัม/กิโลกรัม มีผลชวยใหหนูถีบจักรมีความจําดีขึ้น และมีรายงานวาโสมคนมี

ฤทธิ์เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบภูมิคุมกันของรางกาย โดยการกระตุนระบบภูมิคุมกันของรางกายแบบ

ไมเฉพาะเจาะจง นอกจากน้ีโสมคนยังชวยปรับการเตนของหัวใจใหกลับสูภาวะปกติเร็วขึ้น ทําใหเหนื่อย

ชาลง และสามารถทํางานไดนานขึ้น
16 

การศึกษาทางคลินิก:  การศึกษาทางคลินิก มีรายงานวา เม่ือใหผูปวยที่มีอาการเครียดและ
ออนเพลีย รับประทานยาเตรียมทิงเจอรจากรากโสมคนความเขมขน 3% วันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 5 มิลลลิติร 
รับประทานติดตอกันทุกวันเปนเวลา 5-7 วัน พบวา อาการปวดศีรษะ นอนไมหลับ เบ่ืออาหาร ดีขึ้น

อยางชัดเจน  เม่ือใหผูปวยโรคโลหิตจางรับประทานสารสกัดทุกวัน วันละ 60-120 มิลลิกรัม พบวา

นอกจากประสิทธิภาพการทํางานของไขกระดูกเพิ่มขึ้นแลว ยังชวยบรรเทาอาการออนเพลียหรือ

เม่ือยลา เบื่ออาหาร เวียนศีรษะ หัวใจเตนเร็วของผูปวยใหดีขึ้นดวย นอกจากน้ีโสมคนยังมีสรรพคุณชวย

เพ่ิมสมรรถนะในการทํางานของรางกายใหสูงขึ้น ตานความเมื่อยลา และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุมกัน

ของรางกาย
8,16 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร พบวาขนาดของผงยาและ

สารสกัดนํ้าเม่ือใหทางปากที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 5 กรัม/กโิลกรัม และ    
1.65 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ16 
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กันเฉา [ชะเอมเทศ (Radix Glycyrrhizae)] คือ รากแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Glycyrrhiza  uralensis Fischer หรือ G. inflata Bat. หรือ G. glabra L. วงศ Leguminosae-
Papillionoidae5 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ชะเอมเทศมีฤทธิ์คลายฮอรโมนคอรทิโซน (cortisone) ระงับไอ ขบั
เสมหะในหนูถีบจักร ลดการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร และตานอักเสบในหนูขาว แกแพและเสริมภูมิ

ตานทานในหนูตะเภา
12,17 

การศึกษาทางคลินิก:  ชะเอมเทศมีสรรพคุณระบายความรอน ขับพิษ แกไอ ขับเสมหะ โดย 

ทั่วไปมักใชเขาในตํารับยารักษาอาการไอมีเสมหะมาก พิษจากฝแผล คอบวมอักเสบ หรือพิษจากยาและ

อาหาร โดยสามารถชวยระบายความรอนและขบัพิษได
12,17 

การศึกษาความปลอดภัย:  ชะเอมเทศมีพิษนอย แตการรับประทานตอเน่ืองเปนเวลานาน จะทํา

ใหความดันโลหิตสูงขึ้นหรือมีอาการบวม
12 การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร พบวาขนาดของ   

สารสกัดเทียบเทาผงยาเมื่อฉีดเขาใตผิวหนังที่ทาํใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 3.6    
กรัม/กิโลกรัม

17 
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ไตหวงฟูจื่อทัง  (大黄附子汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
 金匮要略  จินคุยเอี้ยวเลี่ย (Synopsis of Prescriptions of the Golden Chamber)1 

« ค.ศ. 219  Zhang Zhongjing (张仲景  จางจงจิ่ง) »2 
 

สวนประกอบ 
 

大黄 Radix et Rhizoma Rhei ตาหวง 9 กรัม 
 

附子 (炮) Radix Aconiti Praeparata ฟูจื่อ (เผา) 9 กรัม 
 

细辛 Herba Asari ซี่ซิน 3 กรัม 
 

วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม

1,3 

การออกฤทธิ ์
 เสริมหยางกระจายความเย็นท่ีตกคางในรางกาย ชวยใหชี่และเลอืดหมุนเวียน ขบัถายของเสยีที่
ตกคางในลําไสใหญ

1,3 

สรรพคุณ 
รักษาอาการความเย็นจับค่ังอยูในรางกาย มีอาการปวดทองนอย ทองผูก ปวดชายโครง ตวัรอน 

มีไข มือเทาเย็น ลิ้นมีฝาขาวและเหนียว ชีพจรตึง แนน
1,3

  
ตํารับยานี้สามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคทองผูกอันเน่ืองมาจากความ

เย็นสะสมคั่งในรางกาย หรือลําไสอุดตันแบบพรอง
1,3 
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2 เซนติเมตร 

ฟูจื่อ(เผา) [附子(炮)] ซี่ซิน (细辛) 

2 เซนติเมตร 

2 เซนติเมตร ตาหวง (大黄) 

ตํารับยา ไตหวงฟูจื่อทัง (大黄附子汤) 
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คําอธิบายตํารับ 
 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
大黄 ตาหวง 
(โกฐน้ําเตา) 

ตัวยาหลัก ขม เย็น เปนยาระบาย ขับของเสียตกคาง 

附子 (炮) 

ฟูจื่อ (เผา) 
(โหราเดือยไก) 

ตัวยาหลัก เผ็ด รอน 
(มีพิษ)* 

ใหความอบอุน เสริมความแข็งแรง

ของไต บํารุงธาตุไฟ กระจายความ

เย็นท่ีมาจับ บรรเทาอาการปวด 
细辛 ซี่ซิน ตัวยาเสริม เผ็ด อุน เสริมความอบอุนใหกับเสน

ลมปราณ และสลายความเย็น  
ชวยเสริมหยาง ระงับปวด 

 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาตม

4 

ขอควรระวังในการใช 
โดยทั่วไปแลวปริมาณของตัวยาตาหวงที่ใชตองไมมากกวาตัวยาฟูจื่อ เม่ือรับประทานยาตํารับน้ี

แลวจะถายอุจจาระดี อาการของโรคจะเขาสูภาวะปกติ หากรับประทานยาตํารับน้ีแลวไมถาย แตกลับมี

อาการคลื่นไส อาเจียน มือเทาเย็น ชีพจรเล็ก ถือวาเปนอันตราย ใหหยุดยา
1,3 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
ตํารับยาไตหวงฟูจื่อทัง  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์เปนยาถาย และชวยปรับอุณหภูมิของรางกายให

เปนปกติในหนูถีบจักร
4 

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาไตหวงฟูจื่อทังมีสรรพคุณเพิ่มกําลังในการขับของเสีย ชวยให

เลือดไหลเวียนดีขึ้น บํารุงหัวใจ ระงับปวด และแกทองผูก1,3,4 

ตาหวง [โกฐน้ําเตา (Radix et Rhizoma Rhei)] คือ รากและลําตนใตดินแหงของพืชท่ี

มีชื่อวิทยาศาสตรวา  Rheum palmatum L. หรือ  R. tanguticum Maxim. ex Balf.  หรือ  
 
*  ฟูจ่ือ (โหราเดือยไก) เปนสมุนไพรที่มีพิษ ตองฆาฤทธิ์ยากอนใช 
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R. officinale Baill. วงศ  Polygonaceae5
  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสําคัญในโกฐน้ําเตาโดยเฉพาะสารเซนโนไซด (sennosides) 
และสารเรอินโนไซด (rheinosides) มีฤทธิ์เปนยาถายโดยออกฤทธิ์กระตุนการบีบตัวของลําไสใหญ ชวย
เรงการขับกากอาหารออกจากลําไสใหญ และเพิม่การซึมผานของของเหลวผานเยื่อเมือกลําไสใหญ ทําให

มีปริมาณนํ้าในลําไสใหญมากขึน้
6,7 และแทนนิน (tannins) ในโกฐน้ําเตามีฤทธิ์ฝาดสมาน ทําใหหยุดถาย

8 
การศึกษาทางคลินิก: โกฐน้ําเตามีสรรพคุณรักษาอาการทองผูก เลือดออกในระบบทางเดิน

อาหารสวนบน กระเพาะอาหารและลําไสอักเสบเฉียบพลัน
9
 

การศึกษาความปลอดภัย:  การใชโกฐน้ําเตาเกินขนาดอาจทําใหเกิดอาการปวดเฉียบพลันและ

มวนเกร็งในลําไสใหญและอุจจาระเหลวเหมือนนํ้า  ดังนั้นควรใชโกฐน้ําเตาเฉพาะเมื่อไมสามารถแก

อาการทองผูกไดดวยการปรับเปลี่ยนโภชนาการ หรือใชยาระบายชนิดเพ่ิมกาก  เมื่อใชโกฐนํ้าเตาแลวมี

เลือดออกทางทวารหนัก หรือเม่ือใชในขนาดสงูแลว ลําไสยังไมมีการเคลื่อนไหว อาจบงถึงภาวะรุนแรงที่

อาจเกิดอันตรายได การใชติดตอกันเปนเวลานานกวาท่ีกําหนดยังอาจจะทําใหลําไสเกิดความเคยชินได 

และหามใชโกฐน้ําเตาในผูปวยที่มีอาการปวดเกร็งหรือปวดเฉียบพลันในชองทอง ไตอักเสบ หรือมีอาการ

ปวดทอง คลื่นไสอาเจียนโดยไมทราบสาเหตุ
8,10,11 

ฟูจื่อ (เผา) [โหราเดือยไก (Radix Aconiti Praeparata)] คือ รากแขนงแหงที่ผานการฆาฤทธิ์
ของพชืท่ีมีชื่อวทิยาศาสตรวา  Aconitum carmichaeli Debx. วงศ Ranunculaceae5

  การฆาฤทธิ์ยา   

กอนใช ทําโดยการคั่วทรายดวยไฟแรงจนกระทั่งทรายรอนจัด จากน้ันนําสมุนไพรที่หั่นเปนแวน ๆ ใสลง

ในกระทะ ค่ัวกบัทรายจนกระทั่งสมุนไพรมีสีเหลืองออน นําออกจากเตา รอนเอาทรายออก แลวทิ้งไวใหเย็น 
มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ฟูจื่อ (เผา) มีฤทธิ์ลดความดันโลหิตในสุนัข ตานอักเสบในหนู  

ถีบจักร และหนขูาว
12 ระงับปวดในหนูถีบจักร และเสริมภูมิตานทานในหนูขาว13 

การศึกษาทางคลินิก:  ฟูจื่อ (เผา) มีสรรพคุณรักษาโรคหัวใจ13 
การศึกษาความปลอดภัย:  ฟูจื่อมีพิษมาก ความเปนพิษแตกตางกันมากหรือนอยขึ้นอยูกับ

แหลงปลกู อายุเก็บเกี่ยว วิธีฆาฤทธิ์ของยา และระยะเวลาในการตม มีรายงานวา ฟูจื่อจากแหลงตาง ๆ 

มีความเปนพิษแตกตางกันถึง 8 เทา ฟูจื่อเม่ือฆาฤทธิ์ของยาแลวจะสามารถลดพิษไดมากถึง 81%  

โดยทั่วไปขนาดของยาที่ทําใหเปนพิษจะสูงกวาขนาดรับประทานมาก
12
  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนู 

ถีบจักร โดยฉีดสารสกัดนํ้าเขาหลอดเลือดดํา  พบวาขนาดสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตาย 
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รอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 13.75 กรัม/กิโลกรัม และขนาดต่ําสุดของสารสกัดท่ีทําใหหนูขาวตาย

เทียบเทาผงยา 23.40  กรัม/กิโลกรัม
13 

ซี่ซิน (Herba Asari) คือ ทั้งตนที่ทําใหแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Asarum 
heterotropoides Fr. Schmidt var. mandshuricum (Maxim.) Kitag. หรือ A. sieboldii Miq. หรือ 
A. sieboldii Miq. var. seoulense Nakai  วงศ  Aristolochiaceae5

  มีรายงานการศึกษาวิจัย 
ดาน  ตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ซี่ซินมีฤทธิ์ลดไขในสัตวทดลองหลายชนิด ชวยใหจิตสงบในหนู 

ถีบจักร นํ้ามันหอมระเหยมีฤทธิ์ระงับปวดในกระตาย ตานอักเสบในหนูขาว ชวยใหการทํางานของระบบ

ทางเดินหายใจดีขึ้นในหนูตะเภา
12,14 

การศึกษาทางคลินิก:  ซี่ซินมีสรรพคุณระงับปวด บรรเทาอาการปวดศีรษะ รักษาแผลในปาก 
แกไขหวัด ไขหวัดใหญ

12,14  

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร โดยใหสารสกัดทางปากและ
ฉีดเขาหลอดเลือดดํา พบวาขนาดสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคา
เทากับ 12.37 และ 0.78 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ  เม่ือฉีดนํ้ามันหอมระเหยเขาชองทองของหนูถีบจักร 

พบวาขนาดของนํ้ามันหอมระเหยที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 1.2 มิลลิลิตร/

กิโลกรัม
14 
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ตํารับยา เปาเหอหวาน (保和丸) 

เปาเหอหวาน  (保和丸) 

ตําราตนตํารับ 
 丹溪心法 ตันซีซินฝา (Danxi’s Experimental Therapy)1 
 « ค.ศ. 1347 Zhu Danxi (朱丹溪 จูตันซี) »2) 

สวนประกอบ 
 

山楂 Fructus Crataegi ซันจา 180 กรัม 
 

神曲 Massa Fermentata Medicinalis เสินชฺว ี 60 กรัม 
 

萝卜子 Semen Raphani หลัวปูจื่อ 30 กรัม 
 

半夏 Rhizoma Pinelliae ปนเซี่ย 90 กรัม 
 

茯苓 Poria ฝูหลิง 90 กรัม 
 

陈皮 Pericarpium Citri Reticulatae เฉินผี 30 กรัม 
 

莲翘 Fructus Forsythiae เหลียนเฉียว 30 กรัม 
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2 เซนติเมตร 

เฉินผี (陈皮) 

2 เซนติเมตร 

ซันจา (山楂) 

2 เซนติเมตร 
เสินชฺว ี(神曲) 

2 เซนติเมตร 

หลอปูจื่อ (萝卜子) 

2 เซนติเมตร 

เหลียนเฉียว (莲翘) 

2 เซนติเมตร 

ปนเซี่ย (半夏) 

3 เซนติเมตร 
ฝูหลิง (茯苓)
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วิธีใช 
 นําตัวยาทั้งหมดมาบดเปนผง ใชนํ้าเปนกระสายยาปนเปนลูกกลอน รับประทานครั้งละ 6-9 

กรัม รับประทานกับนํ้าตมสุก หรือนําตัวยาทั้งหมดมาตมเอานํ้าด่ืมโดยปรับลดนํ้าหนักยาลงจากตํารับยา

ขางตน 10 เทา
1,3 

การออกฤทธิ ์
 เจริญอาหาร ปรับสมดุลของกระเพาะอาหาร

1,3 

สรรพคุณ 
รักษาอาการที่เกิดจากการกินอาหารมาก มีอาหารตกคาง มีอาการจุกแนนหนาอก ทองอืด  

บางครั้งปวด พะอืดพะอม เรอเหม็นเปรี้ยว เบื่ออาหาร คลื่นไส หรืออาจมีอาการทองเสีย ถายทอง หรือ

กินอาหารเปนพิษ ถายทองเหมือนเปนบิด ลิ้นมีฝาเหลือง หนาและเหนียว และชีพจรลื่น 
ตํารับยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยที่ระบบยอยอาหารไมดี กระเพาะ

อาหารและลําไสอักเสบ ซึ่งเกิดจากการสะสมของอาหารที่ตกคางมากเกินไป
1,3 

คําอธิบายตํารับ 
 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
山楂 ซันจา ตัวยาหลัก เปรี้ยวอม

หวาน 
อุนเล็กนอย สลายอาหารที่ตกคางในรางกาย 

โดยเฉพาะยอยสลายอาหารที่มี

ไขมันและเนื้อสตัว 

神曲 เสินชฺวี ตัวยาเสริม อมหวาน 

เผ็ด 
อุน ชวยยอยอาหาร บํารุงมาม สลาย

อาหารที่บูดและตกคาง 
萝卜子 หลัวปูจื่อ 
(เมล็ดหัวผักกาด) 

ตัวยาเสริม เผ็ดอม

หวาน 
กลาง ชวยใหชีล่งต่ํา เจริญอาหาร และ

สลายอาหารที่ตกคาง 
半夏 ปนเซี่ย ตัวยาชวย เผ็ด อุน (มีพิษ)* ขับลมและระบายของเสยีตกคาง 

ปรับกระเพาะอาหารและบรรเทา

อาการคลื่นไส อาเจียน 
 
* ปนเซี่ย เปนสมุนไพรที่มีพิษ ตองฆาฤทธ์ิยากอนใช 



ตํารับยาชวยยอยสลาย: เปาเหอหวาน 

 

279 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ สรรพคุณ 
茯苓 ฝูหลิง 
(โปงรากสน)  

 

ตัวยาชวย จืดอมหวาน กลาง บํารุงมาม ขับความชื้น ปรับ 
สวนกลางของรางกาย หยุดถาย  
สงบจิตใจ 

陈皮 เฉินผี 
(ผิวสมจีน) 

ตัวยาชวย เผ็ด ขม อุน ขับลมและระบายของเสยีตกคาง 

ปรับกระเพาะอาหารและบรรเทา

อาการคลื่นไส อาเจียน 
莲翘 เหลียนเฉียว ตัวยาชวย ขม เย็นเล็กนอย ระบายความรอน กระจายและ 

ขับพิษ 

 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาลูกกลอนนํ้า  ยาตม

4 

ขอควรระวังในการใช 
ตํารับยาน้ีควรใชอยางระมัดระวังในผูปวยที่มีอาการมามพรองหรือมามออนแอ หามรับประทาน

อาหารรสจัดหรือมันจัด
1,3 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
ตํารับยาเปาเหอหวาน  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตํารับยาเปาเหอหวานมีฤทธิ์กระตุนการดูดซึมของลําไสเลก็และขจดั
ของตกคางในกระเพาะอาหารและลําไสของหนูถีบจักร  คลายกลามเน้ือเรียบของลําไสเลก็กระตาย  เพ่ิม

การหลั่งนํ้ายอยในกระเพาะอาหารและการหลัง่นํ้าดีในหนูขาว
1,4 

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาเปาเหอหวานมีสรรพคุณชวยในการยอยสลายอาหารที่ตกคาง 

ชวยใหลําไสและกระเพาะอาหารบีบตัว ยอยและสลายอาหาร แกอาเจียน คลืน่ไส ตานเชื้อแบคทีเรีย แก

อักเสบ
1,3,4 
การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือใหยาเปาเหอหวานทางปากหนูถีบจักรขนาด 120 กรัม/กิโลกรัม 

วันละ 2 ครั้ง เชา-เย็น ติดตอกัน 7 วัน พบวาไมมีหนูถีบจักรตัวใดตาย หนูทุกตัวมีการเคลื่อนไหวเปน

ปกติและมีนํ้าหนักตัวเพิ่มขึ้น  อีกการทดลองหนึ่งพบวา ขนาดสูงสุดของยาทีห่นูถีบจักรจะรบัไดภายใน 

24 ชั่วโมง เม่ือใหทางปากคือ 96 กรัม/กิโลกรัม และเม่ือฉีดเขาชองทองคือ 72 กรัม/กิโลกรัม  เม่ือใหยา
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ทางปากหนูขาวขนาด 32.0, 16.0, 8.0 และ 4.0 กรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกัน 4 สัปดาห ไมพบ

การเปลี่ยนแปลงของหวัใจ ตับ มาม ปอด ไต กระเพาะอาหาร ลําไส และเลือด
4 

ซันจา (Fructus Crataegi) คือ ผลสุกแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Crataegus pinnatifida 
Bge. หรือ C. pinnatifida Bge. var major N.E. Br. วงศ Rosaceae5  มีรายงานการศึกษาวิจัยดาน 

ตาง ๆ ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดเอทานอลมีฤทธิ์ลดไขมันในเลือดกระตาย หนูขาว และหนู

ตะเภา สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์เพ่ิมการไหลเวียนของเลือดกระตาย หนูขาวและหนูตะเภา เพ่ิมความแข็งแรง

ใหกับเซลลกลามเน้ือหัวใจหนูขาว สารสกัดนํ้าและสารสกัดเอทานอลมีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด
6 

การศึกษาทางคลินิก:  ซันจามีสรรพคุณลดไขมันในเลือด ลดความดันโลหิต บํารุงหัวใจ แก

ตับอักเสบ แกบิดและลําไสอักเสบ เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของระบบยอยอาหาร
6 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดซนัจาในสัตวทดลอง ไมพบอาการ
ผิดปกติใด ๆ

6 

เสินชฺวี (Massa Fermentata Medicinalis) คือ ยาเตรียมท่ีไดจากการนําสมุนไพรหลายชนิด 

ไดแก ลาเหลียวเฉา (Herba Polygoni Salicifoli) ชิงเฮา (โกฐจุฬาลําพา Herba Artemisiae annuae) 
ซิ่งเหริน (Semen Armeniacae Amarum) และสมุนไพรอื่น ๆ มาผสมกับแปงหมี่หรือเปลือกขาวสาลี 

หมักไวจนกระทัง่เกิดฟองฟูขึ้น แลวนํามาเตรียมเปนเสินชฺวี
7  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

 การศึกษาทางคลินิก:  เสินชฺวีมีสรรพคุณปรับกระเพาะอาหาร ชวยใหการยอยและการดูดซึม

อาหารไปเลี้ยงสวนตาง ๆ ของรางกายดีขึ้น
7 

หลัวปูจื่อ [เมล็ดหัวผักกาด (Semen Raphani)] คือ เมล็ดสุกแหงของพชืท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Raphanus sativus L. วงศ Cruciferae5  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ลดความดันโลหิตในกระตาย ตานอักเสบในหนู
ขาว และสลายอาหารที่ตกคางในหนูถีบจักร รวมทั้งตานเชื้อไวรสัในหลอดทดลอง

8 

การศึกษาทางคลินิก:  หลัวปูจื่อมีสรรพคุณลดความดันโลหิต  รักษาอาการทองผูกในผูสูงอาย ุ 

และสตรีระดูมามากผิดปกติ
8 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาชองทองหนถูีบจักร พบวาขนาดของสารสกดั
ที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทียบเทาผงยา 127.4 กรัม/กิโลกรัม และขนาดสูงสุดของ
สารสกัดเทียบเทาผงยาที่จะรับไดเม่ือใหทางปากหนูถีบจักรมีคาเทากับ 161 กรัม/กิโลกรัม เม่ือฉีดเขา
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หลอดเลือดดํามีคาเทากับ 50 กรัม/กิโลกรัม  เม่ือใหสารสกัดนํ้าทางปากหนูขาวขนาดเทียบเทาผงยา 100, 
200 และ 400 กรัม/กโิลกรัม/วัน ติดตอกัน 3 สัปดาห ไมพบอาการผิดปกติใด ๆ  และเมื่อใหยาเม็ด

หลัวปูจื่อขนาด 1.6, 16 และ 32 กรัม/กิโลกรัม ทางปากสุนัขติดตอกัน 30 วัน ไมพบอาการผิดปกติใด ๆ
8 

ปนเซี่ย  (Rhizoma Pinelliae) คือ ลําตนใตดินแหงที่เอาเปลือกนอกและรากฝอยออกแลวของ
พืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Pinellia ternata (Thunb.) Breit. วงศ Araceae5

  ปนเซี่ยเปนสมุนไพรที่มี

พิษ ตองฆาฤทธิ์ยากอนใช โดยนําปนเซี่ยไปแชนํ้าจนกระทั่งนํ้าซึมเขาเน้ือในสมุนไพร นําขิงสดหั่นเปน

แวนตมเอานํ้า เติมสารสมและสมุนไพรลงไปในน้ําขิงแลวตมจนกระทั่งสามารถมองเห็นเน้ือในสมุนไพร 

นําสมุนไพรออกมา ตั้งทิ้งไวใหแหงหมาด ๆ หั่นเปนแวนบาง ๆ แลวนําไปทําใหแหง
9
  มีรายงานการ

ศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา  ปนเซี่ยมีฤทธิ์ระงับไอ ขับเสมหะในแมวและสุนัข ตานอาเจียนใน

นกพิราบ กระตาย และสุนัข
10 

การศึกษาทางคลินิก  ปนเซี่ยมีสรรพคุณแกอาเจียน แกทองเสยี
10 

การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร พบวาความเปนพิษของ
ปนเซี่ยมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับกระบวนการแปรรูปและการเตรียมสารสกัด มีรายงานวา เม่ือให

ผงยา (ที่ยังไมผานการฆาฤทธิ์ยา) ทางปาก ขนาดท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 

42.7 กรัม/กิโลกรัม  และเมื่อใหผงยาดังกลาวในขนาด 2.25, 4.5 และ 9 กรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง 

ติดตอกันนาน 21 วัน พบวาหนูถีบจักรตายหมด  เม่ือฉีดสารสกัดปนเซี่ยเขาชองทองหนูถีบจักร พบวา

ขนาดของสารสกัดท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทียบเทาผงยา 131.4 กรมั/กิโลกรัม 

ในขณะที่สารสกัดจากปนเซี่ยท่ีผานการฆาฤทธิ์ยาแลวไมทําใหเกิดพิษเฉียบพลันใด ๆ  และการให 
สารสกัดปนเซี่ยที่ผานการฆาฤทธิ์ยาแลวในขนาด 9 กรัม/กิโลกรัม ทางปากติดตอกันนาน 21 วัน ไมมี

ผลตอการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักตัว และไมพบหนูถีบจักรตัวใดตาย
10
 

ฝูหลิง [โปงรากสน (Poria)] คือ เห็ดท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Poria cocos (Schw.) Wolf วงศ  

Polyporaceae5  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:   สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์สงบประสาทในหนูถีบจักร คลายกลามเน้ือเรียบ 

ของลําไสกระตาย
11  ผงยาเมื่อใหทางปากหนูถีบจักรในขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีผลยับยั้งอาการ 

ผิวหนังอักเสบ  สารสกัดนํ้าตาลเชิงซอนเม่ือใหทางปากหนูถีบจักรในขนาด 250, 500 และ 1,000  
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มิลลิกรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกันนาน 7 วัน มีฤทธิ์เสริมมามใหแข็งแรง และเมื่อฉีดสารสกัด 

70% แอลกอฮอลเขาชองทองกระตายในขนาด 0.5 กรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกันนาน 5 วนั มีฤทธิ์

ขับปสสาวะ นอกจากน้ียังพบวาเม่ือฉีดยาเตรียมเขาใตผิวหนังหนูขาวในขนาดเทียบเทาผงยา 1.4 กรัม/
กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกันนาน 8 วัน มีผลปกปองตับได

12 
การศึกษาทางคลินิก:  สารสกดันํ้าสามารถบรรเทาอาการหวาดผวาและจิตใจไมสงบชนิดเรื้อรัง  

และมีฤทธิ์ระบายความชื้นและน้าํ
12 

เฉินผี [ผิวสมจีน (Pericarpium Citri Reticulatae)] คือ เปลือกผลสุกที่ทําใหแหงของพืชท่ีมี
ชื่อวิทยาศาสตรวา Citrus reticulata Blanco วงศ Rutaceae5  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ยับยั้งการหดตัวของกลามเน้ือเรียบของลําไสหนู

ตะเภา กระตาย และสุนัข มีฤทธิ์ขับเสมหะและแกหอบในหนูตะเภา ตานอนุมูลอิสระในหนูขาว นํ้ามัน

หอมระเหยใหความอบอุนและกระตุนการทํางานของระบบกระเพาะอาหารและลําไสในกระตาย รักษาน่ิว

ในถุงนํ้าดีในสุนัข
13 

การศึกษาทางคลินิก:  เปลือกสมจีนมีสรรพคุณรักษาอาการช็อคอันเน่ืองจากการติดเชื้อ  
สารสกัดมีสรรพคุณรักษาแผลกลากเกลื้อน บรรเทาอาการแพ และแกอุจจาระมีเลือดปน นํ้ามันหอม

ระเหยมีสรรพคุณรักษาน่ิวในถุงน้ําดี
13 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือฉีดนํ้ามันหอมระเหยเขาชองทองหนูถีบจักร พบวาขนาดของ
นํ้ามันหอมระเหยที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 1 มิลลิลิตร/กิโลกรัม

13 

เหลียนเฉียว (Fructus Forsythiae) คือ ผลแหงของพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Forsythia 
suspensa (Thunb.) Vahl. วงศ Oleaceae5

  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ตานเชื้อจุลินทรียในหลอดทดลอง ระบายความ

รอน และลดความดันโลหิตในกระตาย ตานอักเสบและปกปองตับในหนูขาว ระงับอาเจียนในสนัุข
14 

การศึกษาทางคลินิก:  เหลียนเฉียวมีสรรพคุณระบายความรอนและขับพิษไข แกดีซาน แก

คลื่นไสอาเจียน
14 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือฉีดสารสกัดนํ้าเขาใตผิวหนังหนูถีบจักร พบวาขนาดของสาร

สกัดนํ้าท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทียบเทาผงยา 29.37 กรัม/กิโลกรัม อีกการ 

ศึกษาหนึ่ง พบวาขนาดสารสกดันํ้าที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) เม่ือใหทางปากและฉีดเขา
ชองทองมีคาเทียบเทาผงยา 172.21 และ 28.32 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ14 
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ตํารับยา เออรเฉินทัง (二陈汤) 

เออรเฉินทัง  (二陈汤) 
 

ตําราตนตํารับ 
 太平惠民和剂局方  ไทผิงหุยหมินเหอจี้จฺหวีฟาง (Prescription of Peaceful Benevolent  

Dispensary)1 
 « ค.ศ. 1151 Chen Shiwen (陈诗文  เฉินซือเหวิน) »2 

 

สวนประกอบ 
半夏 Rhizoma Pinelliae ปนเซี่ย 15 กรัม 
茯苓 Poria ฝูหลิง 9 กรัม 
生姜 Rhizoma Zingiberis Recens เซิงเจียง 3 กรัม 
乌梅 Fructus Mume อูเหมย      1 ผล 
橘皮 Pericarpium Citri Reticulatae จฺหวีผ ี 15 กรัม 
甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กันเฉา (จื้อ) 3 กรัม 
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3 เซนติเมตร 

ฝูหลิง (茯苓) ปนเซี่ย (半夏) 
2 เซนติเมตร 

อูเหมย (乌梅) 

2 เซนติเมตร เซิงเจียง (生姜) 
3 เซนติเมตร 

กันเฉา(จื้อ) [甘草(炙)] 

2 เซนติเมตร 

จฺหวีผี (橘皮) 
2 เซนติเมตร 
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วิธีใช 
 ตมเอานํ้าด่ืม

1,3 

การออกฤทธิ ์
 ขจัดความชื้น ละลายเสมหะ ปรับสมดุลชี่สวนกลาง

1,3 

สรรพคุณ 
รักษาโรคที่มีความชื้นและเสมหะ ซึ่งแสดงออกโดยมีอาการไอ มีเสมหะมากสีขาว แนนหนาอก 

อึดอัด คลื่นไสอาเจียน วิงเวียนศีรษะ ใจสั่น ลิน้ชุมและมีฝาขาว ชีพจรลื่น
1,3 

ตํารับยานี้สามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคหลอดลมอักเสบ กระเพาะ

อาหารอักเสบ ซึ่งเกิดจากมีเสมหะชื้น
1,3 

คําอธิบายตํารับ 
 

สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ    สรรพคุณ 

半夏 ปนเซี่ย ตัวยาหลัก เผ็ด อุน (มีพิษ)* ขจัดความชื้น ละลายเสมหะ กดชี่ 
ลงลาง ระงับอาเจียน สลายเสมหะ

ที่เกาะกันเปนกอน  
茯苓 ฝูหลิง 
(โปงรากสน) 

ตัวยาเสริม หวาน 
เล็กนอย 

กลาง ระบายความชื้นและน้ํา เสริมมาม 
ใหแข็งแรง สงบจิตใจ 

生姜 เซิงเจียง 
(ขิงสด) 

ตัวยาเสริม เผ็ด อุน ขับเหงื่อออกจากผิวกาย ใหความ

อบอุนแกสวนกลาง (กระเพาะ 
อาหาร) ระงับอาเจียน และใหความ 
อบอุนแกปอด ระงับไอ 

乌梅 อูเหมย 
(บวยดํา) 

ตัวยาเสริม เปรี้ยว

ฝาด 

กลาง กักเก็บยินชี่ของปอด แกไอ แก 
ทองเสีย สรางธาตุนํ้า แกกระหายน้ํา 

橘皮 จฺหวีผี ตัวยาชวย เผ็ด ขม อุน ปรับสมดุลชี่ของมามใหแข็งแรง 

ขจัดความชื้น ละลายเสมหะ 
 
*  ปนเซี่ย เปนสมุนไพรที่มีพิษ ตองฆาฤทธ์ิยากอนใช 
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สมุนไพร ทําหนาท่ี รส คุณสมบัติ    สรรพคุณ 
甘草 (炙) 

กันเฉา (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้ง) 

ตัวยานําพา หวาน อุน เสริมชี่ บํารุงสวนกลาง ปรับ 
ประสานตัวยาทั้งหมดเขาดวยกัน 

 

รูปแบบยาในปจจุบัน 
 ยาลูกกลอน  ยาเม็ด  ยาตม

4 

ขอหามใช 
ตํารับยานี้จัดอยูในประเภทเผ็ดและรอนแหง ดังน้ันหามใชในผูปวยที่เปนวัณโรคปอดและมี 

เลือดออก ยินพรอง เสมหะแหงและมีเลือดปน
1,3 

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ 
ตํารับยาเออรเฉินทัง  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ตํารับยาเออเฉินทังมีฤทธิ์ขับเสมหะ ระงับไอ บรรเทาอาการหอบ  

ยับยั้งการหลัง่นํ้ายอยและลดความเปนกรดในกระเพาะอาหาร ปกปองตับ ฆาเชื้อจุลินทรีย ตานอักเสบ 

และชวยใหการทํางานของหัวใจเปนปกติ
1,4 

การศึกษาทางคลินิก:  ตํารับยาเออเฉินทังมีสรรพคุณบํารุงกระเพาะอาหาร แกอาเจียน ขับ

เสมหะ ระงับอาการไอไดดี สามารถปองกันและรักษาแผลในกระเพาะอาหารและลําไสได
1,3,4 

ปนเซี่ย (Rhizoma Pinelliae) คือ ลําตนใตดินแหงที่เอาเปลือกนอกและรากฝอยออกแลว
ของพืชที่มีชื่อวทิยาศาสตรวา Pinellia ternata (Thunb.) Breit.  วงศ Araceae5

  ปนเซี่ยเปนสมุนไพร

ที่มีพิษ ตองฆาฤทธิ์ยากอนใช โดยนําปนเซี่ยไปแชในนํ้าสารสม (ความเขมขน 8%) จนกระทั่งมองเห็น
เน้ือในสมุนไพร เม่ือชิมดูจะรูสึกลิ้นชาเล็กนอย จากน้ันนําไปลางนํ้าใหสะอาด หั่นเปนแวนหนา ๆ แลว

นําไปทําใหแหง
6
  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ปนเซี่ยมีฤทธิ์ระงับไอ ขับเสมหะในแมวและสุนัข ตานอาเจียนใน

นกพิราบ กระตาย และสุนัข
7 

การศึกษาทางคลินิก:  ปนเซี่ยมีสรรพคุณแกอาเจียน และแกทองเสีย
7 
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การศึกษาความปลอดภัย:  การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร พบวาความเปนพิษของ
ปนเซี่ยมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับกระบวนการแปรรูปและการเตรียมสารสกัด มีรายงานวา เม่ือให

ผงยา (ที่ยังไมผานการฆาฤทธิ์ยา) ทางปาก ขนาดท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 

42.7 กรัม/กิโลกรัม  และเม่ือใหผงยาดังกลาวในขนาด 2.25, 4.5 และ 9 กรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง 

ติดตอกันนาน 21 วัน พบวาหนูถีบจักรตายหมด  เม่ือฉีดสารสกัดปนเซี่ยเขาชองทองหนูถีบจักร พบวา

ขนาดของสารสกัดท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทียบเทาผงยา 131.4 กรมั/กิโลกรัม 

ในขณะที่สารสกัดจากปนเซี่ยท่ีผานการฆาฤทธิ์ยาแลวไมทําใหเกิดพิษเฉียบพลันใด ๆ  และการให 
สารสกัดปนเซี่ยที่ผานการฆาฤทธิ์ยาแลวในขนาด 9 กรัม/กิโลกรัม ทางปากติดตอกันนาน 21 วัน ไมมี

ผลตอการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักตัว และไมพบหนูถีบจักรตัวใดตาย
7
 

ฝูหลิง [โปงรากสน (Poria)] คือ เห็ดที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Poria cocos (Schw.) Wolf วงศ  
Polyporaceae5  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:   สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์สงบประสาทในหนูถีบจักร คลายกลามเน้ือเรียบ 
ของลําไสกระตาย

8  ผงยาเมื่อใหทางปากหนูถีบจักรในขนาด 100  มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีผลยับยั้งอาการ 
ผิวหนังอักเสบ  สารสกัดนํ้าตาลเชิงซอนเม่ือใหทางปากหนูถีบจักรในขนาด 250, 500 และ 1,000 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกันนาน 7 วัน มีฤทธิ์เสริมมามใหแข็งแรง  และเม่ือฉีดสารสกัด 

70% แอลกอฮอลเขาชองทองกระตายในขนาด 0.5 กรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกันนาน 5 วัน       

มีฤทธิ์ขับปสสาวะ  นอกจากน้ียังพบวาเม่ือฉีดยาเตรียมเขาใตผิวหนังหนูขาวในขนาดเทียบเทาผงยา 1.4     
กรัม/กิโลกรัม วนัละครั้ง ติดตอกันนาน 8 วัน มีผลปกปองตับได

9 
การศึกษาทางคลินิก:  สารสกดันํ้าสามารถบรรเทาอาการหวาดผวาและจิตใจไมสงบชนิดเรื้อรัง 

และมีฤทธิ์ระบายความชื้นและน้าํ
9 

เซิงเจียง  (ขิงสด Rhizoma Zingiberis Recens) คือ เหงาสดของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Zingiber officinale (Willd.) Rosc. วงศ Zingiberaceae5

  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  นํ้าค้ันมีฤทธิ์ตานการอาเจียนไดผลดี และน้ําค้ันในระดับความ

เขมขนตํ่า ๆ จะเพิ่มแรงบีบตัวของลําไสหนูโดยไมทําใหความตึงตัวของลําไสเปลี่ยนแปลง แตในระดับ

ความเขมขนสูง ๆ จะลดแรงบบีตัวและความตงึตัวของลําไสอยางชัดเจน รวมทั้งสามารถเพิ่มแรงบีบตัว

ของลําไสเล็กสุนัข
10 นอกจากน้ีนํ้าค้ันขิงแกยังมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราในชองปาก11 
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การศึกษาทางคลินิก:  ขิงสดมีสรรพคุณรักษาโรคไขหวัดจากการกระทบลมเย็น แกคลื่นไส

อาเจียน แกกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง แกทองเสีย
12 

การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือฉีดนํ้าค้ันขิงสดที่มีความเขมขน 20% เขาหลอดเลือดดําหนู  

ถีบจักร พบวาขนาดท่ีทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 1.5 กรัม/กิโลกรัม อาการพิษ

ที่ทําใหสัตวตาย คือ ชักและหยดุหายใจ
10 

อูเหมย [บวยดาํ (Fructus Mume)] คือ ผลสุกแหงของพชืท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา Prunus mume 
(Sieb.) Sieb. et Zucc. วงศ Rosaceae5  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  ผลบวยดํามีฤทธิ์เสริมภูมิตานทานในหนูถีบจักร สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์
ฆาและขับพยาธไิสเดือนในสุนัข เพ่ิมการหลั่งนํ้าดี และปองกันหรือลดการติดเชื้อในทอนํ้าดี สารสกัดนํ้า

มีฤทธิ์แกแพในหนูถีบจักร สารสกัดนํ้าสวนทีต่กตะกอนดวยเอทานอลมีฤทธิ์ตานเชื้อจุลินทรียในหลอด

ทดลอง
13 
การศึกษาทางคลินิก:  ผลบวยดํามีสรรพคุณฆาพยาธิไสเดือนและพยาธิปากขอ แกปวดทอง 

บรรเทาอาการกระเพาะอาหารอักเสบ ถุงนํ้าดีอักเสบชนิดเรื้อรัง และลําไสเปนแผลอักเสบ
13 

จฺหวีผี [ผิวสมจีน (Pericarpium Citri Reticulatae)] คือ เปลือกผลสุกที่ทําใหแหงของพืชท่ีมี
ชื่อวิทยาศาสตรวา Citrus reticulata Blanco วงศ Rutaceae5  มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  สารสกัดนํ้ามีฤทธิ์ยับยั้งการหดตัวของกลามเน้ือเรียบของลําไสหนู

ตะเภา กระตาย และสุนัข มีฤทธิ์ขับเสมหะและแกหอบในหนูตะเภา ตานอนุมูลอิสระในหนูขาว นํ้ามัน

หอมระเหยจฺหวีผีมีฤทธิ์เพ่ิมความอบอุนและกระตุนการทํางานของระบบกระเพาะอาหารและลําไสใน

กระตาย และรกัษาน่ิวในถุงนํ้าดีในสุนัข
14 

การศึกษาทางคลินิก:  ผิวสมจีนมีสรรพคุณรักษาอาการช็อคอนัเน่ืองจากการติดเชื้อ สารสกดัมี
สรรพคุณบรรเทาอาการแพ และแกอุจจาระมีเลอืดปน นํ้ามันหอมระเหยมีสรรพคุณรักษาน่ิวในถุงนํ้าดี

14 
การศึกษาความปลอดภัย:  เม่ือฉีดนํ้ามันหอมระเหยเขาชองทองหนูถีบจักร พบวาขนาดของ

นํ้ามันหอมระเหยที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 1 มิลลิลิตร/กิโลกรัม
14 

กันเฉา (จื้อ) (ชะเอมเทศผัดน้าํผึ้ง Radix Glycyrrhizae Praeparata) คือ รากแหงของพชืท่ีมี
ชื่อวิทยาศาสตรวา Glycyrrhiza uralensis Fischer หรือ G. inflata Bat. หรือ G. glabra L. วงศ 
Leguminosae-Papilionoideae5 เตรียมโดยนํานํ้าผึ้งบริสุทธิ์มาเจือจางดวยนํ้าตมในปริมาณท่ีเหมาะสม
ใสชะเอมเทศที่หั่นเปนแวน ๆ หรือเปนชิ้น ๆ ตามตองการ (อัตราสวนของสมนุไพร:นํ้าผึ้ง เทากับ 4:1) 
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แลวคลกุใหเขากัน หมักไวสักครูเพ่ือใหนํ้าผึ้งซึมเขาในตัวยา จากน้ันนําไปผัดในภาชนะที่เหมาะสมโดยใช

ระดับไฟปานกลาง ผัดจนกระทั่งมีสีเหลืองเขมและไมเหนียวติดมือ นําออกจากเตา แลวตั้งทิ้งไวใหเย็น
6 

 ชะเอมเทศมีคุณสมบัติเปนกลางคอนขางเย็นเล็กนอย มีรสอมหวาน มีสรรพคุณระบายความ

รอน ขับพิษ แกไอ ขับเสมหะ โดยทั่วไปมักใชเขาในตํารับยารักษาอาการไอมเีสมหะมาก พิษจากฝแผล 

คอบวมอักเสบ หรือพิษจากยาและอาหาร โดยสามารถชวยระบายความรอนและขับพิษได หากนํามาผัด

นํ้าผึ้งจะทําใหมีคุณสมบัติอุน มีรสหวาน มีสรรพคุณบํารุงมามและกระเพาะอาหาร เสริมชี่ ทําใหการเตน

ของชพีจรมีแรงและกลับคืนสภาพปกติ โดยทั่วไปมักใชเขาในตํารับยารักษาอาการมามและกระเพาะ

อาหารออนเพลียไมมีแรง ชี่ของหัวใจพรอง ปวดทอง เสนเอ็นและชีพจรตงึแข็ง ชีพจรเตนไมสมํ่าเสมอ 

และชีพจรเตนหยุดอยางมีจังหวะ มีรายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณกรดกลีไซรไรซิก (glycyrrhizic 
acid) ในชะเอมเทศที่ผัดนํ้าผึ้งและไมไดผัด พบวาชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งจะมีปริมาณสารดังกลาวนอยกวา
ชะเอมเทศที่ไมไดผัดรอยละ 47-60 ทั้งน้ีขึ้นอยูกับคุณภาพของเครื่องยา

6 
 การศึกษาวิจัยของชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้ง มีดังน้ี 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  มีรายงานการศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันของชะเอมเทศ
ที่ผัดนํ้าผึ้งและไมไดผัดพบวา ฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันของชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งจะแรงกวาชะเอมเทศไมไดผัด

มาก ดังน้ันชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้งจึงนับเปนตัวยาที่มีสรรพคุณบํารุงชี่ที่ดีที่สุดในทางคลินิก
6 
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อภิธานศพัท 
 

กลอมครรภ (安胎 อันไท): Anti-abortion 
 กลอมครรภ หมายถึงบํารุงทารกในครรภใหมีการเคลื่อนไหวเปนปกติ 

กลุมอาการเยน็แทรอนเทียม (真寒假热 เจินหานเจี่ยเรอ): Pseudopyretic cold 
 กลุมอาการเย็นแทรอนเทียมเกิดจากยินเพิ่มสูงมาก เกิดความเย็นสะสมในรางกาย และขับไล 
หยางไปอยูที่สวนนอกของรางกาย ทําใหมีอาการเย็นท่ีสวนในรางกาย ไดแก ทองเดิน ชีพจรออน และมี

อาการรอนสวนนอกของรางกาย ไดแก มีไขแตชอบหมผา โหนกแกมแดง คอแหง ชีพจรใหญไมมีแรง 

กลุมอาการรอนแทเย็นเทียม (真热假寒 เจินเรอเจีย่หาน): Pseudofrigid heat 
กลุมอาการรอนแทเย็นเทียมเกิดจากหยางเพิ่มสูงมาก เกิดความรอนสะสมค่ังอยูภายในรางกาย 

และหยางชี่ไมสามารถไปสูปลายมือปลายเทาได มีอาการรอนแทที่สวนในรางกาย ไดแก กระวนกระวาย 

รอนท่ีอกและทอง ทองผกู ปากแหง ลิ้นแดง และมีอาการเยน็เทียมท่ีสวนนอกของรางกาย ไดแก กลัว

หนาวเล็กนอย แตไมชอบหมผา แขนขาเย็น ออนแรง ชีพจรเลก็ 

ของเหลวในรางกาย (津液 จินเยี่ย): Body fluid and its metabolism 
 ของเหลวในรางกาย คือ ของเหลวทั้งหมดที่มีอยูในรางกายตามธรรมชาติ มีความสําคัญตอการ

ทํางานของอวยัวะตาง ๆ ของเหลวในรางกายแบงเปน 2 ชนิดใหญ ๆ คือ 1) จิน (津 body fluid) เปน
ของเหลวใสไหลไปมา เปนหยาง ทําหนาที่แทรกซึมหลอเลี้ยงผวิหนัง กลามเน้ือ ชองเปดตาง ๆ 2) เยีย่ (
液 liquid) เปนของเหลวเหนียวขน เปนยิน ทําหนาท่ีหลอลื่นขอตอ ไขกระดูก สมอง อวยัวะภายใน จิน

และเยี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงเปนซึ่งกันและกันได ถาจินลดลงจะทําใหเยี่ยลดลง ถาเยี่ยลดลงก็จะทําให

จินลดลงได สมดุลของของเหลวในรางกาย เกิดจากการทํางานรวมกันของมาม ปอด และไต ความ

ผิดปกติของอวยัวะเหลาน้ีจะมีผลกระทบตอการสราง การไหลเวียน และการขับถายของเหลว อาจทําให

ของเหลวสรางไมเพียงพอ การไหลเวียนติดขัด มีนํ้าค่ัง 

ความชื้น (湿 ซือ): Damp 
ความชื้น มีลักษณะสําคัญคือ ขุน ขน เหนียว หนืด และหนัก ซึมแพรออกไปผานยาก ดังน้ัน

โรคชื้นมักเปนโรคเรื้อรัง หายยาก ความชื้นแบงเปน 2 อยาง คือ 1) ความชื้นภายนอก (外湿 ไวซือ) 
พบมากในฤดูรอน เปนการชี้ถึงความชื้นจากภายนอกแทรกแซงรางกายคนเรา เชน ตากฝน การอยูอาศัย
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ในที่ชื้นแฉะหรือแชนํ้าเปนประจํา แลวกอใหเกิดโรคขึ้น 2) ความชื้นภายใน (内湿 เนยซือ) เปนการชี้ถึง
สภาพการปวยและการลําเลียงทีบ่กพรองของมามและกระเพาะอาหาร ทําใหเกิดความชื้นภายในขึ้น มาม

เปนอวัยวะที่ชอบแหงไมชอบชื้น ดังน้ันสภาพชื้นจึงมีผลตอหนาท่ีของมาม ทําใหสมรรถภาพการทํางาน

ของมามลดลง และขัดขวางการลําเลียงของของเหลว ดังน้ันความชื้นภายในจึงเกิดจากมามเปนสําคัญ 

นอกจากน้ีโรคชืน้ยังอาจเกิดจากสุขนิสยัในการกินอาหารที่ไมถูกตอง โรคชื้นภายในจึงมักพบอาการที่เกิด

ทางมามและกระเพาะอาหาร เชน เบ่ืออาหาร คลื่นไส ทองเสยี เปนตน 

ความเย็น (寒 หาน): Cold 
 ความเย็น เปนสาเหตุหน่ึงของโรคได และสามารถนํามาอธิบายถึงสาเหตุและอาการ ลักษณะ

อาการที่เกิดจาก “ความเย็น” ไดแก มีอาการเย็น หนาว หด หนืด แข็งตัว จับเปนกอน หรือไม

กระปรี้กระเปรา ไมมีชีวิตชีวา ความเย็นแบงเปน 2 อยาง คือ 1) ความเย็นภายนอก (外寒 ไวหาน) เปน
สาเหตุจากอุณหภูมิสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงและลดลงทําใหเกดิเจ็บปวย ความเย็นมักรวมกับลมและชื้น

ทําใหเกิดโรค 2) ความเย็นภายใน (内寒 เนยหาน) ในสภาวะที่อวัยวะภายในเปนโรค มักรูสึกหนาวเย็น 

มือเทาเย็น หนาขาวซีด ลิ้นจะมฝีาขาวและชุม ชพีจรจม เบา-เล็ก 

ความรอนอบอาว (暑 สู): Summer heat 
ความรอนอบอาวเปนลมฟาอากาศของฤดูรอนถึงกอนฤดูหนาว ความรอนอบอาวเปนสาเหตุ

ของโรคภายนอกเทาน้ัน ไมมีความรอนอบอาวที่กอตัวจากภายในรางกาย โรคความรอนอบอาวมักเกิดใน

ฤดูรอนท่ีมีอากาศรอนจัด หรืออยูกลางแดดจัดนานเกินไป หรือทํางานอยูในที่มีอากาศรอนอบอาว ทําให

รางกายเสียเหงือ่ เสียนํ้ามาก เกิดอาการเปนลมวิงเวียนหนามืด ช็อก หมดสติ 

ความแหง (燥 เจา): Dryness 
 ความแหง หมายถึงอากาศแหงแลง ซึ่งเปนปรากฏการณของการเปลี่ยนแปลงอยางหนึ่งของ

ธรรมชาติ และยังอธิบายถึงพยาธิสภาพของโรคดวย ความแหง แบงเปน 2 อยาง คือ 1) ความแหง
ภายนอก (外燥 ไวเจา) มักพบในตนฤดูใบไมรวง มีคุณสมบัติ คือ แหงแลง ชุมชื้นนอย ซึ่งจะ

กระทบกระเทือนตอปอดและทาํใหเสียนํ้ามาก ในทางการรักษาอาศัยสังเกตจากตนเหตุและอาการของ

โรค แบงเปน “แหงอุน (温燥 เวินเจา)” หมายถึงเม่ืออากาศแหง-รอน ทําใหผูปวยมีอาการรอน และ 

“แหงเย็น (凉燥 เหลียงเจา)” หมายถึงเม่ืออากาศแหง-เย็น ทําใหผูปวยมีอาการเย็น 2) ความแหง
ภายใน (内燥 เนยเจา) สวนมากมีสาเหตุมาจากโรครอนแบบเรื้อรังทําใหยินพรอง 
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จิตใจ (神 เสนิ): Spirit 
 จิตใจมี 2 ความหมาย คือ 1) ความหมายอยางแคบ จิตใจ คือ อารมณ ความรูสึก ความคิด 2) 
ความหมายอยางกวาง จิตใจ คือ การแสดงออกมาภายนอกของการทํางานของรางกาย เชน สีหนา แววตา 

ทาทาง การเคลื่อนไหว การพูด การตอบสนอง เปนตน 

ชี่ (气): Qi, Vital energy 
ชี่ (พลัง) มีความหมาย 2 อยาง คือ 1) เจิ้งชี่ (正气 ) พลังภายในรางกาย หมายถึง 

ความสามารถของรางกายในการปรับสมดุลตาง ๆ การปองกันโรค และการฟนฟูซอมแซมรางกายใน

ภาวะปกติ 2) เสียช่ี (邪气) พลังภายนอกรางกาย หมายถงึอิทธิพลและปจจัยตาง ๆ ที่กอใหเกิดโรค 

ไดแก ลม ไฟ ความรอน ความเย็น ความชื้น ความแหง และอืน่ ๆ 

จงชี่ (中气): Middle-warmer energy 
 จงชีส่รางมาจากอาหาร เม่ือกระเพาะอาหารยอยอาหารแลว มามดูดซึมสารอาหาร กลั่นกรองจน

บริสุทธิ์เกิดเปนพลังหลอเลีย้งสวนกลางของรางกาย 

จิงชี่ (精气): Jingqi 
จิงชี่ หมายถึงสารจําเปนท่ีหลอเลี้ยงและหมุนเวียนท่ัวรางกาย 

ชี่จมลงขางลาง (气陷 ชี่เซี่ยน): Qi-depletion 
 ชี่ของมามไหลเวียนลอยขึ้นบนสงสารอาหารไปสรางชี่และเปนแรงควบคุมเหน่ียวรั้งชวยให

อวัยวะภายในมีตําแหนงยึดเกาะม่ันคง ถามามพรองทําใหชี่พรองจมลงขางลาง อวัยวะภายในจะหยอนลง

ขางลาง มีอาการแนนถวงในทองและเอว ปสสาวะบอย อุจจาระบอย หายใจขดั พูดเสียงเบา ชีพจรออน

เบา 

ชี่ติดขัด (气滞 ชี่จื้อ): Stagnation of qi 
 ชี่ติดขัดไมไหลเวียน (พลังสะดุด) หมายถึงอาการของโรคที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการไหลเวียนของ
พลังติดขัดท้ัง ๆ ที่พลังคงมีอยูตามปกติ จึงเปนอาการที่สมรรถภาพถูกจํากัดไว จัดเปนภาวะแกรง  

ชี่พรอง (气虚 ชี่ซฺวี): Asthenia of qi, Pulmonary asthenia 
 ชี่พรอง (พลังพรอง) หมายถึงสภาวะที่สมรรถภาพของรางกายลดลง มีอาการออนเพลียไมมี 
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แรง ไมอาจทนตอความหนาวเย็น ชีพจรไมมีแรง เน่ืองจากตําแหนงที่เปนโรคตางกัน อาการพลังพรองจึง

แสดงออกไดหลายแบบ อาการพลังพรองที่พบบอย ไดแก พลังมาม-กระเพาะอาหารพรอง พลงัปอด

พรอง และพลังไตพรอง 

ชี่สวนทางลอยขึ้น (气逆 ชี่หนี้): Adverse rising of qi 
 ชี่ไหลเวยีนสวนทางลอยขึ้น หรอืชี่ยอนกลับ เปนปรากฏการณที่สมรรถภาพของอวยัวะผิดปกติ

โรคที่เกิดเพราะพลังยอนกลับ เชน พลังปอดยอนกลับ เกิดเพราะเสมหะเปนเหตุ ทําใหไอ หอบ พลัง

กระเพาะอาหารยอนกลับ อาการที่พบบอย ไดแก ทองอืด ทองแนน เบ่ืออาหาร 

ชี่ไหลเวียนผดิปกติ (气机失调 ชี่จีซือเถียว): Disturbance of qi activity 
 ชี่มีทิศทางการไหลเวียนขึ้นลงเขาออกแนนอน ชวยใหยิน-หยาง เลือด ชี่ของอวัยวะภายใน และ

ระบบเสนลมปราณมีการไหลเวยีนและทํางานเปนปกติ ความผิดปกติในการไหลเวียนของชีจ่ึงกอใหเกิด

ความผิดปกติของอวยัวะภายใน เสนลมปราณ เลือด ชี่ และสมดุลยิน-หยางทัว่รางกาย 

เวยชี ่(卫气): Weiqi 
 เวยชี่ หมายถึงพลังที่เดินอยูนอกเสนชีพจรหรอืนอกหลอดเลือด ทําหนาท่ีบํารุงเลี้ยงรางกายให

อบอุน ปองกันไมใหผิวหนังถูกอิทธิพลและปจจัยภายนอกตาง ๆ ที่กอใหเกิดโรคจูโจม 

เหวียนชี่ (元气): Renal qi 
เหวียนชี่ เปนพลังที่สําคัญที่สดุในรางกาย เปลี่ยนแปลงมาจากสารจําเปนและชี่ที่เก็บสะสมใน

ไตเปนหลัก เปนพลังด้ังเดิมตั้งแตอยูในครรภที่ไดรับถายทอดมาจากบิดามารดา ความแข็งแกรงหรือ

ออนแอของเหวยีนชี่ ยังไดรับอิทธิพลจากอาหาร การฝกฝน การใชแรงงาน สภาพจิตใจ การเจ็บปวย 

อิ๋งชี่ (营气): Essential substance circulating in vessels 
 อิ๋งชี่ หมายถึงพลังที่เดินตามชีพจรหรือเดินในหลอดเลือด ทําหนาท่ีหลอเลี้ยงและหมุนเวียน 
ทั่วรางกาย 
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ชีพจร (脉 มาย): Pulse 
 

 
                                             尺 ฉ่ือ  关 กวน寸 ชุน 

                                         ภาพแสดงลักษณะของชพีจร 
 
 

                                                                        

                                   
                     

                        ภาพแสดงระดับการเตนของชีพจรที่ตรวจพบในแตละระดับ 

 
 

                                               

                                       

แรงกดของนิ้ว 

เบา 
กลาง 
หนัก 

ชีพจรเตนอยูสวนบน 

 
ชีพจรเตนอยูสวนกลาง 

 
ชีพจรเตนอยูสวนลึก 

浮 ลอย 

 
中 กลาง 

 
沉 จม 

กระดูก 

ใตผิวหนัง 
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                           ภาพแสดงความกวางของชีพจร 
 

                               
                          การเปรียบเทียบชีพจรแนนใหญ                       ความกวางของชีพจรใหญกวาปกติ 

                       ภาพแสดงชีพจรแกรง (实脉 สือมาย) 

                                             

                   
                     ภาพแสดงชีพจรจม (沉脉 เฉินมาย) 
 
 

                          
                               ชีพจรเปนเสนตรง                                      ตึงเหมือนกดเสนสายขิม 
 

                          ภาพแสดงชีพจรตึง (弦脉 เสียนมาย) 

ใตผิวหนัง 

กระดูก 

ชีพจรจม 

ตองใชแรงกดน้ิวมากกวาปกติ  
จึงจะพบการเตนของชีพจร 

  ชีพจรใหญ 
   กวาปกต ิ

 ความกวางของหลอดเลือด 

       ประมาณ 2 ซม. 
   ชีพจรเล็กกวาปกติ 

ชีพจรเล็กมากกวาปกต ิ
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ชีพจรแกรง (实脉 สือมาย): Sthenia pulse 
 ชีพจรแกรง มีแรง ลักษณะของชีพจร คือ การเตนของชีพจรจะเต็มมีพลัง และมีแรงทั้งกดเบา

กดแรง ชีพจรลกัษณะนี้สวนมากเกี่ยวของกับโรคแกรง 

ชีพจรจม (沉脉 เฉินมาย): Sunken pulse 
 ชีพจรจม ลักษณะของชพีจรคือ ใชน้ิวจับบนชพีจรเบา ๆ จะไมพบ ตองกดลึกจึงจะพบการเตน

ของชพีจร ชีพจรจมมักเกิดกับผูปวยเปนโรคที่เกิดจากภายในเปนหลัก 

ชีพจรตึง (弦脉 เสียนมาย): Wiry pulse, string-like pulse 
ชีพจรตึง ลักษณะของชพีจร คือ การเตนของชีพจรจะตึงและยาวเหมือนจับสายขิม เม่ือใชน้ิว

สัมผัสจะพบไดงายและชัดเจนเปนเสนตรง ถาหากชีพจรตึง ลืน่ ออน เบา เปนเสนตรงมักพบในคนปกติ

หรือผูปวยโรคไมรายแรง ถาเปนโรครายแรงจะพบชีพจรตึงเหมือนจับอยูบนคมมีด ใชน้ิวสมัผัสจะรูสึก

ทั้งคมและแขง็ แสดงวาเวยชี่ใกลจะหมดแลว ชีพจรลักษณะนี้สวนมากเปนโรคเกี่ยวกับโรคตับ โรคถุง

นํ้าดี โรคเจ็บปวดตาง ๆ หรือโรคเสมหะอุดตัน 

ชีพจรตึงแนน (紧 脉 จิ่นมาย): Tense pulse 
ชีพจรตึงแนน ลักษณะของชีพจร คือ ชีพจรตึงแนนกระชั้นเหมือนเชือกหมุนเปนเกลียว ใชน้ิว

กดท้ังซายและขวาเหมือนมีแรงตานกลับ ตึงและมีแรงมากกวาเสียนมาย (ชีพจรตึง) ชีพจรลักษณะนี้

สวนมากเปนโรคเกี่ยวกับการทีมี่ความเย็นแกรง อาการเจ็บปวด หรืออาหารตกคางอุดกั้นภายใน 

ชีพจรเตนชา (迟脉 ฉือมาย): Retarded pulse 
 ชีพจรเตนชา ลักษณะของชีพจรคือ การเตนของชีพจรชา การหายใจเขาออกหนึ่งครั้งจะมีการ

เตนของชีพจร 3~4 ครั้ง ชีพจรเตนชาสวนมากเกี่ยวกับโรคเย็น หรือยังมีโรครอนซอนอยูภายใน 

ชีพจรเตนเชื่องชา (缓脉 หวนมาย): Even pulse 
 ชีพจรเตนเชื่องชาเปนจังหวะ ลกัษณะของชีพจรคือ เตนชาอยางสมํ่าเสมอ หายใจเขาออก 1 
ครั้ง ชีพจรจะเตน 4 ครั้ง ลกัษณะของชีพจรแบบนี้แบงเปน 2 แบบ คือ 1) ชีพจรเตนชาเปนจังหวะ
อยางสม่ําเสมอ การหายใจเขาออก 1 ครั้ง เตน 4 ครั้ง  ลักษณะชีพจรแบบนี้ถือวาเปนชีพจรที่ปกติ 
2) ชีพจรเตนชาเปนจังหวะ ออน และไมมีแรง สวนมากเกี่ยวกับมามพรอง ชี่กับเลือดไมเพียงพอ พลงัชี ่
ไมมีแรง ลักษณะชีพจรดังกลาวเกี่ยวกับโรคความชื้นปดกั้น ทําใหหยางชี่ติดขัด และเลือดหมุนเวียนชาลง 
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                           ชีพจรตึงรัดแนน                                              ตึงเหมือนเกลียวเชือก 
 

                        ภาพแสดงชีพจรตึงแนน (紧 脉 จิ่นมาย) 

 
 

                                         
 

     ภาพแสดงชีพจรเตนชา (迟脉 ฉือมาย)  ชีพจรเตนเชื่องชา (缓脉 หวนมาย) 
                             และชีพจรเตนเร็ว (数脉 สูมาย) 
 

 

                   
                       การเตนของชีพจรชา เล็ก และสั้น                  ฝดเหมือนมีดปอกไมไผไปมาเบา ๆ 
 

                         ภาพแสดงชีพจรฝด (涩脉 เซอมาย) 
 

ชีพจรเตนชา 
 

ชีพจรเตนเช่ืองชา 
 

ชีพจรเตนเร็ว 

หายใจ 1 ครั้ง เตน 3 ครั้ง 
 

หายใจ 1 ครั้ง เตน 4 ครั้ง 
 

หายใจ 1 ครั้ง เตน 5 ครั้ง 

กระดูก 

ใตผิวหนัง 
หายใจ 1 ครั้ง  

การหายใจเขาออก    

      1 ครั้ง  
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ชีพจรเตนเร็ว (数脉 สูมาย): Rapid pulse 
 ชีพจรเตนเร็ว ลกัษณะของชีพจรคือ ชีพจรเตนรวดเร็ว หายใจเขาออกหน่ึงครั้ง ชีพจรเตน 5-6 

ครั้ง ถาชีพจรเตนเร็วมีแรง จะเกี่ยวของกับโรครอนแกรง ความรอนจะสูงจดั ถาชีพจรเตนเร็วไมมีแรง 

จะเกี่ยวของกับโรครอนพรอง 

ชีพจรฝด (涩脉 เซอมาย): Uneven pulse 
 ชีพจรฝด ลักษณะของชพีจร คือ ชีพจรทั้งเล็กและเดินชาไปมาฝดไมราบรื่น เตนแรงไม

สมํ่าเสมอ ถาใชน้ิวสัมผัสจะรูสึกเหมือนกับใชใบมีดอันเล็กกรีดบนไมไผ ชพีจรลักษณะนี้สวนมากเปน

โรคเกี่ยวกับเสมหะ หรืออาหารตกคางภายใน ชี่ตีบ ลิ่มเลือดอุดตัน 

ชีพจรพรอง (虚脉 ซฺวีมาย): Deficient pulse 
 ชีพจรพรอง ลักษณะของชพีจร คือ การเตนของชีพจรจะออนนุมมาก เม่ือใชน้ิวกดเบาการเตน

ของชพีจรจะไมมีแรง หากใชน้ิวกดแรงการเตนของชีพจรจะหายไป ชีพจรลกัษณะนี้หมายรวมถึงชพีจร

ทั้งหลายที่ไมมีแรง สวนมากเกี่ยวของกับโรคพรอง 

ชีพจรลอย (浮脉 ฝูมาย): Floating pulse 
 ชีพจรลอย ลักษณะของชีพจร คือ การเตนของชีพจรอยูใกลกับผิวดานบน เม่ือใชน้ิวมือกด 
เบา ๆ ก็สามารถสัมผัสถงึการเตนของชีพจร เม่ือกดแรงกลับไมพบ ชีพจรลอยมักเกิดจากโรคภายนอก 

หรือหยางพรองภายใน แตความรอนเทียมลอยอยูภายนอก ถาสาเหตุเกิดจากโรคแกรงและภมิูตานทาน

ของรางกายยงัไมพรอง ชีพจรจะลอยมีแรง ถาภูมิตานทานของรางกายพรอง ชพีจรจะลอยไมมีแรง 

ชีพจรลอยออน (濡脉 หรูมาย): Soft pulse 
 ชีพจรลอยออน ลักษณะของชพีจร คือ ชีพจรลอย เล็กและออน เม่ือใชน้ิวสมัผัสชีพจรจะไมมี

แรง เหมือนเกสรดอกไมลอยอยูบนนํ้า หากใชน้ิวสัมผัสเบา ๆ จะมีชีพจรเตน แตถาจับหนักเกินไปจะไม

ชัดเจน ชีพจรลกัษณะนี้สวนมากเปนโรคเกี่ยวกับรางกายออนแอพรองและความชื้นอุดกั้น 
ชีพจรลื่น (滑脉 หฺวามาย): Slippery pulse 

 ชีพจรลื่น ลักษณะของชพีจร คือ การเตนของชีพจรราบรื่นไมติดขัด เม่ือใชน้ิวสัมผัสจะลืน่

เหมือนไขมุก ชีพจรลักษณะนี้สวนมากเปนโรคเกี่ยวกับเสมหะ อาหารไมยอยหรือตกคาง ความรอนแกรง

ตาง ๆ 
 



ภาคผนวก 1: อภิธานศัพท 

 

301 

 

                              
               การเคล่ือนไหวของชีพจรต่ําและออน                       ความกวางของชีพจรเล็กกวาปกติ 

 

                    
                 ความยาวของชีพจรไมถึงฉ่ือ                                   ลักษณะของชีพจรเตนออนนุม 
 

                           ภาพแสดงชีพจรพรอง (虚脉 ซฺวีมาย) 

 

                                
                                                                          การเตนของชีพจรเบาเหมือนไมเบาลอยอยูบนผิวน้ํา 
 

                          ภาพแสดงชีพจรลอย (浮脉 ฝูมาย) 

 

                                  
                   ภาพแสดงชีพจรลอยออน (濡脉 หรูมาย) 

  ฉ่ือ 
กวน ชุน 

ชีพจรลอย 

ใตผิวหนัง 

กระดูก 

ใตผิวหนัง 

ชีพจรลอยออนนุมเล็ก ไมมีแรง 
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                                    ภาพแสดงชีพจรลื่น (滑脉 หฺวามาย) 

 

                                    
                         การเตนของชีพจรขึ้นและลงทั้งสูงใหญและยาว           ความกวางของชีพจรใหญกวาปกติ 
 

 

      จังหวะการเตนข้ึนชีพจรจะแรงใหญมีพลังมาก 
                                                                                   จังหวะการเตนลงชีพจรจะออนเบเล็กนอย 

    
                             ชีพจรเตนเลยฉื่อกวนชุน 
 

                ภาพแสดงชีพจรใหญ (洪脉 หงมาย) 

ใตผิวหนัง 

กระดูก 

浮 ลอย 
 

中 กลาง 
 

沉 จม 

การหายใจเขาออก 1 ครั้ง  

  ฉ่ือ กวน ชุน 
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ชีพจรเลก็ (细脉 ซี่มาย): Thin pulse 
 ชีพจรเล็ก ลกัษณะของชพีจรคือ ชีพจรเล็กเหมือนสายไหม เม่ือใชน้ิวสัมผัสการเตนของชีพจรก็ 
ยังชัดเจน มีความรูสึกวาชีพจรเล็กมากและตรงนุม แตกดอยางไรกไ็มขาด ชพีจรเล็กสวนมากเกี่ยวของ

กับโรคที่เกิดจากชี่และเลือดพรองทั้งสองอยาง 

ชีพจรใหญ (洪脉 หงมาย): Bounding pulse, full pulse 
 ชีพจรใหญ ลักษณะของชพีจรคือ ชีพจรลอยกวางใหญ มาแรงไปออน มาใหญไปยาว สวนมาก

เกี่ยวกับความรอนในรางกายสงูมาก ทําใหหลอดเลือดขยาย ถาผูปวยเปนโรคเรื้อรังจะพบลักษณะการ

เตนของชีพจรลอยใหญ แสดงวาโรคนั้นจะเปนหนักมากขึ้น  ถาตรวจพบชีพจรลอยใหญ เตนสมํ่าเสมอ

ในขณะที่อากาศรอน ถือวารางกายแข็งแรงเปนปกติ 

ปญจธาตุ (五行 อูสิง): Five elements 
 ปญจธาตุ (ธาตุทั้งหา) ไดแก ธาตุไม ไฟ ดิน ทอง และน้ํา ในทางแพทยจีนถือวา ปญจธาตุเปน

องคประกอบอยูในสิ่งตาง ๆ ทําใหสิ่งทั้งหลายมลีักษณะ คุณสมบัติ ปฏิกิริยา และรูปรางตาง ๆ กันไป 

รวมทั้งเปนสาเหตุใหมีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เกิดขึ้น โดย “ธาตุไม” มีลักษณะพิเศษคือ เกิดใหมได 
เจริญเติบโตได และออนนุม ไดแก ตับ ถุงนํ้าดี “ธาตุไฟ” มีลักษณะพิเศษคือ รอน ไดแก หวัใจ ลําไส

เล็ก “ธาตุดิน” มีลักษณะพิเศษคือ ใหกําเนิดแกสรรพสิ่ง ไดแก มาม กระเพาะอาหาร “ธาตุทอง ” มี
ลักษณะพิเศษคือ สะอาด บริสุทธิ์ แข็ง และมีความสามารถในการดูดซับ ไดแก ปอด ลําไสใหญ “ธาตุ
น้ํา” มีลักษณะพิเศษคือ ทําใหเกิดความชุมชื้น ไหลลงสูที่ต่ํา ไดแก ไต กระเพาะปสสาวะ 

ไฟ (火 ห่ัว): Fire 
 ไฟมีระดับความรุนแรงมากกวารอน เม่ือรอนถึงที่สุดจะเปนไฟ ซึ่งนอกจากจะมีสาเหตุจาก

อิทธิพลภายนอกมากระทบตอรางกายทําใหเกิดรอนและเปลี่ยนเปนไฟไดแลว ยังอาจจะมีสาเหตุจาก

อวัยวะภายในเกดิโรค หรือจิตใจอารมณถูกกระตุนจนทํางานมากเกินไป ซึ่งเรียกวา ไฟภายใน เชน ไฟ

ตับ (肝火 กานหั่ว) และไฟหวัใจ (心火 ซินห่ัว) เปนตน 

ยิน-หยาง (阴阳): Yin-yang 
 ยิน-หยาง เปนทฤษฎีพื้นฐานทางการแพทยจีนที่อาศัยคุณสมบัติของยิน-หยาง มาอธิบาย

รางกายของมนุษย โดย “ยิน” หมายถึง เย็นหรือที่รม สวน “หยาง” หมายถึง รอนหรือที่แจง
การแพทยจีนใช ยิน-หยาง มาอธิบายปรากฏการณที่ตรงกันขามและขัดแยงกนัในรางกาย ยิน-หยาง เปน
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สิ่งตรงขามกัน แตตองอยูดวยกัน พึ่งพาอาศัยกัน ควบคุมซึ่งกันและกันใหอยูในสมดุล เชน รางกายและ

แขนขาเปนหยาง อวัยวะภายในเปนยิน โดยธรรมชาติ “ยิน-หยาง แบงไดแตแยกจากกันไมได” ลักษณะ
ของ ยิน-หยาง สามารถนํามาอธิบายปรากฏการณของการปวยได โดย ยิน ปวยเปนโรคใน ภาวะพรอง 

อาการเย็น สวนหยาง ปวยเปนโรคนอก ภาวะแกรง อาการรอน 

ระบบเสนลมปราณ (经络 จิงลั่ว): Meridians and collaterals 
 ระบบเสนลมปราณจําแนกเปน 1) เสนลมปราณหลัก (经 จิง) คือเสนลมปราณใหญ มีเสนทาง
แนนอน สวนมากปรากฏอยูในสวนที่ลึก เชน ฝงอยูในกลามเน้ือ จัดเปนยิน 2) เสนลมปราณยอย (络
ลั่ว) คือแขนงยอยของเสนลมปราณหลัก สวนมากพบอยูตามที่ตื้นขึ้นมา จัดเปนหยาง เสนลมปราณยอย
จะเชื่อมโยงเสนลมปราณหลักกบัอวัยวะภายใน เน้ือเยื่อ และสวนตาง ๆ ของรางกาย กลายเปนระบบ

เสนลมปราณ เสนลมปราณทําหนาที่ควบคุมการไหลเวียนและสมดุลของพลัง รวมทั้งควบคุมการ

ไหลเวียนของเลอืด บํารุงรักษากระดูก หลอลื่นเอ็น และไขขอตาง ๆ ทั่วรางกายใหสามารถเคลื่อนไหวได

คลองและเปนปกติ 

โรคภายนอก (表证 เปยวเจิ้ง): Superficial syndrome 
 โรคภายนอกมักพบในระยะแรกของโรคที่เกิดจากปจจัยภายนอก เชน ไขหวัดที่เกิดจากการ

กระทบลมรอนหรือลมเย็นในระยะแรกของโรค  

โรคภายใน (里证 หลี่เจิ้ง): Interior syndrome 
 โรคภายในมักพบในระยะกลางและระยะทายของโรคที่เกิดจากปจจัยภายนอก เพราะในระยะ

กลางและระยะทายของโรคประเภทนี้มักพบวา อาการของโรคภายนอกไดแปรเปลี่ยนและแพรกระจาย

เขาไปถึงอวัยวะภายใน ทําใหเกิดเปนโรคภายในได โรคภายในไมไดเกิดจากปจจัยภายนอกอยางเดียว 

อาจเกิดจากพลงัและเลือดของอวัยวะภายในเสยีสมดุล หรือความตานทานของโรคลดลง ทําใหเกิดเปน

โรคภายในได 

โรคเย็น (寒冷病 หานเหลิ่งปง): Cryopathy 
 โรคเย็น คือ โรคที่เกิดจากสภาพยินมากเกินไป รางกายบางสวนออนแอลงกวาปกติ ทําใหเกิด

อาการเย็น เชน มือเทาเย็น ตัวเย็น หนาวสั่น ไมกระหายน้ํา ลิ้นขาวซีด 

โรครอน (热病 เรอปง): Pyreticosis 
 โรครอน คือ โรคที่เกิดจากสภาพหยางมากเกินไป รางกายเกิดการตอบสนองอยางแรงตอ 
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โรคภัยไขเจ็บ ทําใหเกิดอาการรอน เชน มีไข ปากแหง คอแหง กระหายน้ํา ทองผูก ปสสาวะขัดและมีสี

เขม ลิ้นแดง ชีพจรเตนเร็วและแรง 

โรคระบาด (流行病 หลิวสิงปง): Epidemic disease 
 โรคระบาดเปนโรคติดตอที่เกิดจากเชื้อโรค โรคระบาดมีลักษณะเฉพาะดังน้ี 1) โรคที่เกิดอยาง
รวดเร็ว อาการรนุแรงและคลายคลึงกัน มีอาการเหมือนกลุมอาการที่เกิดจากไฟแตรุนแรงกวา เชน ไขสูง

กระวนกระวาย คอแหง ลิ้นแดง มีฝาเหลือง มักมีกลุมอาการความชื้นรวมดวย เปนตน 2) โรคที่ติดตอ
ไดงาย ระบาดแพรกระจายอยางรวดเร็ว อาจพบชุกชุมเปนแหง ๆ หรือระบาดอยางกวางขวาง มีทั้งโรค

ระบาดชนิดไมรายแรงและชนิดรายแรงทําใหถึงตาย เชน ไฟลามทุง คางทูม ไทฟอยด อหิวาตกโรค 
เปนตน 

ลม (风 เฟง): Wind 
 การแพทยจีนใช “ลม” มาอธิบายสาเหตุและอาการของโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงคอนขางเร็ว ลม
แบงเปน 2 อยาง คือ 1) ลมภายนอก (外风 ไวเฟง)  เปนสาเหตุภายนอกที่เหน่ียวนําใหเกิดโรค เชน 

หวัด 2) ลมภายใน (内风 เนยเฟง) เปนการชี้ใหเห็นวาอวยัวะภายในเปนโรค ทําใหเกิดกลุมอาการ

เจ็บปวย เชน อาการเวียนศีรษะ ลมชัก อาการเหลาน้ีเกิดและพัฒนาอยางเฉียบพลัน และมีลกัษณะเดน

แสดงใหเห็นในสภาพเคลื่อนไหว 

เลือด (血 เซวีย่): Blood 
 เลือด เปนวัตถุพื้นฐานของพลังอยางหนึ่ง สารจําเปนอาศัยปอดกับหัวใจ และการทํางานของจง

เจียว ทําใหเกิดชี่ที่เดินตามชีพจร และเกิดเปนเลือดแดง เลือดไหลเวียนอยูในหลอดเลือด ซึ่งกระจาย

และหลอเลีย้งอวัยวะทัว่รางกาย หากการไหลเวยีนของเลือดผิดปกติ หรือไมอาจไหลเวียนไปตามหลอด

เลือดจะทําใหเกิดโรคได หัวใจกําหนดเลือด ตับเก็บเลือด มามควบคุมเลือด อวัยวะทั้ง 3 สัมพันธกบั

หนาที่และพยาธิสภาพของเลือด 

การเพิ่มการไหลเวียนของเลือด (活血 หัวเซวีย): Promoting blood circulation 
 การเพิ่มการไหลเวียนของเลือด เปนการระบายเลือดค่ัง คลายกลามเน้ือเรียบของเสนเลือดและ 
อวัยวะตาง ๆ รักษาความผิดปกติของระดู การอักเสบเรื้อรัง โรคเสนเลือดหัวใจ ฯลฯ 
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เลือดคั่ง (血瘀 เซวี่ยยฺวี): Blood stasis including stagnated blood and   
extravasated blood 

 เลือดค่ัง หรือเลือดจับเปนกอน หมายถึง การที่เลือดเกิดการจับตัวกันเขาเปนลิ่มเปนกอน หรือ

มีการคางอยูในสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย อาจมีอาการหลายแบบ เชน เจ็บปวด และมีผลกระทบ

กระเทือนตอการทํางานของอวยัวะ มีเลือดออก เปนตน  

เลือดพรอง (血虚 เซวี่ยซวฺี): Blood deficiency 
 เลือดพรอง หมายถึง การมีปริมาณเลือดไมเพียงพอ หรือการไหลเวียนของเลอืดผิดปกติ ทําให

สมรรถภาพของอวัยวะลดลงหรอืเสียสมดุล เลอืดพรองอาจมีอาการเลือดจางหรือไมมีก็ได อาการทั่วไป

ของเลือดพรอง เชน หนาขาวซีดหรือเหลือง เวียนศีรษะ ซูบผอม ไมมีแรง เปนตน 

เหงื่อออกเอง (自汗 จื้อฮั่น): Spontaneous perspiration 
 เหงื่อออกเอง หมายถึงเหงื่อออกเปนประจําในชวงทีไ่มไดหลับ เน่ืองจากหยางหรือชี่พรอง 

เหงื่อลักออก (盗汗 ตาวฮั่น): Night sweat 
 เหงื่อลักออก หมายถึง เหงื่อออกระหวางนอนหลับ ตื่นแลวไมมีเหงื่อ เน่ืองจากยินพรอง 

อวัยวะภายใน (脏腑 จั้งฝู): Internal organs 
 อวัยวะภายในประกอบดวย 1) อวัยวะภายในทั้งหา ไดแก หัวใจ (心 ซิน) ปอด (肺 เฟย) 
มาม (脾 ผี) ตับ (肝 กาน) และไต (肾 เซิ่น) 2) อวัยวะกลวงทั้งหก ไดแก กระเพาะอาหาร (胃 เวย) 
ถุงนํ้าดี (胆 ตาน) ลําไสใหญ (大肠 ตาฉาง) ลําไสเลก็ (小肠 เสี่ยวฉาง) กระเพาะปสสาวะ (膀胱 

ผางกวาง) และ ซานเจียว (三焦) 

กระเพาะปสสาวะ (膀胱 ผางกวาง): Bladder 
 กระเพาะปสสาวะ มีหนาที่รับและขับถายปสสาวะ ซึ่งการขับถายปสสาวะตองอาศัยไต ถา

กระเพาะปสสาวะถูกกระทบกระเทือน จะเกิดอาการปสสาวะคั่ง กลั้นปสสาวะไมอยู ถายปสสาวะมาก 

ปสสาวะเปนเลือด และควบคุมการถายปสสาวะไมดี 

กระเพาะอาหาร (胃 เวย): Stomach 
 กระเพาะอาหาร ทําหนาที่รับและยอยอาหารตาง ๆ จนไดสารจําเปน มีความสัมพันธกับมามซึ่ง 
ทําหนาที่ลําเลียงสารจําเปนและของเหลวไปยังปอด เพื่อสงไปหลอเลี้ยงทั่วรางกาย สมรรถภาพของ 
กระเพาะอาหารและมามจะมีผลโดยตรงตอสุขภาพ 
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ซานเจียว (三焦): Triple warmer 
 ซานเจียวเปนหน่ึงในอวัยวะกลวงทั้งหก และเปนการชี้ตําแหนงของอวัยวะภายในของรางกาย

ทั้งหมด แบงเปน 3 ตําแหนง คือ 1) ซางเจียว (上焦) หมายถึง สวนบนของรางกาย ตั้งแตลิ้นปขึ้นไป 

ไดแก ปอด หวัใจ 2) จงเจียว (中焦) หมายถึงสวนกลางของรางกาย ตั้งแตสะดือขึ้นไปจนถึงลิ้นป 
ไดแก กระเพาะอาหาร ตับ ถุงนํ้าดี และมาม 3) เซ่ียเจียว (下焦) หมายถงึสวนลางของรางกาย ตั้งแต
ใตสะดือลงมาจนถึงทอง ไดแก ไต และ อวัยวะเพศ รวมทั้งลําไสใหญ ลําไสเล็ก กระเพาะอาหาร และ

มดลูก 
ซานเจียวทั้งสามตําแหนงที่กลาวมาน้ี อวัยวะภายในซึ่งมีกลไกการเชื่อมตอซึ่งกันและกัน โดยมี

สารน้ํากับพลังชีห่มุนเวียนอยู ทําใหนํ้าไหลเวียนและถายเทเปนปกติ 

ตับ (肝 กาน): Liver 
 ตับมีหนาที่ 3 ประการ คือ  1) สะสมเลือด ตับเก็บสะสมและปรับปริมาณของเลือดใหคงที่ เม่ือ 
รางกายเคลื่อนไหว เลือดจากตับจะไหลไปยังเสนลมปราณตาง ๆ เพื่อสนองความตองการของรางกาย 

เม่ือรางกายหยุดพักผอนเลือดจะไหลกลับมาสะสมในตับ 2) กําหนดการระบายอยางทั่วถึงตลอดภายใน
รางกาย ตับมีความสามารถในการระบายและปรับสมดุลใหทั่วรางกาย 3) สัมพันธกับถุงน้ําดี ถุงนํ้าดีมี
หนาท่ีเก็บสะสมน้ําดี และชวยเหลือพลงัตับ 

ไต (肾 เซิ่น): Kidney 
 ไต มีหนาที่ 4 ประการ คือ 1) เก็บสารจาํเปนของชีวิต ซึ่งไดแก สารจําเปนในการกอกําเนิด

ชีวิต (ไข และอสุจิ ที่เปนพ้ืนฐานของการกอใหเกิดการตั้งครรภ) และสารจําเปนในการดํารงชีวิต ซึ่งมี

หนาท่ีเกี่ยวกับการเผาผลาญในรางกาย และจะไหลเวียนหลอเลี้ยงทั่วรางกาย 2) กําหนดน้ํา ไตมี
ความสัมพันธกับนํ้าในรางกาย เกี่ยวของกับการสรางนํ้าปสสาวะ และกระเพาะปสสาวะจะทําหนาที่

ขับถายปสสาวะไดตองอาศัยไต ไตทําใหมามสามารถลําเลียงของเหลวในรางกายไดเปนปกติ  3) สมัพันธ
กับการหายใจของปอด พลังปอดจะเคลื่อนลงเบื้องลางสูไต โดยไตเปนตัวรับพลัง ทําใหการหายใจเปน

ปกติ ขณะเดียวกันไตก็ตองไดรับพลังจากปอดจึงสามารถบํารุงรักษาพลังของไตได  4) หนาท่ีของไต 
หยางและไตยิน ไตหยางทําหนาท่ีเกี่ยวกับการสืบพันธุและปรับสมดุลของนํ้าในรางกาย ไตยินทําหนาท่ี 
เกี่ยวกับปริมาณเลือดและของเหลวในรางกาย ไตหยางและไตยนิตองมีความสมดุลกันจึงจะทําใหไตและ

อวัยวะตาง ๆ ทํางานไดเปนปกติ 
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ถุงน้ําดี (胆 ตาน): Gallbladder 
 ถุงนํ้าดี มีหนาที่ เก็บนํ้าดี และทําหนาท่ีรวมกับตับในการหลั่งนํ้าดีออกมาเพื่อชวยการยอย 

ปอด (肺 เฟย): Lung 
 ปอด กําหนดพลังในสวนที่เกี่ยวกับลมหายใจและสารจําเปน ซึ่งเปนพื้นฐานการทํางานของ

อวัยวะอื่น ๆ ของรางกาย มีหนาที่ 4 ประการ คือ 1) หายใจ ปอดมีความสัมพันธกับจมูก พลังปอดมี
ทิศทางเดินลงสูเบ้ืองลาง มีไตเปนตัวรับการเคลื่อนไหวของพลงัน้ี ทําใหการหายใจเปนปกติและของเหลว

ภายในรางกายถายเทสะดวก 2) ลําเลียงของเหลวภายในรางกาย เม่ือของเหลวเขาสูรางกาย มามเปนตัว

ลําเลียงของเหลวนี้ไปที่ปอดกอน และปอดจะชวยกระจายของเหลวไปทั่วรางกาย 3) สัมพันธกบัผิวหนัง
และขน ปอดสัมพันธกับการเปดปดของรูขุมขน การหลั่งเหงื่อ และการตอตานอิทธิพลและปจจัย

ภายนอกที่กอใหเกิดโรค 4) สัมพันธกับลําไสใหญ พลังปอดที่เคลื่อนลงสูเบื้องลางทําหนาท่ีชวยลําไส
ใหญขับถายของเสียและดูดซึมของเหลว 

มาม (脾 ผี): Spleen 
 มาม เปนสวนสําคัญของพลงัหยางในรางกาย มีคุณสมบัติชอบแหง ไมชอบชื้น มีหนาท่ี 4 
ประการ คือ 1) กําหนดการลาํเลียงน้าํและสารจําเปน อาหารเมื่อถูกยอยที่กระเพาะอาหารแลว มามจะ

ลําเลียงสารจําเปนไปสูปอด เพ่ือสงไปทัว่รางกาย และทําหนาที่ปรับสมดุลการใชและการขับถายของเหลว

ภายในรางกาย 2) ควบคุมการไหลเวียนของเลือดใหเปนปกติ 3) กําหนดพลังจงชี่ ซึ่งเปนพลังของ
กระเพาะอาหารและมาม แตพลังมามจะเปนพลังหลัก 4) สัมพันธกับกระเพาะอาหาร มามทําหนาที่
รวมกับกระเพาะอาหาร โดยกระเพาะอาหารทําหนาที่รับและยอยอาหารจนไดสารจําเปน สวนมามทํา

หนาที่ลําเลียงสารจําเปนน้ีไปใชทั่วรางกาย 

ลําไสเลก็ (小肠 เสี่ยวฉาง): Small intestine 
 ลําไสเลก็ มีหนาที่รับอาหารบางสวนที่ผานการยอยจากกระเพาะอาหารมาแยกสวนที่ใส ซึง่เปน

ประโยชนตอรางกาย แลวสงไปยังมามซึ่งจะทําหนาท่ีลําเลียงไปยังสวนตาง ๆ ของรางกาย สวนที่ขนและ

ไมเปนประโยชนจะถูกสงไปยงัลําไสใหญหรือกระเพาะปสสาวะ เพ่ือขับออกจากรางกายในสภาพอุจจาระ

หรือปสสาวะ 

ลําไสใหญ (大肠 ตาฉาง): Large intestine 
 ลําไสใหญ มีหนาท่ีรับสิ่งที่ผานการยอยจากลําไสเล็ก ดูดซึมสิ่งที่มีประโยชนและน้ําท่ีเหลืออยู  
ทําใหกลายเปนอุจจาระ แลวถายออกจากรางกาย 
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หัวใจ (心 ซิน): Heart 
 หัวใจ เปนอวัยวะหลักของอวัยวะภายในทั้งหมด มีหนาที่หลัก 3 ประการ คือ 1) กําหนด 
ชีพจร ควบคุมการไหลเวียนของเลือดท่ัวรางกาย 2) กําหนดความคิด สัมพันธกับสติปญญา การรับรู 

และความรูสึกนึกคิด 3) กาํหนดความสัมพันธกับลาํไสเล็ก โดยมีเสนลมปราณเชื่อมโยงถึงกันระหวาง

หัวใจและลําไสเล็ก 

อาการแกรง (实证 สือเจิง้): Sthenic syndrome 
 อาการแกรง หมายถึงภาวะที่มีปจจัยจากภายนอกมากเกินไป ซึ่งเปนระยะที่การตอสูระหวาง

ปจจัยภายในกับปจจัยภายนอกเปนไปอยางรุนแรง หรืออาจเกิดจากปจจัยภายในแกรงเอง เชน ภาวะแกรง

ของลมปราณหรือเลือด เปนตน 

อาการพรอง (虚证 ซฺวีเจิ้ง): Deficient syndrome 
 อาการพรอง หมายถึงภาวะที่มีปจจัยจากภายในไมเพียงพอ ระบบภูมิตานทานของรางกาย

ออนแอ 

อารมณทั้งเจ็ด (七情 ชีฉิง): Seven modes of emotion 
 การแพทยจีนแบงสภาพจิตใจ อารมณของคนเปน 7 อยาง คือ ดีใจ (喜 สี่) โกรธ (怒 นู) 
วิตก (忧 โยว) กังวล (思 ซือ) เศรา (悲 เปย) กลัว (恐 โขง) ตกใจ (惊 จิง) สภาพจิตใจและอารมณ
ทั้งเจ็ดน้ี เปนปฏิกิริยาสนองตอบเหตุการณและสิ่งแวดลอมอยางหนึ่งของมนุษย ในสภาวะปกติสภาพ

จิตใจและอารมณเหลาน้ีจะไมทําใหเกิดโรค แตถามีความผิดปกติเกิดขึ้น เชน เกิดอารมณหน่ึงอารมณใด

มากเกินไป หรืออยูในอารมณน้ันนานเกินไป จะมีผลทําใหยิน-หยางของรางกายเสียสมดุล ทําใหเลือด

และพลงัไมสมดุล เสนลมปราณติดขัด การทําหนาท่ีของอวัยวะภายในตางๆ เสียสมดุล กอใหเกิดโรคขึ้น

ได 
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รายชื่อตํารับยาจีน  
 

รายชื่อ พินยิน จีนกลาง จีนแตจิ๋ว 
 

 一贯煎  Yiguan Jian  อีกวนเจียน  เจ็กกวงเจีย 
 

 二陈汤  Erchen Tang  เออรเฉินทัง  หยี่ถิ่งทึง 
 

 小青龙汤  Xiao Qinglong Tang  เสี่ยวชงิหลงทงั  เซียวแชเหลงทึง 
 

 小柴胡汤  Xiao Chaihu Tang  เสี่ยวไฉหูทัง  เซียวฉาโอวทึง 
 

 大黄附子汤  Daihuang Fuzi Tang  ไตหวงฟูจื่อทงั  ตั่วอึ๊งหูจือทึง 
 

 大承气汤  Da Chengqi Tang  ตาเฉิงชี่ทัง  ไตเสงค่ีทึง 
 

 六味地黄丸  Liuwei Dihuang Wan  ลิ่วเวยตี้หวงหวาน  หลักบี่ตี่อึ่งอี ๊
 

 五苓散  Wuling San  อูหลิงสาน  โหงวเหลงซั่ว 
 

 玉屏风散  Yupingfeng San  ยฺวี่ผิงเฟงสาน  เหง็กผิ่งฮวงซัว่ 
 

 玉女煎  Yunu Jian  ยฺวี่นฺหวี่เจียน  เหง็กนึงเจีย 
 

 四君子汤  Si Junzi Tang  ซื่อจฺวินจื่อทัง  ซี่กุงจือทึง 
 

 四物汤  Siwu Tang  ซื่ออูทัง  ซี่หมวยทึง 
 

 四逆散  Sini San  ซื่อหน้ีสาน  ซี่เหง็กซั่ว 
 

 四神丸  Sishen Wan  ซื่อเสินหวาน  ซี่สิ่งอี ๊
 

 白虎汤  Baihu Tang  ไปหูทัง  แปะโฮวทึง 
 

 白头翁汤  Baitouweng Tang  ไปโถวเวงิทัง  แปะเถาองทึง 
 

 生脉散  Shengmai San  เซิงมายสาน  แซแหมะซั่ว 
 

 吴茱萸汤  Wuzhuyu Tang  หวูจูยฺหวีทัง  โหงวจูหยูทงึ 
 

 补中益气汤  Buzhong Yiqi Tang  ปูจงอี้ชี่ทัง  โปวตงเอี๊ยะค่ีทึง 
 

 肾气丸  Shenqi Wan  เซิ่นชี่หวาน  เสี่ยงคี่อี ๊
 

 泻白散  Xiebai San  เซี่ยไปสาน  เซี่ยแปะซั่ว 
 

 泻黄散  Xiehuang San  เซี่ยหวงสาน  เซี่ยอึ่งซั่ว 
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รายชื่อตํารับยาจีน (ตอ)  
 

รายชื่อ พินยิน จีนกลาง จีนแตจิ๋ว 
 

 保和丸  Baohe Wan  เปาเหอหวาน  เปาหั่วอี๊ 
 

 消遥散  Xiaoyao San  เซียวเหยาสาน  เซียวเอี่ยวซัว่ 
 

 桂枝汤  Guizhi Tang  กุยจือทัง  กุยกีทึง 
 

 理中丸  Lizhong Wan  หลี่จงหวาน  ลีตงอี ๊
 

 麻黄汤  Mahuang Tang  หมาหวงทัง  หม่ัวอึ่งทึง 
 

 黄连解毒汤  Huanglian Jiedu Tang  หวงเหลียนเจี่ยตูทัง  อึ่งโนยโกยตักทึง 
 

 清胃散  Qingwei San  ชิงเวยสาน  เช็งอุยซัว่ 
 

 温脾汤  Wenpi Tang  เวินผีทัง  อุงปทึง 
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รายชื่อตัวยา 
 

รายชื่อ พินยิน จีนกลาง จีนแตจิ๋ว ไทย 
 

 人参  Renshen  เหรินเซิน  หยิ่งเซียม  โสมคน 
 

 丁香  Dingxiang  ติงเซียง  เต็งเฮีย  กานพลู 
 

 大枣  Dazao  ตาเจา  ตั่วจอ  พุทราจีน 
 

 大黄  Dahuang  ตาหวง  ตั่วอึ๊ง  โกฐน้ําเตา 
 

 大戟  Daji  ตาจี๋  ตั่วเก็ก      - 
 

 山药  Shanyao  ซันเหยา/ไหวซนั  ซัวเอี๊ยะ/หวยซวั  ฮวยซวั 
 

 山楂  Shanzha  ซันจา  ซัวจา      - 
 

 山茱萸  Shanzhuyu  ซันจูยฺหว ี  ซัวจูยู      - 
 

 干姜  Gan Jiang  กันเจียง  กังเกีย  ขิงแหง 
 

 川楝子  Chuanlianzi  ชวนเลี่ยนจื่อ  ชวนเหลี่ยงจี ้  ผลเลี่ยน 
 

 川芎  Chuanxiong  ชวนซฺยง  ชวงเกยีง  โกฐหัวบัว 
 

 川乌  Chuanwu  ชวนอ ู  ชวงโอว  โหราเดือยไก 
 

 三棱  Sanling  ซานหลิง  ซําเลง      - 
 

 牛膝  Niuxi  หนิวซี  หงูฉิก  พันงูนอย 
 

 天麻  Tianma  เทียนหมา  เทียนม้ัว      - 
 

 升麻  Shengma  เซิงหมา  เซ็งม้ัว      - 
 

 五味子  Wuweizi  อูเวยจื่อ  โหงวบี่จี ้      - 
 

 五灵脂  Wulingzhi  อูหลิงจือ  โหงวเหลงจ ี      - 
 

 丹皮  Danpi  ตันผี  ตังพวย  เปลือกรากโบตั๋น 
 

 丹参  Danshen  ตันเซิน  ตังเซียม      - 
 

 贝母  Beimu  เปยหมู/เปยหมู  ปวยบอ      - 
 

 巴豆  Badou  ปาโตว  ปาตาว  สลอด 
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รายชื่อตัวยา (ตอ) 
 

รายชื่อ พินยิน จีนกลาง จีนแตจิ๋ว ไทย 
 

 牙硝  Yaxiao  หยาเซียว  แหงเซียว  ดินประสิว 
 

 乌梅  Wumei  อูเหมย  โอวบวย  บวยดํา 
 

 乌头  Wutou  อูโถว  โอวทาว      - 
 

 地黄  Dihuang  ตี้หวง  ตี่อึ๊ง  โกฐขี้แมว 
 

 生姜  Sheng Jiang  เซิงเจียง  แชเกีย  ขิงสด 
 

 白术  Baizhu  ไปจู  แปะตุก      - 
 

 白芍  Baishao  ไปเสา  แปะเจียก      - 
 

 白敛  Bailian  ไปเลี่ยน  แปะเนี่ยม      - 
 

 白笈  Baiji  ไปจี๋  แปะกิ๊บ      - 
 

 白头翁  Baitouweng  ไปโถวเวงิ  แปะเถาอง      - 
 

 瓜蒌  Gualou  กวาโหลว  กวยลู      - 
 

 玄参  Xuanshen  เสฺวียนเซิน  เห่ียงเซียม      - 
 

 北沙参  Bei Shashen  เปยซาเซิน  ปกซาเซียม      - 
 

 甘草 (生)  Gancao  กันเฉา (เซิง)  กําเชา (แช) ชะเอมเทศ 
 

 甘草 (炙)  Gancao (prepared)  กันเฉา (จื้อ)  กําเชา (เจี่ย) ชะเอมเทศผัดนํ้าผึ้ง 
 

 甘遂  Gansui  กันสุย  กําซุย      - 
 

 半夏  Banxia  ปนเซี่ย  ปวแห      - 
 

 石膏  Shigao  สือเกา  เจียะกอ เกลือจืด 
 

 石脂  Shizhi  สือจือ  เจียะจี      - 
 

 当归  Danggui  ตังกุย  ตังกุย โกฐเชียง 
 

 当归  
 (酒焙干) 

 Danggui (soaking    
 in wine and dried) 

 ตังกุย  
 (จิ่วเปยกัน) 

 ตังกุย (ปวยจิ้ว) โกฐเชียงแชเหลา

แลวปงใหแหง 
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รายชื่อตัวยา (ตอ) 
 

รายชื่อ พินยิน จีนกลาง จีนแตจิ๋ว ไทย 
 

 当归 
  (酒浸炒) 

 Danggui (stir-frying  
 with wine) 

 ตังกุย (จิว่จิ้นเฉา)  ตังกุย (ฉาจิ้ว)  โกฐเชียงผัดเหลา 

 

 肉豆蔻  Roudoukou  โรวโตวโคว  เหน็กเตาโขว  ลูกจันทนเทศ 
 

 肉桂  Rougui  โรวกุย  เหน็กกุย  อบเชยจีน 
 

 芒硝  Mangxiao  หมางเซียว  หม่ังเซียว  ดีเกลือ 
 

 朴硝  Puxiao  ผอเซียว  พกเซียว  ดีเกลือ 
 

 地骨皮  Digupi  ตี้กูผี  ตี่กุกพวย         - 
 

 连翘  Lianqiao  เหลียนเฉียว  เหลี่ยงเคี้ยว      - 
 

 吴茱萸 
  (浸炒) 

 Wuzhuyu (saturated 
 and fried) 

 หวูจูยฺหวี (จิ้นเฉา)  โหงวจูยู   
 (จิ้มชา) 

     - 

 

 麦冬  Maidong  ไมตง  แบะตง      - 
 

 附子 (炮)  Fuzi (prepared)  ฟูจื่อ (เผา)  หูจื้อ (เผา)  โหราเดือยไก 
 

 杏仁 
  (去皮尖) 

 Xingren (with its  
 skin removed) 

 ซิ่งเหริน  
 (ชฺวีผ้ีเจียน) 

 เหงยิ้ง  
 (ค่ือผวยเจียม) 

     - 

 

 补骨脂  Buguzhi  ปูกูจือ  โปวกุกจ ี      - 
 

 芫花  Yuanhua  เหยียนฮวา  อวงฮวย      - 
 

 陈皮  Chenpi  เฉินผี  ถิ่งพวย  ผิวสมจีน 
 

 细辛  Xixin  ซี่ซิน  โซยซิง      - 
 

 知母  Zhimu  จือหมู  ตีบอ      - 
 

 泽泻  Zexie  เจอเซี่ย  เจ็กเสี่ย      - 
 

 郁金  Yujin  ยฺหวี่จิน  เฮียกกิม  วานนางคํา 
 

 厚朴  Houpo  โหวผอ  เกาผก      - 
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รายชื่อตัวยา (ตอ) 
 

รายชื่อ พินยิน จีนกลาง จีนแตจิ๋ว ไทย 
 

 牵牛  Qianniu  เชียนหนิว  คังงู      - 
 

 茯苓  Fuling  ฝูหลิง  หกเหล็ง  โปงรากสน 
 

 茯苓皮  Fulingpi  ฝูหลิงผ ี  หกเหลงพวย  เปลือกโปงรากสน 
 

 海藻  Haizao  ไหเจา  ไหเฉา  สาหรายทะเล 
 

 草乌  Caowu  เฉาอู  เฉาโอว      - 
 

 枳实  Zhishi  จื่อสือ  จี๋ซิก  สมซา 
 

 栀子  Zhizi  จือจื่อ  กีจี้  ผลพุดซอน 
 

 枸杞子  Gouqizi  โกวฉีจื่อ  เกากี๋จี้      - 
 

 神曲  Shenqu  เสินชฺว ี  สิ่งขกั      - 
 

 桑白皮  Sangbaipi  ซังไปผ ี  ซึงแปะพวย  เปลือกรากหมอน 
 

 柴胡  Chaihu  ไฉหู  ฉาโอว      - 
 

 桂枝  Guizhi  กุยจือ  กุยก ี  กิ่งอบเชยจีน 
 

 秦皮  Qinpi  ฉินผี  ฉ่ิงพวย      - 
 

 黄芪  Huangqi  หวงฉี  อึ่งค้ี      - 
 

 黄连  Huanglian  หวงเหลียน  อึ่งโนย      - 
 

 黄柏  Huangbo  หวงปอ  อึ่งแปะ      - 
 

 黄芩  Huangqin  หวงฉิน  อึ่งงิ้ม      - 
 

 猪苓  Zhuling  จูหลิง  ตือเหล็ง      - 
 

 麻黄  
 (去节) 

 Mahuang (with   
  joints removed) 

 หมาหวง  
 (ชฺวี้เจี๋ย) 

 หม่ัวอึ๊ง (ค่ือจัก)      - 

 

 萝卜子  Luobuzi  หลัวปูจื่อ  หลอปกจี ้  เมล็ดหัวผักกาด 
 

 硫黄  Liu Huang  หลิวหวง  หลิ่วอึ๊ง  กํามะถัน 
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รายชื่อตัวยา (ตอ) 
 

รายชื่อ พินยิน จีนกลาง จีนแตจิ๋ว ไทย 
 

 犀角  Xijiao  ซีเจี่ยว  ไซกัก  นอแรด 
 

 粳米  Jingmi  จิงหมี่  แกบี้  ขาวเจา 
 

 煨姜 
 

 Wei Jiang  เวยเจียง  อุยเกีย  ขิงปง 

 熟地黄  

(酒蒸) 
 Shu Dihuang 
 (prepared) 

 สูตี้หวง (จิ่วเจิง)  เส็กตี่อึ๊ง  
 (จิวเจ็ง) 

 โกฐขี้แมวน่ึงเหลา 

 

 黎芦  Lilu  หลีหล ู  หลี่ลู      - 
 

 薄荷  Bohe  ปอเหอ  เปาะหอ  ใบสะระแหน 
 

 橘皮  Jupi  จฺหวี๋ผ ี  กิ๊กพวย  ผิวสม 
 

 藿香  Huoxiang   ฮั่วเซียง  คักเฮีย  ตนพิมเสน 
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กวาโหลว, 38,  
กันเจียง, 169, 171, 172, 197, 199, 202, 262, 264, 

266 
กันเฉา, 38, 49, 73, 75, 77, 87, 90, 94, 129, 132, 

136, 138, 140, 143, 145, 148, 150, 169, 171, 
173, 183, 185, 188, 190, 192, 195, 197, 200, 
205, 208, 210, 212, 232, 234, 236, 238, 240, 
242, 262, 264, 268, 284, 287, 289 

กันสุย, 38, 43 
กานพลู, 38  
กํามะถัน, 37 
กุยจือ, 48, 49, 120, 123, 126, 183, 185, 187, 190, 

192, 193, 197, 199, 201, 249, 251, 253 
เกลือจืด, 37, 45, 210, 211, 221, 222, 234 
โกฐขี้แมว, 99, 100, 107, 108, 114, 115, 122, 124, 

221, 222, 227, 228,  
โกฐจุฬาลําพา, 280 
โกฐเชียง, 99, 101, 107, 109, 148, 151, 227, 229 
โกฐน้ําเตา, 43, 46, 258, 259, 264, 265, 272, 273 
โกฐหัวบัว, 99, 103 
โกวฉีจื่อ, 105, 107, 110 
ขาวเจา, 210, 211 
ขิง, 132, 150 
ขิงสด, 38, 48, 132, 134, 147, 150, 162, 164, 167, 

178, 180, 192, 194, 286, 288, 289 
ขิงแหง, 171, 172, 199, 202, 264, 266 
คําฝอย, 43 
จิงหมี่, 208, 210, 211 
จือจื่อ, 214, 216, 218, 232, 234, 235 
จื่อสือ, 138, 140, 142, 256, 258, 260 
จือหมู, 37, 208, 210, 211, 219, 221, 223 

จูหลิง, 249, 251, 253 
จฺหวีผี, 87, 90, 92, 284, 286, 289 
เจอเซี่ย, 112, 114, 117, 120, 123, 125, 249, 251, 

252 
ฉินผี, 244, 246, 247 
เฉาอู, 38, 
เฉินผี, 276, 279, 282 
ไฉหู, 90, 87, 95, 129, 131, 133, 138, 140, 141, 

145, 147, 149 
ชวนซฺยง, 97, 99, 103 
ชวนเลี่ยนจื่อ, 105, 107, 110 
ชวนอู, 38, 40 
ชะเอมเทศ, 37, 38, 49, 132, 136, 140, 143, 148, 

150, 151, 171, 173, 185, 189, 195, 200, 205, 
210, 212, 234, 236, 237, 240, 242, 264, 268, 
287, 289, 290 

ชะเอมเทศผัดนํ้าผ้ึง, 75, 77 
ชิงเฮา, 280 
เชอเฉียนจื่อ, 46 
เชอเสา, 99 
เชียนหนิว, 38, 43 
ซังไปผี, 238, 240, 241 
ซันจา, 276, 278, 280 
ซันจูยฺหวี, 112, 114, 116, 120, 122, 124 
ซันชี, 46 
ซันเหยา, 112, 114, 116, 120, 122, 124 
ซาเซิน, 38,  
ซานหลิง, 38, 43 

ซิ่งเหริน, 183, 185, 187, 280 
ซีเจี่ยว, 38 
ซี่ซิน, 38, 197, 199, 202, 270, 272, 274 
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ซีหยางเซิน, 46, 80 
เซิงเจียง, 38, 48, 129, 131, 134, 145, 147, 150, 

162, 164, 167, 176, 178, 180, 190, 192, 194, 
284, 286, 288 

เซิงหมา, 87, 90, 95, 225, 227, 230 
ดีเกลือ, 258, 260 
ตนผักเบี้ยใหญ, 37 
ตังกุย, 87, 90, 92, 97, 99, 101, 105, 109, 145, 

148, 151, 225, 227, 229 
ตั่งเซิน, 80 
ตันเซิน, 38, 42 
ตันผี, 112, 114, 118, 120, 123, 126, 225, 227, 

229  
ตาจี๋, 37, 38, 43 
ตาเจา, 129, 132, 135, 162, 164, 167, 176, 178, 

181, 190, 192, 193 
ตาหวง, 43, 256, 258, 259, 262, 264, 265, 266, 

270, 272 
ติงเซียง, 37,  
ตี้กูผี, 238, 240, 241 
ตี้หวง, 105, 107, 108, 114, 115, 120, 122, 124, 

225, 227, 228 
เถาเหริน, 43 
ทอ, 43 
นอแรด, 38 
บวยดํา, 286, 289 
โบตั๋น, 114, 118, 123, 126, 227, 229 
ปรอท, 37, 
ปอเหอ, 46, 145, 147, 148, 152 
ปนเซี่ย, 38, 48, 129, 131, 134, 197, 200, 204, 

276, 278, 281, 284, 286, 287 
ปาโตว, 37,  43 
ปูกูจือ, 162, 164, 165 
เปยซาเซิน, 105, 107, 109 

เปยหมู, 38,  
โปงรากสน, 37, 114, 117, 123, 125, 147, 150, 251, 

252, 279, 281, 286, 288  
ไปจี๋, 38, 42 
ไปจู, 73, 75, 77, 87, 90, 93, 145, 147, 149, 155, 

157, 159, 169, 171, 173, 249, 251, 254 
ไปโถวเวิง, 244, 246, 247 
ไปเล่ียน, 38, 42 
ไปเสา, 38, 42, 97, 99, 102, 138, 140, 142, 145, 

148, 151, 190, 192, 194, 197, 200, 203,  
ผูเซียว, 37,  
ฝางเฟง, 155, 157, 159, 232, 234, 235 
ฝูหลิง, 37, 73, 75, 112, 114, 117, 120, 123, 125, 

145, 147, 150, 249, 251, 252, 276, 279, 281, 
284, 288 

พันงูนอย, 221, 224 
พิมเสน, 234, 236 
พุทราจีน, 132, 135, 162, 164, 167, 178, 181, 192, 

193 
ฟูจื่อ, 45, 120, 123, 127, 262, 264, 265, 266, 270, 

272, 273 
มี่ถอเจิง, 38 

เมล็ดหัวผักกาด, 38, 46, 278, 280 
ไมตง, 80, 82, 84, 105, 107, 109, 219, 221, 223,  
ยฺหวี่จิน, 38 
เรว, 46 
โรวกุย, 38, 46 
โรวโตวโคว, 162, 164, 165 
ลาเหลียวเฉา, 280 
ลูกจันทน, 164, 165 
ลูกพุด, 216, 218, 234, 235 
เล่ียน, 107, 110 
วานนางคํา, 38 
สมจีน, 279, 282, 289 
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สมซา, 140, 142, 258, 260 
สลอด, 38, 43 
สารหนู, 37,  
สือเกา, 37, 38, 45, 208, 210, 211, 219, 221, 222, 

232, 234 
สุยอิ๋น, 37 
สูตี้หวง, 97, 99, 100, 112, 114, 115, 219, 221, 

222 
เสินชฺวี, 276, 278, 281 
เสฺวียนเชิน, 38, 42 
โสมคน, 37, 38, , 46, 75, 76, 82, 83, 90, 93, 132, 

135, 171, 172, 178, 180, 264, 267,  
โสมอเมริกัน, 46, 80 
หงฮวา, 43 
หนิวซี, 219, 221, 224 
หมอน, 240, 241 
หมางเซียว, 256, 258, 260 
หมาฉือเส้ียน, 37 
หมาหวง, 43, 48, 49, 183, 185, 186, 197, 199, 

201 
หมูล่ี, 45 
หยาเซียว, 38,  
หลังตู, 38 
หลัวปูจื่อ, 276, 278, 280 
หลิวหวง, 37,  
หลีหลู, 38 
หวงฉิน, 129, 131, 133, 214, 216, 217 
หวงฉี, 37, 87, 89, 91, 155, 157, 158 
หวงไป, 214, 216, 217, 244, 246, 247 
หวงเหลียน, 214, 216, 216, 225, 227, 228, 244, 

246, 247 
หวูจูยฺหวี, 162, 164, 166, 176, 178, 179,  
หูพ่ัว, 46 
เหยียนฮวา, 38, 43 

เหรินเซิน, 37, 38,  46, 73, 75, 76, 80, 82, 83, 87, 
90, 93, 129, 132, 135, 169, 171, 172, 176, 178, 
180, 262, 264, 267 
เหลียนเฉียว, 276, 279, 282 
โหราเดือยไก, 38, 45, 123, 127, 264, 266, 272, 

273 
ไหเฉา, 38,  
ไหลฝูจื่อ, 38 
อบเชยจีน, 38, 43, 46, 48, 49, 123, 126, 185, 187, 

192, 193, 199, 201, 251, 253 
อําพัน, 46 
อูโถว, 38 
อูเวยจื่อ, 80, 82, 85, 162, 164, 166, 197, 200, 204 
อูหลิงจือ, 38,  
อูหลิงสาน, 249, 251, 252 
อูเหมย, 284, 286, 289 
เออเจียว, 46 
ฮั่วเซียง, 232, 234, 236 
โฮวพ่ัว, 256, 258, 259 
Achryranthes bidentata Bl., 224 
Aconitum carmichaeli Debx., 127, 266, 273 
Agastache rugosa (Fisch et Mey.) O. Ktze, 236 
Alisma orientalis (Sam.) Juzep., 117, 125, 252 
Anemarrhena asphodeloides Bge., 211, 223 
Angelica sinensis (Oliv.) Diels, 92,101, 109, 

151, 229 
Asarum heterotropoides Fr. Schmidt var. 

mandshuricum (Maxim.) Kitag., 202, 274 
Asarum sieboldii Miq. var. seoulense Nakai, 

202, 274 
Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge., 91, 

158 
Atractylodes macrocephala Koidz., 77, 93, 149, 

159, 173, 254 
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Bupleurum chinense DC., 95, 133, 141, 149 
Bupleurum falcatum L., 95, 133, 141, 149 
Bupleurum scorzonerifolium Willd., 95, 133, 

141, 149 
Cimicifuga dahurica (Turcz.) Maxim., 95, 230 
Cimicifuga deltoidea C.Y. Cheng et Hsiao., 228 
Cimicifuga foetida L., 95, 230 
Cimicifuga heracleifolia Kom., 95, 230 
Cimicifuga teetoides C.Y. Cheng, 230 
Cinnamomum cassia Presl, 126, 193, 187, 201, 

253 
Citrus aurantium L., 142, 260 
Citrus reticulata Blanco, 92, 282, 289 
Citrus sinensis Osbeck, 142, 260 
Coptis chinensis Franch., 216, 228, 247 
Coptis deltoidea C.Y. Cheng et Hsiao, 216, 228, 

247 
Coptis teetoides C.Y. Cheng, 216, 247 
Cornus officinalis Sieb. et Zucc., 116, 124 
Cortex Fraxini, 244, 247 
Cortex Lycii Radicis, 238, 241 
Cortex Magnoliae Officinalis, 256, 259 
Cortex Mori Radicis, 238, 241 
Cortex Moutan Radicis, 112, 118, 120, 126, 225, 

229 
Cortex Phellodendri Chinense, 214, 217, 244, 

247 
Crataegus pinnatifida Bge. var major N.E. Br., 

280 
Crataegus pinnatifida Bge., 280 
Dioscorea opposita Thunb., 116 
Ephedra equisetina Bge., 186, 201 
Ephedra intermedia Schrenk et C.A. Mey., 186, 

201 

Ephedra sinica Stapf, 186, 201 
Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth. var. bodinieri 

(Dode) Huang, 166, 179 
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl., 282 
Fraxinus chinensis Roxb., 247 
Fraxinus rhynchophylla Hance, 247 
Fraxinus stylosa Lingelsh., 247 
Fraxinus szaboana Lingelsh, 247 
Fructus Aurantii Immaturus, 138, 142, 256, 260 
Fructus Corni, 112, 116, 120, 124 
Fructus Crataegi, 276, 280 
Fructus Evodiae, 162, 166, 176, 179 
Fructus Forsythiae, 276, 282 
Fructus Gardeniae, 214, 218, 232, 235 
Fructus Lycii, 105, 110 
Fructus Meliae Toosendan, 105, 110 
Fructus Mume, 284, 289 
Fructus Psoraleae, 162, 165 
Fructus Schisandrae Chinensis, 80, 85, 162, 166, 

197, 204 
Fructus Ziziphi Jujubae, 129, 135, 167, 176, 

181, 190, 193 
Gardenia jasminoides Ellis, 218, 235 
Glehnia littoralis Fr. Schmidt ex Miq., 108 
Glycyrrhiza uralensis Fischer, 77, 94, 136, 143, 

150, 173, 188, 195, 205, 212, 236, 242, 268, 
289, 

Glycyrrhiza glabra L, 77, 94, 136, 143, 150, 
173, 188, 195, 205, 212, 236, 242, 268, 289 

Glycyrrhiza inflata Bat., 77, 94, 136, 143, 150, 
173, 188, 195, 205, 212, 236, 242, 268, 289 

Gypsum Fibrosum, 208, 211, 219, 222, 232, 
234 

Herba Agastaches seu Pogostemi, 232, 236 
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Herba Artemisiae annuae, 280 
Herba Asari, 197, 202, 270, 274 
Herba Ephedrae, 183, 186, 197, 201 
Herba Menthae, 145, 152 
Herba Polygoni Salicifoli, 280 
Ligusticum chuanxiong Hort., 103 
Lycium barbarum L., 110, 241 
Lycium chinense Mill., 241 
Magnolia officinalis Rehd. et Wils. var. biloba 

Rehd. et Wils., 259 
Magnolia officinalis Rehd. et Wils., 259 
Massa Fermentata Medicinalis, 276, 280 
Melia toosendan Sieb. et Zucc., 110 
Mentha haplocalyx Briq., 152 
Morus alba L., 241 
Myristica fragrans Houtt., 165 
Natrii Sulphas, 256, 260 
Nonglutinous Rice, 208, 211 
Ophiopogon japonicus Ker-Gawl., 84, 109, 223 
Oryza sativa L., 211 
Paeonia lactiflora Pall., 102, 142, 151, 194, 203 
Paeonia suffruticosa Andr., 118, 126, 229 
Panax ginseng C.A. Mey, 76, 83, 93, 135, 172, 

180, 267, 
Pericarpium Citri Reticulatae, 87, 92, 276, 282, 

284, 289 
Phellodendron amurense Rupr, 217, 247 
Phellodendron chinensis Schneid., 217, 247 
Pinellia ternata (Thunb.) Breit., 134, 204, 281, 

287 
Pogostemon cablin (Blanco) Benth., 236 
Polyporus umbellatus (Pers.) Fires, 253 
Polyporus, 249, 253 

Poria cocos (Schw.) Wolf, 76, 117, 125, 150, 
252, 281, 288 

Poria, 73, 76, 112, 117, 120, 125, 145, 150, 249, 
252, 276, 281, 284, 288 

Prunus armeniaca L. var. ansu Maxim., 187 
Prunus armeniaca L., 187 
Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, 187 
Prunus mume (Sieb.) Sieb. et Zucc., 289 
Prunus sibirica L., 187 
Psoralea corylifolia L., 165 
Pulsatilla chinensis (Bge.) Regel, 246 
Radix Achyranthis Bidentatae, 219, 224 
Radix Aconiti Praeparata, 120, 127, 262, 266, 

270, 273 
Radix Angelicae Sinensis, 87, 92, 97, 101, 105, 

110, 145, 151, 225, 229,  
Radix Astragali Membranacei, 87, 91, 155, 158 
Radix Bupleuri, 87, 95, 129, 133, 138, 141, 145, 

149 
Radix Codonopsis Pilosulae, 80 
Radix et Rhizoma Rhei, 256, 259, 262, 265, 270, 

272 
Radix Ginseng, 73, 76, 80, 83, 87, 93, 129, 135, 

169, 172, 176, 180, 262, 267,  
Radix Glehniae, 105, 108 
Radix Glycyrrhizae Praeparata, 73, 77, 87, 94, 

129, 136, 138, 143, 145, 150, 169, 173, 183, 
188, 190, 195, 197, 205, 208, 212, 238, 242, 
284, 289 

Radix Glycyrrhizae, 232, 236, 262, 268 
Radix Ligustici Chuanxiong, 97, 103 
Radix Ophiopogonis Japonici, 80, 84, 105, 109, 

219, 223 
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Radix Paeoniae Alba, 97, 102, 138, 142, 145, 
151, 190, 194, 197, 203,  

Radix Paeoniae Rubra, 99 
Radix Panacis Quinquefolii, 80 
Radix Pulsatillae, 244, 246 
Radix Rehmanniae Praeparata, 97, 100, 112, 

115, 219, 222 
Radix Rehmanniae, 105, 108, 120, 124, 225, 

228 
Radix Saposhnikoviae Divaricatae, 155, 159, 

232, 235 
Radix Scutellariae, 129, 133, 214, 217 
Ramulus Cinnamomi, 120, 126, 183, 187, 190, 

193, 197, 201, 249, 253 
Raphanus sativus L., 280 
Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch., 100, 

108, 115, 124, 222, 228 
Rheum officinale Baill., 259, 265, 272 
Rheum palmatum L., 259, 265, 272 
Rheum tanguticum Maxim. ex Balf., 259, 265, 

272 
Rhizoma Alismatis, 112, 117, 120, 125, 249, 

252,  
Rhizoma Anemarrhenae, 208, 211, 219, 223 
Rhizoma Atractylodis Macrocephalae, 73, 77, 

87, 93, 145, 149, 155, 159, 169, 173, 249, 
254 

Rhizoma Cimicifugae, 87, 95, 225, 230 
Rhizoma Coptidis, 214, 216, 225, 228, 244, 247 
Rhizoma Dioscoreae, 112, 116, 120, 124 
Rhizoma Pinelliae, 129, 134, 197, 204, 276, 281, 

284, 287 
Rhizoma Zingiberis Recens Praeparata, 145, 

150 

Rhizoma Zingiberis Recens, 129, 134, 167, 176, 
180, 190, 194, 284, 288 

Rhizoma Zingiberis, 169, 172, 197, 202, 262, 
266 

Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk., 
159, 235 

Schisandra chinensis (Turcz.) Baill., 85, 166, 
204 

Scutellaria baicalensis Georgi, 133, 217 
Semen Armeniacae Amarum, 183, 187, 280 
Semen Myristicae, 162, 165 
Semen Raphani, 276, 280 
sodium sulphate decahydrate, 260 
Zingiber officinale (Willd.) Rosc., 134, 150, 

167, 172, 180, 194, 202, 266, 288 
Ziziphus jujuba Mill., 135, 167, 181, 193 
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กลอมครรภ, 292 
กลุมอาการเย็นแทรอนเทียม, 292 
กลุมอาการรอนแทเย็นเทียม, 292 
กงช่ิงซวน, 12 
การจัดยารวม, 37, 44 
การใชยาสมุนไพรจีน, 37 
การตั้งตํารับยาจีน, 48 
การเพ่ิมการไหลเวียนของเลือด, 305 
กุยจือทัง, 190, 192 
กูจินอีถง, 23 
เกลฟูซุส, 25 
เกอหง, 12 
ความชื้น, 292, 293 
ความเย็น, 293 
ความรอนอบอาว, 293 
ความแหง, 293 
เคทเบอรี โจนส, 26 
เคลอเยอร, 25 
จงชี่, 294 
จั้นก๋ัว, 4, 29 
จางจงจิ่ง, 7, 50, 120, 129, 138, 169, 176, 183, 

190, 197, 208, 244, 249, 256, 270,  
จางจิ่งเยวี่ย, 23, 24, 219 
จางเจี้ยปน, 23 
จางหฺวา, 16 
จานยิน, 13 
จาวสือ, 22 
จาวเสวียหมิ่น, 20 
จิงช่ี, 294 
จิ่งเยวี่ยฉวนซู, 23, 219 
จิงส่ือเจิ้งเลยเปยจี๋เปนเฉา, 16 

จิงเส้ียวฉานเปา, 13 
จิตใจ, 294 
จินคุยเอี้ยวเล่ีย, 120, 270 
จื๋ออูหมิงสือถูเขา, 20 
จูชุนเซี่ย, 22 
จูตันซี, 155, 276  
จูปงทงเหยายง, 10 
จูปงเหวียนโฮวลุน, 9 
จูสู, 52 
เจ เอ เกหมา, 25 
เจิ้งจื้อจุนจเฺหวีย, 23, 162 
เจิ้งช่ี, 294 
เจิ้งเหอ, 19 
เจินจิ่วเจี่ยอี่จิง, 12 
เจียงกวน, 23 
เจียงยิ่งซู, 23 
โจวโฮวไปอีฟาง, 10 
ไจซฺวี่, 16 
ฉางกง, 8  
ฉาวเหวียนฟาง, 9, 10 
ฉินเยวี่ยเหริน, 7 
เฉิงอูจี่, 51 
เฉินจื้อหมิง, 17, 18 
เฉินฉางช่ี, 11 
เฉินซือเหวิน, 73, 97, 145, 284 
เฉินฟูเจิ้ง, 22 
เฉินเอ๋ียน, 17 
เฉียนอี่, 18, 112, 232, 238 
ชางหานลุน, 51 
ชิงเวยสาน, 225, 227 
ช่ี, 294, 295 
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ช่ีจมลงขางลาง, 294 
ช่ีติดขัด, 294 
ชีพจร, 296 
ชีพจรแกรง,  298 
ชีพจรจม,  298 
ชีพจรตึง,  298 
ชีพจรตึงแนน, 298 
ชีพจรเตนชา, 298 
ชีพจรเตนเช่ืองชา, 298 
ชีพจรเตนเร็ว, 300 
ชีพจรฝด, 300 
ชีพจรพรอง, 300 
ชีพจรลอย, 300 
ชีพจรลอยออน, 300 
ชีพจรลื่น, 300 
ชีพจรเลก็, 303, 304 
ชีพจรใหญ,  303 
ช่ีพรอง, 294 
ช่ีสวนทางลอยขึ้น, 295 
ช่ีไหลเวียนผิดปกติ, 295 
ชุนชิว, 3, 4, 29 
เชียนจินอ้ีฟาง, 14 
เชียนจินเอ้ียวฟาง, 14 
ซงฉือ, 19 
ซันเปากง, 19 
ซางหานจาปงลุน, 7, 51 
ซางหานลุน, 21, 23, 129, 138, 169, 176, 183, 190, 

197, 208, 244, 249, 256,  
ซางหานหมิงหลี่ลุน, 51 
ซานเจียว, 307 
ซานไหจิง, 4 
ซินซิวเปนเฉา, 11 
ซื่อจฺวินจื่อทัง, 73, 75 
ซื่อเสินหวาน, 162, 164 

ซื่อหนี้สาน, 138, 140 
ซื่ออูทัง, 97, 100 

ซุนซือเหมี่ยว, 11, 14, 15, 51, 262 
ซูเวิ่น, 5, 6, 16 
ซูหมิงอีเลยอั้น, 24, 105 
เซวียไข, 22 
เซวียจี่, 22 
เซอรจอหน ฟลอเยอร, 25 
เซิ่งจี่จงลู, 17, 51 
เซิงมายสาน, 80, 82 
เซิ่นช่ีหวาน, 120, 123 
เซียนโซวหลี่ซางซูมี่ฟาง, 13 
เซี่ยไปสาน, 238, 240 
เซียวเหยาสาน, 145, 148 
เซ่ียหวงสาน, 232, 234 
ดารวิน, 20 
เดวิส, 19 
ตงยฺวี่ซาน, 22 
ตันซีซินฝา, 155, 276 
ตับ, 307 
ตัวยาชวย, 48, 49 
ตัวยานําพา, 49 
ตัวยาเสริม, 48, 49 
ตัวยาหลัก, 48, 49 
ตาเฉิงช่ีทัง, 256, 259 
ตํารับยากลอมจิตประสาท, 69 
ตํารับยาขับเสมหะ, 67 
ตํารับยาชวยยอยสลาย, 67 
ตํารับยาถาย, 66 
ตํารับยาบรรเทาอาการลม, 70 
ตํารับยาบํารุง, 60 
ตํารับยาปรับการไหลเวียนของชี่ภายในรางกาย, 61 
ตํารับยาปรับใหสมดุล, 60 
ตํารับยาเปดทวาร, 69 
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ตํารับยาระบายความรอน, 64 
ตํารับยารักษาความผิดปกติของระบบเลือด, 61 
ตํารับยารักษาแผล ฝหนอง, 70 
ตํารับยารักษาอาการภายนอก, 63 
ตํารับยารักษาอาการแหงขาดความชุมช้ืน, 68 
ตํารับยาสมาน, 2 
ตํารับยาสลายความชื้น, 65, 66, 67 
ตํารับยาใหความอุนภายในรางกาย, 62 
ไต, 307 
ไตหวงฟูจื่อทัง, 270, 272 
ถังเซิ่นเวย, 16 
ถาวหงจิ่ง, 11 
ถุงน้ําดี, 308 
ไทผิงเซิ่งหุยฟาง, 17, 51 
ไทผิงหุยหมินเหอจี้จฺหวีฟาง, 17, 51, 73, 97, 145, 
284, 
ไทอีเวี่ยน, 13 
โธมัส อาร คอลเลดจ, 25 
น้ํายากล่ัน, 54 
เนยจิง, 5, 6, 12, 23, 48 
เนยไวซางเปยนก่ันลุน, 80 
บิดาแหงตํารับยาจีน, 51 
บูสชอฟ, 25 
ประเภทตัวยาเดี่ยว, 37 
ประเภทถูกขม, 37 
ประเภทลดทอนฤทธิ์, 37 
ประเภทลดทอนหรือกําจัดพิษ, 37, 38 
ประเภทเสริมฤทธิ์กัน, 37 
ประเภทเสริมฤทธิ์ฝายเดียว, 37 
ประเภทใหผลตรงกันขาม, 37 
ประวัติการแพทยจีน, 3 
ปอด, 308 
ปญจธาตุ, 303 
ปเตอร ปารเกอร, 25 

ปูจงอี้ช่ีทัง, 87, 91 
เปยจี๋เชียนจินเอ้ียวฟาง, 51, 262 
เปยจี๋โฮวฟาง, 10 
เปากู, 12 
เปาเหอหวาน, 276, 279 
เปาอิงชัวเอี้ยว, 22 
เปนเฉากังมู, 19, 20 
เปนเฉากังมูชําระใหมปไคเปา, 16 
เปนเฉากังมูสืออ้ี, 20 
เปนเฉาจิง, 6, 7 
เปนเฉาจิงจี๋จู, 10 
เปยนเชวี่ย, 7, 8 
ไปหูทัง, 208, 211 
ผีเวยลุน, 87 
ผูจี้ฟาง, 52 
ฝูซี, 3 
พัฒนาการของตํารับยาจีน, 50 
พูมิเกอร, 25 
ฟูเหรินตาฉวนเหลียงฟาง, 17 
ไฟ, 303 
มาม, 308 
มายจิง, 9 
มิเชล บอยม, 24 
ยาครีม, 53, 57, 58 
ยาแคปซูล, 53, 56 
ยาฉีด, 53, 59 
ยาชงพรอมด่ืม, 53, 57 
ยาชงสมุนไพร, 56 
ยาดองเหลา, 53 
ยาตม, 44, 47, 53, 55, 57 
ยาตัน, 55 
ยานํ้าเช่ือม, 53, 54, 57 
ยาผง, 47, 53, 56, 58 
ยาเม็ด, 53, 55, 56 
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ยาลูกกลอน, 47, 53, 54, 55, 57 
ยาเสน, 53, 58 
ยาเสนดาย, 58 
ยิน-หยาง, 303 
ยุคสามกก, 4, 29 
ยฺวี่นฺหวี่เจียน, 219, 221 
ยฺวี่ผิงเฟงสาน, 155, 157 
ระดับไฟที่ใชตมยา, 45 
ระบบเสนลมปราณ, 304 
ราชวงศจิน, 30 
ราชวงศจิ้น, 12, 29 
ราชวงศโจว, 4, 29, 30 
ราชวงศฉิน, 3, 12, 29 
ราชวงศฉี, 12, 30 
ราชวงศชิง, 19, 21, 23, 24, 30 
ราชวงศซง, 3, 15, 30 
ราชวงศซาง, 29 
ราชวงศเซี่ย, 3, 29 
ราชวงศใต, 3, 9, 30 
ราชวงศถัง, 3, 12, 13, 30 
ราชวงศเวย, 29, 30 
ราชวงศสุย, 3, 12, 13, 30 
ราชวงศสูฮั่น, 29 
ราชวงศหมิง, 3, 19, 21, 22, 24, 30 
ราชวงศหวู, 29 
ราชวงศเหนือ, 3, 9, 30 
ราชวงศเหลียว, 30 
ราชวงศเหวียน, 15, 30 
ราชวงศฮั่น, 4, 29 
โรคภายนอก, 304 
โรคภายใน, 304 
โรคเย็น, 304 
โรครอน, 304 
โรคระบาด, 305 

ลม, 305 
ลําไสเล็ก, 308 
ลําไสใหญ, 308 
ล่ินเตาเหริน, 13 
ล่ิวเวยตี้หวงหวาน, 112, 115 
เลือด, 305 
เลือดค่ัง, 305 
เลือดพรอง, 306 
วางหมาว, 21 
วิธีขับเหงื่อ, 32 
วิธีตมยา, 37, 45 
วิธีทําใหสลาย, 35 
วิธีทําใหอาเจียน, 32 
วิธีบํารุง, 35 
วิธีประสาน, 33 
วิธีระบาย, 33 
วิธีรับประทานยา, 46 
วิธีลดความรอน, 34 
วิธีใหความอบอุน, 34 
เวยจี้เปาซู, 19 
เวยจื่อซิ่ว, 24, 105 
เวินปงเถียวเปยน, 21 
เวินผีทัง, 262, 265 
เวินอี่ลุน, 21 
ไวเคอจิงเอี้ยว, 18 
ไวไถมี่เอี้ยวฟาง, 14, 15, 51, 214 
สวีชุนฝู, 23 
ส่ีวานจี๋ลู, 19 
สือจฺเหวียหมิง, 45 
สือฉานลุน, 17 
สืออูเปนเฉา, 11 
สือโฮวจิ้วจูฟาง, 12 
เสินหนง, 3, 6, 7 
เสินหนงเปนเฉาจิง, 6, 7, 50 
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เส้ียวเจิ้งอีซูจฺหวี, 16 
เส่ียวไฉหูทัง, 129, 132 
เส่ียวชิงหลงทัง, 197, 200 
เส่ียวเออรปงเหวียนฟางลุน, 18 
เส่ียวเออรเหยาเจิ้งจื๋อจฺเหวีย, 18, 112, 232, 238 
หมาจื้อ, 16 
หมาหวงทัง, 48, 49, 183, 185 
หมาหวางตุย, 50 
หมิงอีเลยอั้น, 23 
หยางจื่อเจี้ยน, 17 
หลานสือมี่ฉาง, 225 
หลิงซู, 5, 6 
หลิวเจวียนจื่อกุยอ๋ีฟาง, 12 
หลิวฝาง, 18 
หลิวหาน, 16 
หล่ีเกา, 80 
หล่ีจงหวาน, 169, 171 
หล่ีตงเหวียน, 80, 87, 225 
หล่ีสือเจิน, 19, 20 
หลูซฺยงจิง, 13 
หวงตี้เนยจิง, 5, 6, 50 
หวงฝูมี่, 12 
หวงเหลียนเจี่ยตูทัง, 214, 216 
หวางเขิ่นถัง, 23, 162 
หวางซูเหอ, 9, 10 
หวางตาน, 22 
หวางถาว, 14, 15, 51, 214 
หวูคุน, 21 
หวูจูยฺหวีทัง, 176, 179 
หวูฉีจุน, 20 
หวูเชียน, 23 
หวูหรงหลุน, 22 
หวูโหยวซิ่ง, 21 
หัวใจ, 309 

หาราชวงศ, 3, 30 
เหงื่อลักออก, 306 
เหงื่อออกเอง, 306 
เหลยกงเผาจื้อลุน, 11 
เหวียนช่ี, 295 
อวัยวะกลวงทั้งหก, 306 
อวัยวะภายในทั้งหา, 306 
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第一章 

中医药的历史 
 
 中医有着悠久的历史。早在远古时代，我们的祖先在与大自然作斗争中就创造了

原始医学。人们在寻找食物的过程中，发现某些食物能减轻或消除某些病症，这就是发现

和应用中药的起源；在烘火取暖的基础上，发现用兽皮、树皮包上烧热的石块或沙土作局

部取暖可消除某些病痛，通过反复实践和改进，逐渐产生了热熨法和灸法；在使用石器作

为生产工具的过程中，发现人体某一部位受到刺伤后反能解除另一部位的病痛，从而创造

了运用砭石、骨针治病的方法，并在此基础上，逐渐发展为针刺疗法，进而形成了经络学

说。 
 

 中医理论主要来源于实践，并在实践中不断得到充实和发展。早在两千多年前，

中国现存最早的中医理论专著《黄帝内经》（即后世之《素问》和《灵枢》两书，后者亦

称《针经》、《九卷》）问世。该书系统总结了在此之前的治疗经验和医学理论，结合当

时的其他自然科学成就，运用朴素的唯物论和自然的辨证法思想，对人体的解剖、生理、

病理以及疾病的诊断、治疗与预防，做了比较全面的阐述，初步奠定了中医学的理论基

础。《难经》是一部与《黄帝内经》相媲美的古典医籍，成书于汉之前，相传系秦越人所

著。其内容亦包括生理、病理、诊断、治疗等各个方面，朴充了《黄帝内经》之不足。 
 

 秦汉以来，内外交通日渐发达，少数民族地区的犀角、琥珀、羚羊角、麝香，以

及南海的龙眼、荔枝核等，渐为内地医家所采用。东南亚等地的药材也不断进入中国，从

而丰富了人们的药材知识。《神农本草经》就是当时流传下来的、中国现存最早的药物学

专著。它总结了汉以前人们的药物知识，载药 365 种，并记述了君、臣、佐、使、七情和

合、四气五味等药物学理论。长期临床实践和现代科学研究证明：该书所载药效大多是正

确的，如麻黄治喘，黄连治痢，海藻治瘿等。 
 

 公元三世纪，东汉著名医家张仲景在深入钻研《素问》、《针经》、《难经》等

古典医籍的基础上，广泛采集众人的有效药方，并结合自己的临床经验，著成《伤寒杂病

论》该书以六经辨伤寒，以脏腑辨杂病，确立了中医学辨证施治的理论体系与治疗原则，

为临床医学的发展奠定了基础。后世又将该书分为《伤寒论》和《金匮要略》。其中，

《伤寒论》载方 113 首（实为 112 首，因其中的禹余粮丸有方无药），《余匮要略》载方

262 首，除去重复，两书实收方剂 269 首，基本上概括了临床各科的常用方剂，被誉为

“方书之祖”。 
 

 西晋医家皇甫谧（公元 215～282）将《素问》、《针经》、《明堂孔穴针灸治

要》三书的基本内容，进行重新归类编排，撰成《针炙甲乙经》12 卷，128 篇。该书为中

国现存最早的一部针灸专书，其内容包括脏腑、经络、腧穴、病机、诊断、针刺手法、刺

禁腧穴主治等。书中经过考查确定了当时的腧穴总数和穴位 349 个（包括单穴 49 个，双

穴 300 个），论述了各部穴位的适应证与禁忌，总结了操作手法等，对世界针灸医学影响

很大。公元 701 年日本政府制定医药职令时规定，本书为医学士必修书。 
 

 公元 610 年，巢元方等人集体编写的《诸病源侯论》，是中国现存最早的病因证

候学专著。全书共 50 卷，分 67 门，载列证侯 1,700 余条，分别论述了内、外、妇、儿、
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五官等各种疾病的 病因病理和症状。其中对一些疾病的病因及发病原理已描述得比较详

尽而科学。例如：对某些寄生虫的感染，已明确指出与饮食有关；认为绦虫病系吃不熟的

肉类所致。书中还记载了肠吻合术，人工流产、拨牙等手术，说明当时的外科手术已达到

较高的水平。 
 

 隋唐时期，由于政治统一，经济文化繁荣，内外交通发达，外来药物日益增多，

用药经验不断丰富，对药物学成就进一步总结已成为当时的客观需要。公元 657 年唐政府

组织苏敬等二十余人集体编修本草，于公元 659 年完稿，名为《唐• 新修本草》（又名

《唐本草》）。这是中国古代由政府颁行的第一部药典，也是世界上最早的国家药典。它

比欧州纽伦堡政府公元 1542 年颁行的《纽伦堡药典》早 883 年。该书共 54 卷，包括本

草、药图、图经三部分，载药 850 种，在国外影响较大。公元 713 年，日本官方就以此书

的传抄本规定为学医的必读课本。 
 

 唐代医家孙思邈（公元 581～682）集毕生之精力，著成《备急千金要方》、《千

金翼方》。其中，《千金要方》分为 30 卷，合方论 5,300 首；《千金翼方》亦 30 卷，载

方 2,571 首。二书还对临床各科、针灸、食疗、预防、养生等均有论述。尤其在营养缺乏

性疾病防治方面，成就突出。如他认为瘿病（指甲状腺肿类疾病）是因人们久居山区，长

期饮用一种不好的水所致，劝告人们不要久居这些地方；对夜盲病人，来用动物肝脏治疗

等。公元 752 年，王焘著成《外台秘要》，全书共 40 卷，1,104 门（据今核实为 1,048

门），载方 6,000 余首，可谓集唐以前方书之大成。 
 

 宋代对中医教育比较重视。宋政府设立“太医局”，作为培养中医人材的最高机

构。学生所学课程包括《素问》、《难经》、《伤寒论》和《诸病源候论》等。教学方法

也有很大改进，如针灸医官王惟一曾设计铸造铜人两具（公元 1026 年），精细刻制了十

二经脉和 354 个穴位，作为针灸教学和考试医师之用。考试时，试官将铜人穴位注水，外

用蜡封。受试者如取穴正确，可针进水出。这是中国医学教育事业的创举。公元 1057

年，宋政府专设“校正医书局”，有计划地对历代重要医籍进行了搜集、整理、考证和校

勘，历时十余年，约在 1068～1077 年陆续刊行。目前我们所能读到的《素问》、《伤寒

论》、《金匮要略》、《针灸甲乙经》、《诸病源候论》、《千金要方》。、《千金翼

方》和《外台秘要》等，都是经过此次校订、刊行后流传下来的。 
 

 公元十二至十四世纪的金元时代，中医学出现了许多各具特色的医学流派。其中

有代表性的有四大家、即：刘完素（公元 1120～1200），认为伤寒（泛指发热性疾病）的

各种症状多与“火热”有关，因而在治疗上多用寒凉药物，被后世称之为“寒凉派”：张

从正（约公元 1156～1228），认为病由外邪侵入人体所生，一经致病，就应祛邪，故治疗

多用汗、吐、下三法以攻邪，被后世称之为“攻下派”；李东垣（公元 1180～1251），提

出“内伤脾胃，百病由生”，治疗时重在温补脾胃，因脾在五行学说中属“土”，故被后

世称之为“补土派”，朱震亨（公元 1281～1358），认为人体“阳常有余，阴常不足”

（即认为人体常阳气过盛，阴气不足），治疗疾病应以养阴降火为主，被后世称之为“养

阴派”。 
 

 明代医药学家李时珍（公元 1518～1593）亲自上山采药，广泛地到各地调查，搞

清了许多药用植物的生长形态，并对某些动物药进行解剖或追踪观察，对药用矿物进行比

较和炼制，参考文献 800 余种，历时 27 年之久，写成了《本草纲目》，收载药物 1,892

种，附方 10,000 多条，对中国和世界药物学的发展做出了杰出的贡献。 
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 大约在公元十一世纪，中医即开始应用“人痘接种法”预防天花，成为世界医学

免疫学的先驱。公元十七至十九世纪，由于传染病的不断流行，人们在同传染病作斗争的

过程中，形成并发展了温病学派。如明代吴有性认为传染病的发生，“非风非寒，非暑非

湿，乃天地间别有一种异气所感，”他称之为“戾气”。他指出“戾气”的传染途径是自

口鼻而入，无论老少强弱，触之皆病。这就突破了中医学历来认为的病邪是由体表进入人

体的传统理论，在细菌学尚未出现的十七世纪中叶，这无疑是一伟大创举。到了清代，中

医在治疗温病（包括传染性和非传染性发热性疾病）方面积累了大量经验，因而在理论上

也有了新的发展，产生了以“卫气营血”和“三焦”对温病进行辨证施治的温热病学说。

反映这方面成就的代表著作有叶桂的《温热论》、薛雪的《湿热条辨》、吴瑭的《温病条

辨》及王士雄的《温热经纬》等。 
 

 清代医家王清任（1768～1831）根据人体解剖和临床经验写成《医林改错》，改

正了古代医书在人体解剖方面的的一些错误，强调了解剖知识对医生的重要性，并发展了

瘀血致病理论与治疗方法。 
 

 近百年来，随着西医在中国广泛地传播，形成中医、西医并存的局面。不少医家

逐渐认识到中西医各有所长，因此试图把两种学术加以汇通，并从理论到临床提出了一系

列汇通中西医的见解，逐渐形成了中西医汇通思潮与学派。其代表人物及其著作是：唐宗

海（公元 1862～1918）之《中西汇通医书五种》；朱沛文（约 19 世纪中期）之《华洋脏

腑图像合纂》；张锡纯（公元 1860～1933）之《医学衷中参西录》等。当今中国学者多主

张中医、西医、中西医结合医疗长期并存，共同发展。事实上，中医、西医是在不同历史

条件下发展起来的两种不同理论体系的医学科学，都是人类长期辛勤劳动、聪明才智的结

晶，各有所长，亦各有所短。但其研究对象都是人。中西医应密切合作，互相学习，取长

补短。可以预言，伴随着世界科学技术相关学科的突飞猛进，以及中西医各自在实践、理

论上的不断发展、更新与相互渗透，二者必然会逐渐融为一体，贡献于人类。 
 

 目前中医学已进入了新的发展阶段。1986 年 1 月 4 日中华人民共和国国务院决定

成立国家中医药管理局，统管全国的中医药、中西医结合和民族医药的医、教、研工作。 
 

 全国现在有中医 34 万人，中医医院 1,500 所，病床 100,000 张，高等中医院校

26 所，中等中医学校 30 所。中医科研一方面加强了对中医历代文献的整理研究，另一方

面亦开始来用现代科学的方法研究中医的基本理论，并在治疗常见病、多发病以及疑难病

方面取得了一定进展。 
 

 由上不难看出，中医学是一门既有悠久历史，又有较高实用价值，并有广阔前

途，值得世界人民共同学习、研究和应用的传统医学。 

 

[参考文献] 上海中医药大学《中医基础理论》编写组，中医基础理论（１）》，

1999。 
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第二章 

中医的治法 
 
 历代医家鉴于具体治法的丰富内容，而又归属不同治法体系的特点，经过多次分

类归纳逐渐形成体系。我们现在常引用的“八法”就是清代医家程钟龄从高层次治疗大法

的角度，根据历代医家对治法的归类总结而来的。程氏在《医学心悟• 医门八法》中说：

“论病之源，以内伤、外感四字括之。论病之情，则以寒、热、虚、实、表、里、阴、阳

八字统之。而论治病之方，则又以汗、和、下、消、吐、清、温、补八法尽之。”现将常

用的八法内容，简要介绍如下： 
 

汗法  汗法是通过开泄腠理、调畅营卫、宣发肺气等作用，使在表的外感六淫之邪随汗

而解的一类治法。汗法不以汗出为目的，主要是通过出汗、使腠理开、营卫和、肺气畅、

血脉通，从而能祛邪外出，正气调和。所以，汗法除了主要治疗外感六淫之邪所致的表证

外，凡是腠理闭塞，营卫郁滞的寒热无汗，或腠理疏松，虽有汗但寒热不解的病证，皆可

用汗法治疗。例如：麻疹初起，疹点隐而不透；水肿腰以上肿甚；疮疡初起而有恶寒发

热；疟疾、痢疾而有寒热表证等均可应用汗法治疗。然而，由于病情有寒热，邪气有兼

来，体质有强弱，故汗法又有辛温、辛凉的区别，以及汗法与补法、下法、消法等其他治

疗方法的结合运用。 
 

吐法  吐法是通过涌吐的方法，使停留在咽喉、胸膈、胃脘的痰涎、宿食或毒物从口中

吐出的一类治法。适用于中风痰壅，宿食壅阻胃脘，毒物尚在胃中，痰涎壅盛之癫狂、喉

痹，以及干霍乱吐泻不得等，属于病位居上、病势急暴、内蓄实邪、体质壮实之证。因吐

法易伤胃气，故体虚气弱、妇人新产、孕妇等均应慎用。 
 

下法  下法是通过泻下、荡涤、攻逐等作用，使停留于胃肠的宿食、燥屎、冷积、瘀

血、结痰、停水等从下窍而出，以祛邪除病的一类治法。凡邪在肠胃而致大便不通、燥屎

内结，或热结旁流，以及停痰留饮、瘀血积水等形症俱实之证，均可使用。由于病情有寒

热，正气有虚实，病邪有兼夹，所以下法又有寒下、温下、润下、逐水、攻补兼施之别，

并与其他治法结合运用。 
 

和法  和法是通过和解或调和的方法，使半表半里之邪，或脏腑、阴阳、表里失和之证

得以解除的一类治法。《伤寒明理论》说：“伤寒邪在表者，必渍形以为汗；邪在里者，

必荡涤以为利；其于不内不外，半表半里，既非发汗之所宜，又非吐下之所对，是当和解

则可矣。”所以和解是专治邪在半表半里的一种方法。至于调和之法，戴天章说：“寒热

并用之谓和，补泻合剂之谓和，表里双解之谓和，平其亢厉之谓和。”《广温疫论》可

见，和法是一种既能祛除病邪，又能调整脏腑功能的治法，无明显寒热补泻之偏，性质平

和，全面兼顾，适用于邪犯少阳、肝脾不和、肠寒胃热、气血营卫失和等证。和法的应用

范围较广，分类也多，其中主要有和解少阳、透达膜原、调和肝脾、疏肝和胃、分消上

下、调和肠胃等。至于《伤寒论》中对某些经过汗、吐、下，或自行吐利而余邪未解的病

证，宜用缓剂或峻剂小量分服，使余邪尽除而不重伤其正的，亦称为和法，是属广义和法

的范围，它与和解、调和治法所指含义不同，不属治法过论范围。 
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温法  温法是通过温里祛寒的作用，以治疗里寒证的一类治法。里寒证的形成，有外感

内伤的不同，或由寒邪直中于里，或因失治误治而损伤人体阳气，或因素体阳气虚弱，以

致寒从中生。同时，里寒证又有部位浅深、程度轻重的差别，故温法又有温中祛寒、回阳

救逆和温经散寒的区别。由于里寒证形成和发展过程中，往往阳虚与寒邪并存，所以温法

又常与补法配合运用。至于寒邪伤人肌表的表寒证，当用辛温解表法治疗，已在汗法中讨

论，不在此列。 
 

清法  清法是通过清热、泻火、解毒、凉血等作用，以清除里热之邪的一类治法。适用

于里热证、火证、热毒证以及虚热证等里热病证。由于里热证有热在气分、营分、血分、

热壅成毒以及热在某一脏腑之分，因而在清法之中，又有清气分热、清营凉血、清热解

毒、清脏腑热等不同。热证最易伤阴，大热又易耗气，所以清热剂中常配伍生津、益气之

品。若温病后期，热灼阴伤，或久病阴虚而热伏于里的，又当清法与滋阴并用，更不可纯

用苦寒直折之法，热必不除。至于外感六淫之邪所致的表热证，当用辛凉解表法治疗，已

在汗法中讨论，不在此列。 
 

补法  补法是通过补益人体气血阴阳，以主治各种虚弱证候的一类治法。补法的目的，

在于通过药物的补益，使人体气血阴阳虚弱或脏腑之间的失调状态得到纠正，复归于平

衡。此外，在正虚不能祛邪外出时，也可以补法扶助正气，并配合其他治法，达到助正祛

邪的目的。虽然补法有时可收到间接祛邪的效果，但一般是在无外邪时使用，以避免“闭

门留寇”之弊。补法的具体内容甚多，既有补益气、血、阴、阳的不同，又有分补五脏之

侧重，但较常用的治法分类仍以补气、补血、补阴、补阳为主。在这些治法中，已包括了

分补五脏之法。 
 

消法  消法是通过消食导滞、行气活血、化痰利水、驱虫等方法，使气、血、痰、食、

水、虫等渐积形成的有形之邪渐消缓散的一类治法。适用于饮食停滞、气滞血瘀、癥瘕积

聚、水湿内停、痰饮不化、疳积虫积以及疮疡痈肿等病证。消法与下法虽同是治疗内蓄有

形实邪的方法，但在适应病证上有所不同。下法所治病证，大抵病势急迫，形症俱实，邪

在肠胃，必须速除，而且是可以从下窍而出者。消法所治，主要是病在脏腑、经络、肌肉

之间，邪坚病固而来势较缓，属渐积形成，且多虚实夹杂，尤其是气血积聚而成之癥瘕痞

块、痰核瘰疬等，不可能迅即消除，必须渐消缓散。消法也常与补法、下法、温法、清法

等其他治法配合运用，但仍然是以消为主要目的。 
 

上述八种治法，适用于表里、寒热、虚实等不同的证候。对于多数疾病而言，病

情往往是复杂的，不是单一治法能够符合治疗需要的，常需数种治法配合运用，才能治无

遗邪，照顾全面，所以虽为八法，配合运用之后则变化多端。正如程钟龄《医学心悟》中

说：“一法之中，八法备焉，八法之中，百法备焉。”因此，临证处方，必须针对具体病

证，灵活运用八法，使之切合病情，方能收到满意的疗效。 

 

[参考文献] 全国高等中医药院校观划教材《方剂学》邓中甲《主编》，方剂学，

1999。 
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第三章 

中药的应用 
 

中药的应用是在中医理论指导下，根据病情、药物性能和治疗要求运用药物的方

法，包括配伍、禁忌、用量和用法。 
 

配伍 
在药物的使用中，有时用单味药治病，有时需两种以上药物合用。用单味药治病

的，称为“单行”；药物合用的，叫做“相须”、“相使” 、“相畏”、“相杀”、

“相恶” 、“相反”。以上统称为“七情”。七情中除单行外，其他六个方面都是谈的

配伍关系。理分述如下： 
 

 相须：即性能功效相类似的药物配合应用，可以增强原有药物的功效。 
 

 相使：即在性能功效方面有某种共性的药物配合应用，以一药为主，另一种药为

辅，辅药可以提高主药的功效。 
 

 相畏：即一种药物的毒副作用，能被另一种药物所减低或清除。 
 

 相杀：即一种药物能消除或降低另一种药物的毒副作用。 
 

 相恶：即两种药物合用，药物之间互相牵制而使原有的功效降低或丧失。 
 

 相反：即两种药物合用，能产生毒性反应或副作用。 
 

 总之，通过配伍，药物之间可以相互发生作用。有的能互相促进，增强疗效；有

的则互相抑制，减低或消除毒副作用；有的则使原有的功效降低、消失，或产生毒副作

用。因此，就要根据病情的需要和药物的性能，有选择地将两种以上的药物配伍使用，以

提高疗效，减低毒副作用。由于相须、相使配伍能起协同作用而增进疗效；相畏、相杀配

伍能降低或消除药物的毒副作用；相恶、相反配伍能使原有的功效降低、消失，或产生毒

副作用。所以，相须、相使配伍是应充分利用的；相恶、相反配伍是应避免使用的；若运

用有毒的药物，可考虑使用相畏、相杀配伍。 
 

禁忌 
 药物治病有对人体有利的一面，也有不利的一面。药物对人体不利的方面或需要

注意的问题就是禁忌。包括证候禁忌、配伍禁忌、妊娠禁忌、服药和食禁忌。 
 

 证候禁忌：每一类或每一味药物都有一定的适应证。证候禁忌就是指每类或每

味药物在适应证以外的禁忌范围。如麻黄能发汗、平喘，适用于外感风寒表实无汗、肺气

不宣的咳喘，若表虚自汗、肺虚咳喘则当禁用。 
 

 配伍禁忌：配伍禁忌是指药物合用后能产生毒性反应、副作用，或使原有的毒

副作用增强，或失效，不能配伍应用。古代文献将配伍禁忌总结为“十八反”和“十九

畏”。 
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 （1）十八反：乌头反半夏、瓜蒌、贝母、白蔹、白及芨；甘草反大戟、甘遂、芫

花、海藻；藜芦反人参、沙参、丹参、玄参、细辛、芍药。 
 

 （2）十九畏：硫黄畏朴硝，水银畏砒霜，狼毒畏密陀僧，巴豆畏牵牛，丁香畏郁

金，川乌、草乌畏犀角，牙硝畏三棱，官桂畏赤石脂，人参畏五灵脂。 
 

 关于十八反和十九畏中的某些药物，古代和现代都有同用的先例。实验研究证

实，某些药物合用后其毒性增强，某些药物同用后并不产生毒性。对此，目前尚无一致意

见，还有待于做进一步的研究。对于其中一些药物的应用，应持慎重态度。若无充分实验

根据和应用经验，仍须避免盲目配合应用。 
 

 妊娠用药禁忌：由于某些药物能损伤胎元，导致胎动不安，甚至堕胎，因此，

在妊娠期间要禁用或慎用某些药物。禁用药物多是毒性强烈或药性猛烈的药物，如巴豆、

斑蝥、牵牛、大戟、甘遂、芫花、商陆、麝香、三棱、莪术、水蛭、虻虫等；慎用的一般

为破血通经、破气导滞，或辛热、沉降的药物，如桃仁、红花、大黄、枳实、附子、干

姜、肉桂等。不管禁用或慎用的药物，若无特殊需要，应尽量避免使用，以免造成不良后

果。 
 

 服药饮食禁忌：服药饮食禁忌，简称食忌，俗称忌口。即服用某些药物或服药

期间，对某些与病情有碍的食物应避免或节制食用。一般来说服药期间忌食生冷、油腻、

腥臭等不易消化及有刺激性的食物。还要根据病情忌食某些食物，如寒性病证，忌食生冷

食物；热性病证，忌食辛辣、油腻食物；头晕、失眠、性情急躁者，忌食胡椒、辣椒、

酒、大蒜等；脾胃虚弱，消化不良者，忌食油炸、粘腻食物等；疮疡、皮肤瘙痒者，忌食

鱼、虾、蟹等腥膻及刺激食品。另外，古代文献记载有常山忌葱，地黄、何首乌忌葱、

蒜、萝卜，薄荷忌鳖肉，甘草忌鲢鱼，茯苓忌醋，土茯苓、使君子忌茶，以及蜜反生葱

等。这些都应做为用药时的参考。 
 

剂量 
 剂量，即用药量。主要是指每一味药的成人一日量，其次是指方剂中药与药间的

比较分量，即相对剂量。本书各药所标明的用量，除特别注明者外，都是指干燥后的生药

在汤剂中的成人一日内服量。 
 

 药物剂量的大小与疗效有着直接的关系，因此应适当地掌握用量。中药大多是原

生药，安全剂量幅度较大，用量没有化学药品那样严格，但其中也有某些性质猛烈和剧毒

的药物，必须严格掌握用量，以防发生中毒。确定用药量的大小，一般应考慮以下几个方

面。 
 

 药物的性质：有毒和作用峻烈的药物用量宜小，并应从小量开始，逐渐增加，

一旦病情好应减量或停用，以防中毒或蓄积中毒。一般的药物，作用较强的，用量宜小；

作用缓和的，用量宜大；质重的，如矿物、贝壳类药物，用量宜大；质轻的，如花、叶及

芳香走散的药物，用量宜小；味厚滋腻的，用量可稍重。 
 

 配伍与剂型：一般来说，单用剂量较入复方为重；入汤剂用量较入丸、散剂为

重；复方中主药较辅助药用量为重。 
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 病情、体质、年龄：一般重病、急性病及病情頑固的用量宜重；轻病、慢性

病用量宜轻；病人体质壮实者，用量宜重；年老体弱、妇女产后及小儿用量宜轻。一般小

儿的用量，六岁以上，可用成人量的一半；五岁以下，可用成人量的 1/4；乳幼儿应更小。 
 

用法 
 本节用法主要指汤剂的煎煮方法、应注意的事项及各种剂型的服用方法。 

 汤剂是常用的中药剂型，又称煎剂，即将药物如水或其他一定量的液体药物（如

酒、醋等）煎煮所制得的药液，其煎药方法是将药物盛于化学性质比较稳定的容器中（如

砂锅、瓦罐、搪瓷制品等，忌用铁锅、铜锅），加入清洁的水，使高出药面，浸泡 30～

60 分钟，先用急火，后用慢火加热，根据不同药物的要求，煎好后滤出药液，然后再加

水没过药面，进行煎煮。一般一剂药煎 2～3 次，将前后所煎取的药液混合，分次服

用。 
 

 煎药的用水量、火候与时间应根据药物性能而定。解表药、清热药，加水量宜

少，用急火煎煮，时间宜短，一般煮沸后再煎 5～10 分钟；补养药加水量宜多，用慢火煎

煮，时间宜长，一般煮沸后再煎 30～40 分钟。 
 

 某些药物由于其性质不同，煎药时应根据具体情况做不同的处理，以保证煎药质

量，提高疗效。 
 

 先煎：某些矿物、贝壳类药物，因其质地坚硬，有效成分不易溶出，应先煮沸 

15 分钟后再加入其他药物同煎。如生石膏、牡蛎、石决明、龟版、鳖甲等。 
 

 后下：有些芳香类药物，应在其他药物煮沸 5～10 分钟后再加入煎 5 分钟即可，

以防有效成分挥发。如薄荷、砂仁等。对某些泻下药，如大黄、番泻叶等，也宜后下。 
 

 包煎：某些粉末状、粘性较强及有线毛的药物，煎药时宜用纱布包好入煎，以防

止药液混浊、糊锅或刺激咽喉。如旋复花、车前子、灶心土等。 
 

 另煎：某些贵重药物，如人参、西洋参、犀角等，宜单独煎煮，单独或与其他药

液混合服用，以防止药效损失。 
 

 冲服：某些不宜入煎的药物，应研细粉用温开水或药液冲服。如琥珀、三七、朱

砂等。液体类药物，如竹沥、生姜汁等，也宜冲服。 
 

 溶化：亦称烊化。某些胶类及粘性较大的药物，应用开水溶化或溶于药液中服

用，如阿胶、饴糖等。 
 

 服法包括服药时间和服药法。 
 

 中药汤剂一般每日 1 剂，急性病每日 2 剂，每剂分 2～3 次服。病缓者可早晚各

服 1 次，病重、病急者可每隔 4 小时服药 1 次。补养药宜在食前服，对胃肠有刺激的药

物宜在饭后服（无论饭前或饭后服药均应与食物间隔一定时间），杀虫及泻下药宜在空腹

时服，安神药宜在睡前服。慢性病定时服药，急性病应立即服药，不拘时间。有的还可煎

汤代茶，频频饮服。 
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 汤剂一般都是温服。热证用寒药可以冷服，寒证用热药可以热服，如出现真寒假

热宜热药冷服，真热假寒可以寒药热服。如神志昏迷或牙关紧闭者可以鼻饲。呕吐的病人

可以浓煎药汁少量多次服用。内服丸散剂除特殊要求者外，一般都是温开水吞服。 

 

[参考文献] 上海中医药大学《中药学》编写组，方剂学，2000。 
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第四章 
方剂的形成与发展 

 
 方剂是在辨证立法基础上，按照一定的组方原则，将药物有机地组合在一起，用

于防治疾病的制剂。方剂学则是研究并阐方剂的理论及其运用的科学。 
 

 方剂的形成与发展经历了一个漫长的历史过程。早在奴隶社会初期，人类就运用

单味药来防治疾病。到了商代，由于药物品种的增多和对疾病认识的提高，人们便根据不

同病情，选择多种药物配成复方，应用于临床。由单味药转向复味药，大大提高了疗效，

这就是方剂的雏型。1979 年在长沙马王堆三号汉墓中发现的《五十二病方》，是中国现存

最古老的一部方书。 
 

 随着中国医学的发展，方剂本身也趋于完善和丰富。约在战国、秦汉时期，中医

理论经典著作《黄帝内经》问世。该书最早论述了方剂学的基本现论，如组方原则、配伍

宜忌、某些剂型及用法等，并载方 13 首，为方剂学的形成与发展奠定了基础。东汉医家

张仲景“勤求古训，博采众方”，著成《伤寒杂病论》，载方 269 首，对方剂的加减、用

法等做了详细说明，剂型亦较完备，被后世医家誉为“方书之祖”。盛唐时期，大型方书

相继问世，促进了方剂学的发展，如孙思邈的《备急千金要方》、《千金翼方》。王焘的

《外台秘要》，载方 6000 余首。三书集唐以前方书之大成，汇集了历代名方及当时的一

些外国医方，保存了丰富的方剂资料。至宋代，政府曾组织医家编撰了《太平圣惠方》

（载方 16834 首）、《圣济总录》（载方约 2 万首）以及《太平惠民和剂局方》（载方

788 首）。其中《太平惠民和剂局方》是将官药局所收医方加以校订、增补而成，是世界

最早的国家药局方之一。每方均详述其主治证、药物及药物的炮炙、修制法等，是宋代

“法定”的中成药处方配本，使方剂向着标准化、规范化前进了一大步，为我国第一部中

成药药典。金代成无已的《伤寒明理论》，选录 20 首《伤寒论》方进行详尽分析，于君

臣佐使之义，阐发尤明，是方论之首创者，对后世方论专著的发展有一定贡献。明朝，朱

橚等几乎收集了 15 世纪以前的所有方书，著成《普济方》，载方多达 61739 首，是我国

现存最大的方书。至清代，随着温病学派的崛起，出现了许多治疗温热病的名方，充实和

完善了方剂学的内容。此外，明清时期方论专著兴起，如《医方集解》等，使方剂学的理

论研究得到进一步发展。 
 

中华人民共和国建立以来，大量方书不断涌现，不仅收集、整理、研究古方、秘

方和验方，将其广泛应用于临床各科，而且通讨实验研究进一步探讨方剂的作用机制及配

伍实质，同时创制了众多有效新方，并进行了剂型改革，开创了方剂学发展的新局面。 
 

 综上所述，方剂学的形成与发展经历了一个由低级到高级、由简至繁的慢长历史

过程，逐步成为一门有较完整理论体系的独立学科。 

 

[参考文献] 上海中医药大学《中药学》编写组，方剂学，2000。 
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第五章 

方剂的组成 
 
 方剂的组成，既不是功效相近药物简单堆砌，也不是 “头痛医头、脚痛医脚” 的
对症治疗，而是在辨证立法的基础上，选出适当物，并按照一定组成原则的有机组合。 
 

组成原则 
 所谓组成原则，主要是指中医的主、辅、佐、使配伍理论。按照这一理论，既主

次分明，又相辅相约，因而能发挥最佳的治疗效果。 
 

 主药：是针对病因或主证起主要治疗作用的药物。在全方中占主导地位。 
 

 辅药：意义有二，①辅助主药以加强其治疗作用的药物；②针对兼证起主要治疗

作用的药物。 
 

 佐药：意义有三，①佐助药，配合主、辅药以加强其治疗作用，或直接治疗次要

症状的药物；②佐制药，减弱或消除主、辅药毒性，以防机体产生不良反应的药物；③反

佐药，是针对病重邪甚、服药后可能格拒，配伍与主药味相反，而在治疗中又起相成作用

的药物。 
 

 使药：意义有二，①引经药，即引方中诸药至病所的药物；②调和药，具有调和

方中诸药作用的药物。 
 

 上述可知，一首方剂应以主药为核心，辅、佐、使药为从属，各药之间相互配

合，共同发挥治疗作用。许多名方的组成即体现了这一原则。如张仲景的麻黄汤，就是一

个很好的例证。该方由麻黄、桂枝、杏仁、甘草四药组成，主治风寒表实证。方中麻黄辛

温，能发汗散寒，宣肺平喘，是针对病因、主证而设，为主药；桂枝辛甘而温，既解表散

寒，助麻黄发汗解表，又温经通阳，以缓解头身疼痛，为辅药；杏仁苦温降肺气，可加强

麻黄平喘作用，为佐药；炙甘草甘温性缓，能调和诸药，又缓和麻、桂燥烈之性，以防其

过汗伤正，为使药。四药配伍，主次分明，相辅相约，组方严谨，药简效宏。当然，每首

方剂并非主、辅、佐、使皆备，而是根据其具体病情，或单用主药，或主辅相配，或主佐

相合，或主使同用，如用于急救的独参汤，参附汤以适应证较单纯的桔梗汤等。  
 

 在分析确立某一方剂的主、辅、佐、使时，应以该药在方中所起作用的主次、药

力大小、药量轻重为依据。当然，药量的轻重并不是确立主药的唯一依据，还应参照药物

的习惯用量来进行具体分析。如金石介壳类一般用量均较大，并不一定是主药；而某些有

毒之品，用量一般较小，但不一定是辅药、佐药、使药等。 

 

[参考文献] 上海中医药大学《方剂学》编写组，方剂学，1999。 
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第六章 

方剂的各论 
 

补益剂 
 凡以补益药物为主组成，具有补益人体气、血、阴、阳不足，以治各种虚证的方

剂，称为补益剂。 
 

 人体虚损不足诸证，归纳起来有气虚、血虚、阴虚、阳虚四类。因此，补益剂分

为补气剂、补血剂、补阴剂、补阳剂等四种。 
 

补气剂 : 补气剂主要由补气药组成，能增强脾肺功能，适用于脾肺气虚证。 
 

补血剂 : 补血剂主要由补血养血药组成，适用于营血亏虚证。 
 

补阴剂 : 补阴剂主要由滋阴药组成，适用于肝肾阴虚证。 
 

补阳剂 : 补阳剂主要由温补肾阳药物组成，适用于肾阳虚弱证。 
 

和解剂 
 和解剂可分为和解少阳剂、调和肝脾剂和调和肠胃剂三类。 
 

和解少阳剂 : 和解少阳剂主要用于治疗邪在半表半里的少阳病。 
 

调和肝脾剂 : 调和肝脾剂主要由疏肝药和健脾药组成，具有调和肝脾的作用。

适用于肝气郁结，横逆犯脾，或脾虚不运致肝气不疏而出现的肝脾不和证。 
 

调和肠胃剂 : 调和肠胃剂主要由辛开苦降药物组成，具有调和肠胃的作用，

适用于邪犯肠胃所致的肠胃功能失调证。 
 

理气剂 
 理气剂以理气药为主组成，具有行气或降气的作用，用于治疗气滞、气逆等病

证。本章方剂分为行气剂和降气剂两类。 
 

行气剂 : 行气剂具有疏畅气机的作用，适用于气机郁滞证。 
 

降气剂 : 降气剂主要由降逆止呕或降气平喘药物组成，具有降气平喘。 
 

理血剂 

 凡主要由理血药物组成，具有调理气血的作用，治疗血病的方剂，称为理血剂。 
 

 血病所包括的范围较广，具治疗方法亦较复杂，一般可概括为补血、止血、活血

祛瘀三个方面。补血法已归入补血剂。这里仅介绍活血祛瘀剂和止血剂两类。 
 

活血祛瘀剂：活血祛瘀剂常以活血祛瘀药为主组成，适用于蓄血及瘀血证。 
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止血剂：止血剂主要由止血药组成，具有止血作用，用于治疗各种出血证。 

温里剂 
 凡以温热药为主组成，具有温里阳、散寒通脉作用，用以治疗里寒证的方剂，称

为温里剂。 
 

 里寒证多由素体阳虚，寒自内生；或因误治伤阳；或外寒直中脏腑、经络所致。 

但是，里寒证有轻重之别，所伤部位各异。因此，温里剂又分为温中祛寒剂、回阳救逆 

剂、温经散寒剂三类。 
 

温中祛寒剂 : 温中祛寒剂常由温里药与健脾补气药配伍而成，具有温中祛寒

作用。适用于中焦脾胃虚寒证。 
 

回阳救逆剂 : 回阳救逆剂主要由温热药组成，具有温肾、回阳、救逆作用。

适用于肾阳虚或心肾阳虚所致的全身阴寒证。 
 

温经散寒剂 : 温经散寒剂主要由温经散寒药和养血通脉药组成，具有温经散

寒作用。适用于阳气不足、营血内弱、寒邪凝滞经脉之痹证。 
 

解表剂 
 凡以解表药为主组成，具有发汗、解肌、透疹等作用，用以治疗表证的方剂，称

为解表剂。 
 

 由于表证有风寒、风热之不同，人体有阴阳虚实之差异，故解表剂又分为辛温解

表剂、辛凉解表剂和扶正解表剂等。 
 

辛温解表剂 ：辛温解表剂主要由辛温解表药组成，有发散风寒的作用，适用于

风寒表证。 
 

辛凉解表剂 ：辛凉解表剂主要由辛凉解表药组成，有发散风热的作用，适用于

外感风热表证。 
 

扶正解表剂 ：扶正解表剂主要由补益药与解表药组合而成，具有扶正、解除

表证的作用，适用于体质素虚又感受外邪所致的表证。 
 

清热剂 
 凡主要由清热药物组成，具有清热、泻火、凉血、解毒作用，治疗里热证的方

剂，称为清热剂。 
 

 里热证有热在气分、血分、脏腑的不同，因此清热剂又分为清气分热、清营凉

血、气血两清、清热解毒、清脏腑热、清虚热、清暑益气等七类。 
 

清气分热剂 : 清气分热剂主要由清热泻火药组成，有清气分热、除烦止渴的

作用，适用于气分热盛之证。 
 

清营凉血剂 : 清营凉血剂主要由清热凉血药组成，有清营凉血、止血散瘀、

清热解毒的作用，适用于热入营血之证。 
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气血两清剂 : 气血两清剂主要由清气药和凉血药组成，有气血两清的作用，

适用于疫毒或热毒充斥内外的气血两燔证。 
 

清热解毒剂 : 清热解毒剂主要由泻火、清热、解毒药组成，具有清热、泻

火、解毒的作用。适用于热毒内盛以及疫毒发于头面等证。 
 

清脏腑热剂 : 清脏腑热剂主要由清热泻火药组成，适用于热邪偏盛于某一脏

腑所产生的火热证。 
 

清虚热剂 : 清虚热剂主要由养阴清热药组成，具有滋阴透热、清热除蒸的作

用。适用于骨蒸潮热，或久热不退的虚热证。 
 

清暑益气剂 ：清暑益气剂主要由清暑药和益气养阴药组成，有清暑益气之

功，适用于暑伤气阴之证。 
 

祛湿剂 
 凡以祛湿药物为主组成，具有化湿利水、通淋泄浊等作用。治疗水湿病证的一类

方剂，统 称为祛湿剂。 
 

 湿邪为病，有从外袭，有自内生。如外湿侵犯肌表经络，则见恶寒发热，头胀身

重，或关节肿胀，屈伸不利；内湿则影响脾肺肾三焦，膀胱气化不行，致使水湿排泄障

碍，停聚为饮、为痰、为肿。然肌表与脏腑，表里相关，表湿可以内传脏腑，里湿亦可外

溢肌肤，故外湿内湿，亦可相兼为病。 
 

 湿邪为病，常有风、寒、暑、热相兼，人体有虚实强弱之别，所犯部位又有上下

表里之分，病情亦有寒化、热化之异。因此，祛湿之法，大扺湿邪在上在外者，可表散微

汗以解之；在内在下者，可芳香苦燥以化之，或甘淡渗利以除之；从寒化者，宜温阳化

湿；从热化者，宜清热祛湿；体虚湿盛者，又当祛湿扶正兼顾。祛湿剂可分以下五类。 
 

燥湿和胃剂 ：燥湿和胃剂主要由苦温燥湿与芳香化浊药物组成，适用于外感

风寒、内伤湿滞证。 
 

清热祛湿剂 ：清热祛湿剂主要由清热利湿药组成，适用于湿热证。 
 

利水渗湿剂 ：利水渗湿剂主要由利水渗湿药组成，有渗利水湿作用，适用于

水湿停留证。 
 

温化水湿剂 ：温化水湿剂主要由温阳药与利湿药组成，有温化水湿的作用，

适用于寒湿证。 
 

祛风胜湿剂 ：祛风胜湿剂主要由祛风湿药组成，有祛除风湿的作用，适用于

风湿痹痛或风疹瘙痒证。 
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固涩剂 
 凡主要由收敛固涩药组成，具有收敛固涩作用，以治气血精液滑脱散失之证的方

剂，统称固涩剂。 

 气血津液的滑脱散失，因其发病原因和发病部位的不同而表现为自汗、盗汗、久

泻、久痢、遗精、遗尿、崩漏及带下等。因此，本类方剂根据其不同作用分为固表止汗、

涩肠固脱、涩精止遗、固崩止带等四类。 
 

固表止汗剂 : 固表止汗剂主要由益气固表药组成，有固表止汗作用，适用于

卫外不固或阴虚有热之自汗、盗汗证。 
 

涩肠固脱剂 : 涩肠固脱剂主要由涩肠止泻药与温补脾肾药组成，有涩肠固脱

作用。适用于脾肾虚寒所致之泻痢日久、滑脱不禁等病证。 
 

涩精止遗剂 : 涩精止遗剂主要由补肾涩精药和固肾止遗药组成，有涩精止遗作

用。适用于肾虚失藏，精关不固之遗精滑泄；或肾虚不摄，膀胱失约之遗尿、尿频。 
 

固崩止带剂 : 固崩止带剂主要由固崩止带药组成，有固崩止带作用，适用于

妇人崩漏及带下淋漓等证。 
 

消导剂 
 凡以消导药为主组成，具有消食导滞、消痞化积作用，以治积滞痞块的方剂，称

为消导剂。 
 

 消导剂分为消食导滞和消痞化积两类。 
 

消食导滞剂 : 消食导滞剂主要由消食药组成，有消食导滞作用，适用于伤食

证。 
 

消痞化积剂 : 消痞化积剂主要由行气活血、化湿消痰、软坚等药组成，有消

痞化积作用，适用于瘕积痞块证。 
 

治燥剂 
 凡主要由润燥药物组成，具有滋生津液、润泽脏腑的作用，治疗燥证的方剂，称

为治燥剂。 
 

 燥证有外燥、内燥之分。外燥多系感受秋令燥邪所致。内燥多由脏腑津液亏损而

成。治疗方法，外燥宜轻宣，内燥宜滋润。治燥剂分为轻宣外燥剂和滋润内燥剂两类。 
 

轻宣外燥剂 ；外燥又有凉燥、温燥之分。凉燥是感受秋天风寒燥邪，肺气不

宣所致，多用轻灵性温的药物治疗，代表方为杏苏散。温燥是感受秋令燥热，损伤肺津所

致，多用轻清性凉的药物治疗，代表方为桑杏散、清燥救肺汤。 
 

滋润内燥剂 ：滋润内燥剂主要由滋阴润燥药组成，有滋阴润燥作用，适用于

脏腑津液不足之内燥证。 
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祛痰剂 
 凡以痰祛药为主组成，具有消除痰饮作用，治疗各种痰病的方剂，统称为祛痰

剂。 
 

 痰的种类很多，根据痰的性质可分为湿痰、热痰、燥痰、寒痰、风痰等。祛痰剂 

可分为燥湿化痰、清热化痰、润燥化痰、温化寒痰、祛风化痰等五类。 
 

燥湿化痰剂 : 燥湿化痰剂由苦温燥湿或甘淡利湿与燥湿化痰药组成，适用于

湿痰证。 
 

清热化痰剂 : 清热化痰剂主要由清热化痰药组成，有清化热痰作用，适用于热

痰证。 
 

润燥化痰剂 : 润燥化痰剂主要由润肺化痰药组成，适用于燥痰证。 
 

治风化痰剂 : 治风化痰剂适用于风痰证。风痰为病，有内外之分。外风生

痰，由外感风邪，肺气不宣，痰浊内生所致。治宜疏风化痰，常用宣散风邪药与化痰药配

伍成方，代表方为止嗽散。内风挟痰，多因素有痰浊，肝风内动，挟痰上扰所致，治宜熄

风化痰，常用平肝熄风药与化痰药配伍组方，代表方为半夏白术天麻汤。  
 

治风剂 

 凡主要由辛散疏风或滋阴潜阳熄风药物所组成，具有疏散外风或平熄内风作用的

方剂，统称为治风剂。 
 

疏散外风剂  ：疏散外风剂主要由辛散祛风的药物组成，适用于外风所致诸

病。 
 

平熄内风剂 ：平熄内风剂以平肝熄风药为主，配伍清热、化痰、养血之品组

成，有平熄内风的作用，适用于内风病证。 
 

开窍剂 
 凡以芳香开窍药为主组成，具有开窍醒神作用，治疗神昏闭证的方剂，统称开窍 

剂。开窍剂分为凉开剂和温开剂两类。 
 

凉开剂 : 凉开剂一般由芳香开窍药配伍清心凉血药、清热泻火药组成，适用于

温邪热毒内陷心包的热闭证。 
 

温开剂 : 温开剂主要由芳香开窍药配合辛温行气药组成，适用于中风、中寒、

痰厥等证属寒闭者。 
 

安神剂 
 凡主要由重镇安神或滋养心神的药物组成，具有镇静安神作用，以治疗神志不安

诸证的方剂，统称安神剂。 
 

 安神剂根据功用分为重镇安神和滋养安神两类。 
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重镇安神剂 ：重镇安神剂是由重镇安神药为主组成，具有镇心安神作用，适

用于凉恐、癫癎、躁扰不宁诸证。 
 

滋养安神剂 ：滋养安神剂主要由滋阴养血药与宁心安神药组成，具有滋养安

神作用，适用于惊悸、怔忡、虚烦失眠等症。 
 

泻下剂 
 泻下剂主要由泻下药组成，具有通导大便、排除胃肠积滞、荡涤实热、攻逐水

饮、寒积的作用。适用于里实证。 
 

 里实证有热结、寒结、燥结、水结之区别；人体素质又有强弱、老幼、虚实之差

异。因此，泻下剂可分为寒下剂、温下剂、润下剂、逐水剂、攻补兼施剂等五类。 
 

寒下剂 : 寒下剂主要由寒下药组成，具有泻热通便之功用，适用于里热积滞实

证。 
 

温下剂 : 温下剂常用泻下药配温里药组成，有温散寒结、下其里实的作用。适

用于因寒成结之里实证。 
 

润下剂 : 润下剂主要由润下药组成，具有润肠通便作用。适用于津枯肠燥便秘

证。 
 

逐水剂 : 逐水剂主要由峻泻逐水药组成，具有攻逐水饮的作用。适用于水饮停

聚于胸腹及水肿之实证。 
 

攻补兼施剂 : 攻补兼施剂主要由泻下药与补益药组成，具有泻下与补益双重

作用。适用于里实积结而正气内虚之证。 
 

痈疡剂 
 凡主要由清热解毒、托里排脓或温阳散结药物组成，具有解毒消痈作用，治疗

痈、疽、疔、疖的一类方剂，称为痈疡剂。 
 

 痈疡的范围很广，但可概括为内、外两大类。外痈指体表部位的痈肿，一般有

痈、疽、疔、疖、丹毒、流注、痰核、瘰疬等；内痈是指脏器的痈肿，如肺痈、肠痈。 

 痈疡剂可分为外痈剂、内痈剂。 

 

[参考文献] 上海中医药大学《方剂学》编写组，方剂学，1999。 
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第七章 

方剂的剂型 
 
 方剂在使用前，根据药性特点和治疗需要，将其加工制成一定的制剂形式，称为

剂型。这里仅将常用的剂型简介如下： 
 

汤剂 
 药物配齐后，用水或黄酒浸透，然后煎煮一定时间，去滓取汁，称为汤剂。汤剂

是最常用的一种剂型，其特点是吸收快，能迅速发挥疗效，毒副作用小，并可根据治疗需

要灵活加减。适用于一般疾病或急性病。内服、灌肠以及外用熏洗均可。 
 

酒剂 
 酒剂是以酒为溶媒，浸取药物中有效成分，所得到的透明浸出液制剂，又称“药

酒”。酒剂适用于体质虚弱、风湿疼痛、跌打损伤等病证。常用的十全大补酒、风湿药酒

等。 
 

糖浆剂 
 糖浆剂是含有药物或不含药物的蔗糖饱和水溶液。不含药物者称为单糖浆或糖

浆，一般用作赋形剂或调味剂；含药物者是将药物煎煮取汁，并煎熬成浓缩液，加入适量

蔗糖溶解而成。糖浆剂有甜味，尤适宜于儿童服用。 
 

药露 
 将新鲜、含有挥发成分的药物，放在水中加热蒸馏，所收集的蒸馏液即为药露。

药露气味清淡，芳洁无色，便于口服。一般用作饮料，复季尤为常用，如金银花露。 
 

丸剂 
 丸剂是根据配方要求，将药物研成粉末，以蜜、或水、或米糊、或面糊、或酒、

或醋、或药汁、或蜂蜡等为赋形剂制成的圆形固体制剂。临床常用的有以下四种。 
 

 蜜丸：是指将药物研成细粉，以炼过的蜂蜜作赋形剂制成的丸剂。一般多制成大

丸使用。每丸药 3～9 克；亦可制成小丸使用。蜜丸因含有蜂蜜，故性质柔润，作用缓

和，并具矫味和补益作用，适用多种急慢性疾病 。常用的有肾气丸、安宫牛黄丸等。 
 

水丸：是指将药物研成细粉，用冷开水或酒、或醋、或方中部分药物的煎汁作赋

形剂，以人工或机械泛制而成的丸剂，一般多制成小丸使用。水丸具有丸粒小，易于吞服

和易于崩解、吸收快的特点，亦是一种比较常用的剂型。常用的有保和丸、六神丸等。 
 

 糊丸：是指将药物研成细粉，用米糊或面糊为赋形剂制成的丸剂。糊丸粘性大，

服用后崩解和吸收较蜜丸、水丸缓慢。某些毒性药或刺激性强的药物宜制成糊丸使用，使

其服后在体内徐徐吸收，既可延长药效，又减少药物对胃肠道的刺激。常用的有犀黄丸

等。 
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 浓缩丸：是指将方中某些药物煎汁浓缩成膏，再与方中其他药物的细粉混合， 

经干燥、粉碎，以水或酒或方中部分药物的煎出液为赋形剂制成的丸剂。其优点是有效成

分高、体积小、剂量小、服用方便，适用于治疗各种疾病。常用的有牛黄解毒浓缩丸等。  
 

丹剂 
 丹剂多系指用含有汞、硫磺等成分的矿物药进行加热升华所得到的化合制剂，其

特性是剂量小而作用大，为外用制剂，如白降丹、红升丹 等。此外，对某 些含有贵重药

品或有特殊功效的丸、散、锭剂，习惯上也称丹，如小儿回春丹、活络丹、紫雪丹、玉枢

丹等。 
 

片剂 
 片剂是将药物加工提炼并与辅料混合均匀后，加压制成的片状剂型，具有食用方

便、含量准确、生产成本低、易于贮运等优点。味苦或有恶臭的药物，还可外加糖衣；如

需要在肠道内起作用或遇胃酸有效成分易被破坏的药物，可外包肠溶衣，使之在肠道内崩

解。常用的有桑菊感冒片、银翘解毒片等。 
 

锭剂、饼剂 
 锭剂、饼剂是将药物研成细粉，单独或与赋形剂混合而制成的不同形状的固体制

剂。可供外用或内服，如紫金锭、蟾酥锭等。 
 

散剂 
 散剂是将药物碾碎后均匀混合而成的干燥粉末，有内服和外用两种。内服散剂之

末细而量少者，可直接冲服；末粗而量多者，则须加水煮沸，然后去滓取汁服用。外用散

剂是将药物研成极细粉末，撒布或调敷患处。散剂制作简单、服用方便、节省药材、不易

变质，亦是常用剂型之一。 
 

茶剂 
 茶剂是以药物粗末与粘合剂混合而制成的固体制剂。使用时将其放入有盖容器

内，以沸水浸泡，代茶饮之，故名茶剂，如午时茶。 
 

冲服剂 
 冲服剂是将药物浓缩浸膏与适量辅料（淀粉、糊精、糖粉）混合制成的颗粒状剂

型，它是在汤剂和糖浆剂的基础上发展起来的一种新型内服剂，具有作用迅速、服用方

便、易于携带等优点，适用于多种疾病。常用的有疏肝冲剂、感冒退热冲剂等。 
 

膏剂 
 膏剂是将药物用水或植物油煎熬浓缩而成的剂型，分内服、外用两种。内服膏剂

有流浸膏、浸膏、煎膏三种；外用膏剂有软膏剂、硬膏剂两种。 
 

 流浸膏:是指用适当溶媒浸出药物中的有效成分后，将浸出液中部分溶媒用低温

蒸发除去，并调整浓度及含醇量至规定的标准而成的液体浸出剂型。除特别规定者外，流

浸膏 1 毫升的有效成分相当于 1 克的药物。常用的有甘草流浸膏、益母草流浸膏等。 
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 浸膏:是指用溶媒将药物中的有效成分浸出后，低温将溶媒全部蒸发除去而成的

半固体或固体浸出剂型。按规定标准，每 1 克浸膏相当于 2～5 克药物。浸膏又分为两

种，其中软浸膏为半固体，多供制片或制丸使用，如毛冬青浸膏；干浸膏为干燥细粉，可 

直接冲服或装入胶囊使用。如龙胆草浸膏等。 
 

 煎膏（又称膏滋）:是指将药物反复煎煮至一定程度，去滓取汁，再浓缩，加

人适量蜂蜜、冰糖或砂糖煎熬而成的稠厚半固体浸出剂型。煎膏体积小，服用方便，并且

含有大量蜂蜜或糖，滋补作用较强，适合于久病体虚者。常用的有益母草膏、枇杷膏等。 
 

 软膏（又称药膏）：是指用适当的基质与药物均匀混合制成的一种容易涂于

皮肤、粘膜的半固体外用剂型。软膏的基质在常温下是固体的，具有一定的粘稠性。涂于

皮肤或粘膜上以后，能渐软化或溶化，有效成分被缓慢吸收，呈现缓和的治疗作用。常用

的有三黄软膏、穿心莲软膏等。 
 

 硬膏：是指以铅肥皂等为基质，混有或溶有药料，涂于布或裱背材料上，供贴敷

于皮肤上使用的剂型。其中呈暗黑色者，称膏药或黑膏药，常温时呈固体状态，36～37 

℃ 时则软化释放药力，起到局部或全身治疗作用。常用的有狗皮膏、伤湿止痛膏等。 
 

条剂 
 条剂是将桑皮纸粘药粉后捻成细条，或捻成细条后再粘药粉而成，故又称纸捻。

用于插入疮口，化腐排脓，是中医外科常用的制剂。 
 

线剂 
 线剂是将丝线或棉线浸泡于药液中，并与药液同煮，经干燥而成的外用制剂。主

要用于结扎瘘管或赘肉。 
 

灸剂 
 灸剂是将艾叶碾成绒状，捻成一定的形状而制成的外用制剂。使用时将其置于体

表某一俞穴或患处，点燃熏灼，以达到防治疾病的目的。 
 

针剂 
 针剂即注射剂，是将中药经提取、精制、配制而成的无菌溶液，主要供皮下、肌

肉、静脉注射之用。它具有剂量准确、作用迅速、给药方便、药物不受食物或消化液的影

响等优点。常用的有茵黄注射液、复方丹参注射液等。 

 

[参考文献] 上海中医药大学《方剂学》编写组，方剂学，1999。 
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第八章：各论 

第一节：补益剂 
四君子汤 

 

[来源] 《太平惠民和剂局方》 
 

[组成] 人参 10 克，茯苓 9 克，白术 9 克,甘草（炙）6 克。 
 

[用法] 水煎服。 
 

[功用] 益气健脾。 
 

[主治] 脾胃气虚证，表现为食少，便溏，面色萎白，语言低微，四肢无力，脉细

弱或沉缓等。 
 

消化不良、慢性胃肠炎、贫血、低蛋白血症、慢性痢疾、各种慢性疾患等

表现为脾胃气虚证者，可用本方加减治疗。 
 

现代研究证实，本方具有增强中枢兴奋性、促进机能及新陈代谢、增强免

疫机能、调整胃肠机能、促进消化吸收、止泻、消肿、利尿等作用。 
 

[方解] 方中人参，甘温大补元气，健脾养胃，为主药。白术苦温健脾燥湿，为辅 

药。茯苓甘淡渗湿健脾，为佐药。炙甘草，甘温调中，为使药 
 

[使用注意] 1.本方久服可出现口舌干燥、口渴、烦躁等现象 

  2.凡高热、阴虚火盛、积滞气胀、津液不足、烦渴便秘，均宜慎用或不

用。 

 

 

生脉散 
 

[来源] 《内外伤辨感论》 
 

[组成] 人参 10 克,麦冬 15 克,五味子 6 克。 
 

[用法] 水煎服。 
 

[功用] 益气生津，敛阴止汗。 
 

[主治] 气阴两伤证，表现为体倦气短懒言，口渴多汗，咽干舌燥，脉虚弱，或久

咳伤肺，干咳短气，自汗或心悸，脉微欲绝等。 
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中暑，出血，剧吐，剧泻，创伤，烫伤等所致的脱水性休克，或热病恢复

期，手术后，慢性疾患等出现的气阴两伤证，以及肺结核，慢性支气管

炎，支气管扩张等出现气阴两虚证者，均可用本方加减治疗。 
 

现代研究证实，本方具有强心，升压，促进消化吸收，提高全机能，抗利

尿，止汗，保持体内水分，滋养强壮等作用。 
 

[方解] 方中以人参甘温，益气生津，大扶元气，为主药。麦冬甘寒，养阴生津，

清虚热而除烦，为辅药。五味子酸温，敛肺止汗，为佐使药。三药合用，

一补，一清，一敛，而获益气，清热，敛阴之效。 
 

[使用注意] 本方具有收敛作用，若外邪未解或暑病热盛，气津未伤者，均不宜使用。 

 

 

补中益气汤 
 

[来源] 《脾胃论》 
 

[组成] 黄芪 15 克，橘皮 6 克，当归（酒焙干，或晒干）10 克，人参 10 克，白术

10 克，甘草（炙）5 克，升麻 3 克，柴胡 3 克。 
 

[用法] 水煎服。或作丸剂，每服 10～15 克，每日 2～3 次，温开水送服。 
 

[功用] 补中益气，升阳举陷。 
 

[主治] 脾胃气虚证，表现为身热有汗，头痛恶寒，渴喜热饮，少气懒言，或饮食

无味，四肢乏力，舌质淡苔白，脉虚软无力及气虚下陷之子宫脱垂、胃下

垂、久泻、久痢等。 
 

低血压病、慢性头痛、植物神经失调、慢性胃肠炎、重症肌无力、胃弛

缓、脱肛、子宫脱垂、游走肾性慢性出血、产后子宫恢复不全、月经过

多、过敏性紫斑病、血小板减少性紫斑、慢性低热、病后或术后恢复期及

其他慢性疾患，表现为脾胃气虚证者，可用本方加减治疗。 
 

现代研究证实，本方具有提高机体细胞免疫机能，促进新陈代谢，提高大

脑皮层的兴奋性，加强骨骼肌、平滑肌、支撑组织的张力，促进消化、吸

收等作用。 
 

[方解] 方中黄芪益气升阳，为主药。人参、白术、炙甘草健脾益气，为辅药。陈

皮理气，当归补血，均为佐药。升麻、柴胡升举清阳，为使药。 
 

[使用注意] 阴虚内热者禁用。病后津气两伤者，亦不宜单用本方。 
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四物汤 
 

[来源] 《太平惠民和剂局方》 
 

[组成] 熟地黄（酒蒸 ）12 克, 当归（酒浸炒）10 克, 白芍 12 克, 川芎 8 克。 
 

[用法] 水煎服。 
 

[功用] 补血调血。 
 

[主治] 血虚血滞证，表现为月经不调,小腹疼痛，崩中漏下，血瘕块硬，时发疼

痛，妊妇胎动不安，胎漏下血不止，及产后恶露不下，结生瘕聚，少腹坚

痛，时作寒热等。 
 

营养不良，植物神经失调，更年期综合证，月经稀少，闭经，子宫发育不

全，痛经等表现为血虚血滞证者，可用本方加减治疗。 
 

现代研究证实，本方具有镇静，镇痉，调整月经等作用。 
 

[方解]               方中当归,补血，活血；熟地补血为主,川芎行气活血；白芍敛阴养血。本 

                                           方补血而不滞，行血而不破血，实为补血活血要剂。 
 

[使用注意] 方中地，芍为阴柔之品，易于滞气伤阳， 如平素脾胃阳虚，食少便溏 

者，不宜使用。 

 

 

一贯煎 
 

[来源] 《续名医类案》 
 

[组成] 生地黄 30 克，北沙参 10 克，麦冬 10 克，当归身 10 克，枸杞子 10 克，

川楝子 5克。 

 

[用法] 水煎服。 
 

[功用] 滋养肝肾，疏肝理气。 
 

[主治] 肝肾阴虚，气郁胁痛，表现为胸胁胀痛，吞酸吐苦，咽干口燥，舌红少

津，脉细弱或虚弦以及疝气瘕聚等。 
 

慢性肝炎、肝硬变初期、脂肪肝、慢性胃炎、胃渍疡、糖尿病。高血压及

其他慢性疾患表现为肝肾阴虚者，可用本方加减治疗。 
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现代研究证实，本方具有保肝、降血糖、增强免疫能力、镇静、消炎、解

热、镇痛、调整植物神经等作用。 
 

[方解] 方中生地重用，滋阴养血以补肝肾真阴不足，为主药。沙参、麦冬、当

归、枸杞子益阴柔肝，合生地滋阴养血生津，为辅药。配少量川楝子，疏

肝解郁，其性虽苦燥，但配入大量甘寒养阴药中，燥性即被抑制，而疏泄

肝气之功尤存，为方中佐使药。 
 

[使用注意] 方中滋腻药物较多，对于停痰积饮者，忌用本方。 

 

 

六味地黄丸 
 

[来源] 《小儿药证直诀》 
 

[组成] 熟地黄 240 克，山萸肉 120 克，干山药 120 克，泽泻 90 克，茯苓 90 克， 

丹皮 90 克。 
 

[用法] 研细末，炼蜜为丸，如梧子大，每次 6～9 克，每日 2～3 次，温开水或淡盐汤送

服。亦可水煎服，用量按原方比例酌减。 
 

[功用] 滋补肝肾。 
 

[主治] 肝肾阴虚证，表现为腰膝酸软，头目眩晕，耳呜耳聋，盗汗遗精，以及小

儿囟开不合之症。或虚火上炎而致骨蒸潮热，手足心热，或消渴，或虚火

牙痛，口燥咽干，舌红少苔，脉细数。 
 

植物神经失调、高血压病、动脉硬化、糖尿病、慢性肾炎、甲状腺机能亢

进、肺结核、慢性泌尿系感染、支气管哮喘、经闭、月经过少等，或小

儿、乳幼儿发育不良及智力发育迟缓表现为肝肾阴虚证者，可用本方加减

治疗。 
 

现代研究证实，本方具有滋养强壮、抑制异化作用亢进、降低脑的兴奋

性、调整内分泌机能、调整植物神经、降压、降血糖、利尿、改善肾功能

及促进食管上皮细胞增生、抗癌等作用。 
 

[方解] 方中熟地重用滋肾阴，益精髓，为主药；山萸肉酸温滋肾益肝，山药滋肾

阴补脾，为辅药。泽泻配熟地而泻肾降浊；丹皮配山茱萸泻肝火；茯苓配

山药而渗脾湿，共为佐药。全方补泻并用，以补为主。 
 

[使用注意] 方中性偏滋腻，脾虚运化无力者应慎用。 
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肾气丸 
 

[来源] 《金匮要略》 
 

[组成] 干地黄 240 克，薯蓣（山药）120 克，山茱萸 120 克，泽泻 90 克，茯苓

90 克，牡丹皮 90 克，桂枝 30 克，附子（炮）30 克。 
 

[用法] 混合辗细，炼蜜为丸，每丸重 9 克，早、晚各服 1 丸，开水送下。或根据

原方用量比例酌情增减，水煎服。 
 

[功用] 温补肾阳。 
 

[主治] 肾阳不足证，表现为腰腿脚弱，下半身常有冷感，少腹抱急，烦热不得卧

而反椅息，小便不利或小便反多，舌质淡而胖,脉虚弱尺部沉微，以及痰

饮、消渴、脚气等。 
 

慢性肾炎、糖尿病、植物神经失调、老年性痴呆、前列腺肥大初期、不孕

症、经闭、其他慢性疾患或排尿机能异常等表现为肾阳不足者，可用本方

加减治疗。 
 

现代研究证实，本方具有改善垂体-肾上腺皮质功能、促进血液循环、镇

静、降压、改善肾功能、保肝等作用。 
 

[方解] 方中干地黄滋补肾阴，山茱萸、山药滋补肝脾，以助干地黄滋补肾中之

阴；并以少量桂枝、附子温补肾中之阳。泽泻、茯苓利水渗湿，丹皮清泻

肝火，与温补肾阳药相配，意在补中寓泻，以使补而不腻。 
 

[使用注意] 凡阴虚火旺、燥热伤津之病证，均不宜运用本方。 

 

 

第二节：和解剂 

小柴胡汤 
 

[来源] 《伤寒论》 
 

[组成] 柴胡 12 克，黄芩 9 克，半夏 9 克。生姜 9 克，人参 6 克，大枣 4 枚，甘

草（炙）5克。 
 

[用法] 水煎服。 
 

[功用] 和解少阳。 
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[主治] 邪在半表半里之少阳病，表现为往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心

烦喜呕，口苦咽干，目眩，苔薄白，脉弦，以及妇人伤寒，热入血室等。 
 

感冒、疟疾、胆道感染、肝炎、胸膜炎、慢性胃炎、消化不良、乳房疾

病、肋间神经痛、神经官能症以及爱滋病等表现为少阳病者，可用本方加

减治疗。 
 

现代研究证实，本方对细菌、病毒及钩端螺旋体均有一定的抑制作用，并

能缓解机体对入侵病原体产生的反应，有明显的解热、抗炎作用。此外，

本方尚有促进消化、镇吐、祛痰、镇咳、保肝、利胆、镇静等功效。 
 

[方解] 方中柴胡疏解半表之邪使之外出，为主药。黄芩清半夏之郁热使之内彻，

为辅药。二药配伍，一疏一清，共解少阳之邪。半夏、生姜和胃降逆；人

参、大枣益气补中，甘草调和诸药，共为佐使药。 
 

[使用注意] 凡上盛下虚、肝火偏盛、肝阳上亢、阴虚吐血等不宜服用。 

 

 

四逆散 
 

[来源] 《伤寒论》 
 

[组成] 柴胡 6 克，枳实 6 克，芍药 9 克，甘草（炙）6 克。 
 

[用法] 水煎服。 
 

[功用] 透邪解表，疏肝理脾。 
 

[主治] 阳气内郁不能达于四末之手足逆冷，肝郁脾壅所致的脘腹胀闷，泻利下 

重，腹痛，苔白，脉弦 
 

慢性肝炎、胆囊炎、胆石症、胰腺炎、肋间神经痛、胃神经官能症等表现

为肝郁脾壅者，可用本方加减治疗。 
 

现代研究证实，本方具有镇静、解痉、镇痛、解热、抗菌等作用。此外，

其抗肝损伤的作用也十分显著。 
 

[方解] 方中柴胡疏肝解郁，调畅气机，使郁热外达。芍药柔肝、缓急、养阴，使 

邪热外透而不伤阴。枳实泻脾土之壅滞。甘草调和诸药，配芍药又能缓急 

止痛。 
 

[使用注意] 本方所治之四肢逆冷，系指阳气内郁之热厥，其他厥逆勿用。 
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逍遥散 
 

[来源] 《太平惠民和剂局方》 
 

[组成] 柴胡 15 克，当归 15 克，白芍 15 克，茯苓 15 克，白术 15 克，煨姜少

许，薄荷少许，甘草（炙）6 克。 
 

[用法] 共为散，每次 6～9 克，以煨姜、薄荷少许煎汤冲服。若作汤剂，其用量

可按原方比例酌减。 
 

[功用] 疏肝解郁，健脾养血。 
 

[主治] 肝郁血虚证，表现为两胁作痛，头痛目眩，口苦咽干，神疲食少，或寒热

往来，或月经不调，乳房作胀，舌淡红，脉弦虚。 
 

慢性肝炎、胸膜炎、慢性胃炎、神经衰弱、月经不调等表现为肝郁血虚

者，可用本方加减治疗。 
 

现代研究证明，本方具有显著的保肝、镇静、解痉作用，并有促进消化、

调节子宫机能以及补血、健胃等作用。 
 

[方解] 方中柴胡疏肝解郁，当归、白芍养血柔肝，三者合用以治肝郁血虚之本。

白术、茯苓补中健脾，以资气血生化之源，煨姜和胃温中。薄荷助柴胡疏

肝解郁。炙甘草既可助术、苓益气补中，又能调和诸药。 

 

 

第三节：固涩剂 
玉屏风散  

 
[来源] 《丹溪心法》 
 

[组成] 黄芪 30 克,白术 60 克,防风 30 克。 
 

[用法] 研末，每日 2 次，每次 6-9 克，开水送服。亦可按原方用量比例酌减煎

服。 
 

[功用] 益气，固表，止汗。 
 

[主治] 表虚卫阳不固证，表现为自汗，多汗，易感风邪，面色光白，舌淡苔白，

脉浮虚软。 
 

多汗症，过敏性鼻炎，慢性鼻炎，易患感冒者表现为表虚卫阳不固者，可 

用本方加减治疗。 
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现代研究证实，本方具有改善皮肤血液循环和营养状态，调整汗腺机能，

增强免疫能力等作用。 
 

[方解] 方中黄芪益气固表，为主药；白术健脾益气，助黄芪以加强益气固表之

功，为辅药；二药合用，则气旺表实，汗不外泄，邪亦不易内侵。防风走

表祛风，并御风邪，为佐使药。且黄芪得防风，固表而不留邪；防风得黄

芪，祛邪而不伤正，实寓补中有散，散中有补之意。 
 

[使用注意] 凡属阴虚内热之盗汗，不宜应用本方。 

 

 

四神丸 
 

[来源] 《证治准绳》 
 

[组成] 肉豆蔻 60 克，补骨脂 120 克，五味子 60 克，吴茱萸（浸炒）30 克。 
 

[用法] 上药加生姜 240 克，红枣 100 枚，和末为丸，每服 9～12 克，临睡时淡盐

汤或白开水送下。若作汤剂，用量可按原方比例酌减。 
 

[功用] 温补脾肾，涩肠止泻。 
[主治] 五更肾泻证，表现为黎明前腹泻，不思饮食，利下清谷，腹痛，腰酸肢

冷，神疲乏力，舌质淡，苔薄白，脉沉迟无力。 
 

慢性肠炎、肠结核、溃疡性大肠炎、其他慢性疾病及老人，表现为脾肾阳

虚、五更泄泻者，可用本方加减治疗。 
 

现代研究证实，本方具有保护胃肠粘膜、收敛止泻、抗过敏等作用。 
 

[方解] 方中补骨脂辛苦性热而补命门，为壮火益土之要药。为主药。肉豆蔻温脾

肾而涩肠止泻；吴茱萸暖脾胃而散寒除湿，并为辅药。五味子为温涩之

品；生姜散寒行水；大枣滋养脾胃，并为佐使药。 
 

[使用注意] 食滞不化或肠胃积热所致的泄泻，禁用本方。 

 

 

第四节：温里剂 
理中丸 

 

[来源] 《伤寒论》 
 

[组成] 干姜 90 克，人参 90 克，白术 90 克，甘草（炙）90 克。 
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[用法] 上药研末，和蜜为丸，1 日 2～3 次，每次 9 克，开水送下。或按原方比例

酌定用量水煎服。 
 

[功用] 温中祛寒，益气健脾。 
 

[主治] 脾胃虚证，表现为腹痛喜温喜按，泻利清稀，腹满食少，呕吐，舌淡苔

白，脉沉细，或阳虚失血；或小儿慢惊风；或病后喜唾涎沫；或中焦阳虚

所致胸痹等。 
 

慢性胃炎、胃及十二指肠溃疡、慢性结肠炎、消化不良、胃扩张、胃下垂

等证属脾胃虚寒者，或急性胃炎、急性肠炎属脾胃虚寒者，可用本方加减

治疗。 
 

现代研究证实，本方具有调整胃肠机能、促进循环、增强代谢、解痉、镇

痛、制吐、止泻、利尿等作用。 
 

[方解] 方中干姜辛热入脾胃，温中祛寒，以恢复脾胃之阳，和胃降逆以止呕，为

主药。人参甘微苦微温，补气健脾益胃，为辅药。白术甘苦温入脾，健脾

燥湿，为佐药。炙甘草甘平入脾胃，益脾气和中，调和诸药，为使药。 
 

[使用注意] 本方药性偏于温燥，故凡外感发热或阴虚内热者忌用。 

 

 

吴茱萸汤 
 

[来源] 《伤寒论》 
 

[组成] 吴茱萸 3克，人参 6 克，生姜 18 克，大枣 4 枚。 
 

[用法] 水煎服。 
 

[功用] 温中补虚，降逆止呕。 
 

[主治] 1.肝胃虚寒证，表现为食谷欲呕，胸膈满闷，或胃脘作痛，吞酸嘈杂等。 

2.厥阴头痛证，表现为干呕，吐涎沫，巅顶痛而冷。 

3.少阴吐利证，表现为手足逆冷，烦躁欲死等证。 
 

慢性胃炎、急性胃炎、胃及十二指肠溃疡、肝炎、妊娠呕吐、偏头痛、美

尼尔氏综合征等证属肝胃虚寒、浊阴上逆者可用本方加减治疗。 
 

现代研究证实，体方具有促进消化道血液循环、降低平滑肌张力、减慢蠕

动、解痉、制吐、镇痛、助消化、提高全身机能等作用。 
 

[方解] 方中吴茱萸味辛性热，入肝、脾、肾三经，可温胃、降逆、止呕，疏肝止

痛，温肾止泻，一药三经同治，为主药。人参大补元气，兼能益阴，为辅
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药。生姜辛散温胃，降逆止呕，加强主药降逆止呕散寒之作用，为方中佐

药。大枣为使药，甘缓和中，既缓吴茱萸、生姜辛温燥性，又助人参补虚扶

正。 
 

[使用注意] 1.郁热所致胃痛、吐苦水及酸属热者，禁用本方。 

2.呕吐严重者，应采用热药冷服法，以免格拒不纳。 

3.少数患者服药后有呕吐加剧现象，一般半小时左右可自行缓解，应嘱其

服药后稍事休息，以减轻服药反应。 

 

 

第五节：解表剂 
麻黄汤 

 

[来源] 《伤寒论》 

[组成] 麻黄（去节）6 克，桂枝 4克，杏仁（去皮尖）9 克，甘草（炙）3克。 
 

[用法] 水煎服，服后盖被取微汗。 
 

[功用] 发汗解表，宣肺平喘。 
 

[主治] 外感风寒表实证，表现为恶寒发热，头痛身痛，无汗而喘，苔薄白，脉浮紧

等。 
 

感冒、流行性感冒、支气管炎、支气管哮喘等表现为风寒表实证者，可以

用本方加减治疗。 
 

现代研究证实，本方具有发汗，解热、镇咳、平喘、镇痛、利尿等作用。 
 

[方解] 方中麻黄辛苦微温，能发汗解表，宣肺平喘，为主药。桂枝辛甘温，能温

通心脉，振奋心阳，与麻黄合用则发汗解表作用更强，为辅药。杏仁苦辛

温，能宣肺利气，止咳平喘，为佐药。炙甘草甘温，能补中益气，润肺止

咳，调和诸药，为使药。 
 

[使用注意] 1.本方辛温，为发汗峻剂，凡表虚自汗、外感风热、体虚外感、产后血虚 

等非风寒表实证禁用。 

  2.服本方后，一经汗出病愈，即应停服，不宜久用。 

 

 

桂枝汤 
 

[来源] 《伤寒论》 
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[组成] 桂枝9克，大枣 4 枚，芍药9克，生姜9克，甘草（炙）6克。 
 

[用法] 水煎服。服后饮少量热粥或开水，覆被取微汗。 
 

[功用] 解肌发表，调和营卫。 
 

[主治] 外感风寒表虚证，表现为发热头痛，汗出恶风，鼻呜干呕，舌苔薄白，脉

浮缓。 
 

感冒、流行性感冒等证属风寒表虚者，以及荨麻疹、皮肤瘙痒症、湿疹、

神经痛、肌肉痛等，可用本方加减治疗。 
 

现代研究证实，本方具有发汗、解热。祛痰、镇痉、镇痛、促进消化吸

收、滋养强壮等作用。 

[方解] 方中桂枝辛甘温，能解肌发表,外散风寒，为主。芍药酸苦微寒，能益阴

敛营。为辅药。桂、芍相合，一散一收，调和营卫，使发汗而不伤阴，止

汗而不恋邪，起“相反相成”之功用。生姜辛温，既助桂枝解肌，又能暖

胃止呕。大枣甘平，能益气补中，滋阴补血，与生姜为伍，能调和营卫，

并为佐药。炙草益气和中，调和诸药，为使药。 
 

[使用注意] 1.外感风寒表实证忌用。 

  2.虽有恶风、自汗，但兼口渴、脉数等风热表证者禁用。 

 

 

小青龙汤 
 

[来源] 《伤寒论》 
 

[组成] 麻黄（去节）9 克，芍药 9 克，细辛 3 克，干姜 3 克，甘草（炙）6 克，

桂枝 6 克，半夏 9 克，五味子 3 克。 
 

[用法] 水煎服。 
 

[功用] 解表蠲饮，止咳平喘。 
 

[主治] 外感表寒，内停水饮，表现为恶寒发热，无汗，咳嗽气喘，痰多而稀，口

不渴或渴不多饮，或干呕，或噎，或下利，或小便不利，苔白滑，脉浮紧

等。 
 

候感冒、流感、喘息型支气管炎、支气管哮喘发作期等见本证候者可用本

方加减治疗。  
 

现代研究证实，本方具有发汗、解热、改善呼吸困难、镇咳、祛痰、利

尿、抗过敏、促进血液循环等作用。 
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[方解] 方中麻黄、桂枝发汗解表，散寒宣肺，为主药。干姜、细辛温肺化饮，并

助麻黄、桂枝解表散寒，为辅药。芍药养营敛阴，与桂枝配伍，可调和营

卫，防麻黄、桂枝发汗太过；五味子敛肺止咳，防辛温发散而耗伤肺气；

半夏祛痰和胃散结，而止呕噎，共为佐药。甘草益气和中，调和诸药，为

使药。 
 

[使用注意] 凡干咳无痰，或痰色黄稠，咽干口燥者忌用。 

 

 

 

第六节：清热剂 
白虎汤 

 

[来源] 《伤寒论》 
 

[组成] 石膏（碎）30 克，粳米 9克, 知母 9 克，甘草（炙）3 克。 
 

[用法] 水煎至米熟，去滓温服。 
 

[功用] 清热生津。 
 

[主治] 阳明经证（阳明气分实热证），表现为壮热面赤，烦渴引饮，大汗出，恶

热，脉洪大有力等。 
 

流行性感冒、流行性乙型脑炎、流行性脑膜炎、肺炎、败血症等表现为气

分热盛者，口腔炎、牙周炎、胃炎、糖尿病等证属胃热者，均可用本方加减治

疗。 
 

现代研究证实，本方具有解热、镇静、消炎、止汗、止渴、降血糖等作

用。 
 

[方解] 方中石膏，辛甘大寒，清阳明内盛之热，为主药。知母,苦寒质润，助石

膏清肺胃之热，为辅药。甘草、粳米既能益胃护津，又可防苦寒伤中之

弊，为佐使药。 
 

[使用注意] 凡表证未解、血虚发热、真寒假热者，均不可用本方。 

 

 

黄连解毒汤 
 

[来源] 《外台秘要》引崔氏方 
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[组成] 黄连 9 克，黄芩 6 克，黄柏 6 克，栀子 9 克。 
 

[用法] 水煎服。 
 

[功用] 泻火解毒。 
 

[主治] 一切实热火毒、三焦热盛之证，表现为大热烦躁，口燥唇干，谵语不眠， 

或热病吐衄，或热甚发斑，身热下痢，湿热黄疸，疮痈疔毒，小便黄赤， 

舌红苔黄，脉数有力等。 
 

流行性感冒、乙型脑炎、流行性脑脊髓膜炎、败血症、皮肤化脓性感染、

急性传染性肝炎、急性胃肠炎、细菌性痢疾、泌尿道感染、急性胆囊炎等

证属实热火毒者；植物神经失调、更年期综合征、神经官能症、失眠、高

血压、口腔炎、牙痛、神经性胃炎等呈现心胃火盛、肝胆火旺者；各种炎

症性出血或发疹者，均可用本方加减治疗。 
 

现代研究证实，本方除有消炎、解热、抗菌、抗病毒、镇静作用外，尚有

利胆、止血、利尿、降压等作用。 
 

[方解] 方中黄连泻心胃之火，为主药。黄芩清肺热，泻上焦之火，为辅药。黄柏

泻下焦之火，栀子通泻三焦之火，导热下行，共为佐使之药，四药合用，

能使火邪去而热毒解，故诸症可愈。 
 

[使用注意] 本方适用于三焦热毒炽盛而阴液未伤者，凡热伤阴液，舌质光绛者，不宜 

使用。 

 

 

玉女煎 
 

[来源] 《景岳全书》 
 

[组成] 石膏 30 克，熟地 30 克，知母 4.5 克，麦冬 6 克，牛膝 4.5 克。 
 

[用法] 水煎，温服或冷服。 
 

[功用] 清胃滋阴。 
 

[主治] 胃热阴虚证，症见头痛牙痛，牙齿松动，烦热口渴，舌干红，苔黄而干  

              等。 
 

牙周炎、齿龈脓肿、急性口腔炎、舌炎、慢性胃炎等属胃热肾阴虚者，可

用本方加减治疗。 
 

现代研究证实，本方具有消炎、解热、镇静、滋养强壮等作用。 
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[方解] 方中石膏辛甘大寒，以清阳明有余之热，为主药。熟地甘温，补少阴不足

之阴，为辅药。二药相配，清火滋水并用。知母苦寒质润，助石膏泻火清

胃；麦冬养胃阴，协助熟地滋肾阴；牛膝导热下行，降上炎之火，引血下

行，以止上溢之血。 
 

[使用注意] 大便溏泄者，不宜用本方。 

 

 
 

清胃散 
 

[来源] 《兰室秘藏》 
 

[组成] 黄连 3 克，生地黄 12 克，当归身 6克，牡丹皮 9克，升麻 6 克。 
 

[用法] 水煎服。 
 

[功用] 清胃凉血。 
 

[主治] 胃中积热证，表现为牙痛牵引头痛，面颊发热，恶热喜冷，或齿龈溃烂，

或牙宣出血，或唇舌颊腮肿痛，或口气热臭，口舌干燥，舌红苔黄，脉滑

大而数等。 
 

牙周炎、口腔炎、齿龈脓肿，舌炎、胃炎等表现为胃热者，可用本方加减治 

疗。 
 

现代研究证实，本方具有抗菌、消炎、止血、解热、镇痛、镇静、促进血

液循环等作用。 
 

[方解] 方中黄连苦寒清心胃之火，为主药。生地凉血滋阴，丹皮凉血清热，除血 

中伏火，共为辅药。当归养血活血，消肿止痛，为佐药。升麻散火解毒， 

为阳明引经药，可引诸药直达病所。诸药配合，共奏清胃凉血 之效。 
 

[使用注意] 风寒牙痛及阴虚火旺牙痛均不宜用。 

 

 

泻黄散 
 

[来源] 《小儿药证直诀》 
 

[组成] 石膏 15 克，山栀仁 6克，防风 120 克，藿香叶 21 克，甘草 90 克。 
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[用法] 原方锉，同蜜酒微炒香，为细末，每次服 3～6 克。如水煎服，其用量可

参照原方比例酌情增减。 
 

[功用] 泻脾胃伏火。 
 

[主治] 脾胃伏火证，表现为口疮口臭，烦渴易饥，口燥唇干，舌红脉数，以及小

儿脾热弄舌等。 
 

复发性口疮、口疳等表现为脾胃伏火证者，可用本方加减治疗。 
 

现代研究证实，本方具有解热、消炎、镇静、利尿、促进胃液分泌和助消

化的作用。 
 

[方解] 方中石膏清阳明胃火，山栀子泻三焦之火，使热从小便排出，共为主药。

防风疏散脾经伏火，因势利导，与山栀子合用以上下分消，为辅药。藿香

芳香醒脾，理气和中，振复脾胃气机，并助防风升散脾胃伏火，为佐药。

甘草为使药，能和中泻火，调合诸药，使脾火泻而无伤脾之虙。 

 

 

泻白散 
 

[来源] 《小儿药证直诀》 
 

[组成] 桑白皮 30 克，地骨皮 30 克,炙甘草 3克。 
 

[用法] 上药挫散，入粳米一撮，水二小盏，煎七分，食前服。 
 

[功用] 泻肺清热，止咳平喘。 
 

[主治] 肺热咳喘，皮肤蒸热，日晡尤甚，舌红苔黄，脉细数等。 
 

支气管炎、麻疹肺炎、肺结核等表现为肺热咳喘者，可用本方加减治疗。 
 

现代研究证实，本方具有解热、消炎、镇咳、祛痰等作用。 
 

[方解] 方中桑白皮甘寒入肺，清泻肺热，为主药。地骨皮泻肺中伏火兼退虚热，

为辅药。炙甘草、粳米养胃和中，补土生金以扶肺气，为佐使药。 
 

[使用注意] 外感风寒引起的喘咳，或虚寒性咳喘，均不可使用本方。 

 

 

白头翁汤 
 

[来源] 《伤寒论》 
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[组成] 白头翁 15 克，黄柏 12 克，黄连 6克，秦皮 12 克。 
 

[用法] 水煎服。 

[功用] 清热解毒，凉血止痢。 
 

[主治] 热毒血痢证，表现为下痢脓血，赤多白少，腹痛，里急后重，肛门灼热， 

身热心烦，渴欲饮水，舌红苔黄，脉弦数等。 
 

急性肠炎、细菌性痢疾、阿米巴痢疾等属热痢者，可用本方加减 治疗。 
 

现代研究证实，本方具有消炎、抗菌、抗阿米巴、解热、解痉、止泻、止

血等作用。 
 

[方解] 方中白头翁清血分热毒，为主药。黄连、黄柏苦寒清热解毒，坚阴止痢。 

秦皮性寒味苦而涩，清热燥湿，收涩止痢。 
 

[使用注意] 虚痢、久痢均不宜用本方。 

 

 

第七节：祛湿剂 

五苓散 
 

[来源] 《伤寒论》 
 

[组成] 泽泻 15 克，茯苓 9 克，桂枝 6 克，猪苓 9 克，白术 9 克。 
 

[用法] 做散剂，每服 3~6 克，或作汤剂水煎服。 
 

[功用] 利水渗湿，温阳化气。 
 

[主治] 水湿内停证，表现为头痛发热，渴欲饮水，水入即吐，小便不利，舌苔白

腻或白厚，脉浮；或为水肿，泄泻，痰饮，眩晕，脐下动悸。 
 

急性胃肠炎、周期性呕吐、假性霍乱、寒性荨麻瘆、急性肾炎初期、阴囊

水肿、尿潴留等证属水湿内停者，可用本方加减治疗。 
 

现代研究证实，本方具有促进血液循环、利尿等作用。 
 

[方解] 方中泽泻重用为主药，其味甘淡性寒，利水渗湿。茯苓、猪苓淡渗，增强

利水蠲饮之功；白术健脾而运化水湿，为辅药。桂枝既解表散寒，又温阳

化气，为佐药。 
 

[使用注意] 1.本方为淡渗利水之剂，若脾气虚弱，肾气不足者，宜与补脾益气药同 

              用；阴虚小便不利者忌用。 
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2.本方偏于渗利，不宜久服。 

 

 

第八节：泻下剂 

大承气汤 
 

[来源] 《伤寒论》 
 

[组成] 大黄 12 克，芒硝 9 克，厚朴 15 克，枳实 12 克。 
 

[用法] 水煎服。先煎枳实、厚朴，后纳大黄，芒硝冲服。 
 

[功用] 泻热通便，行气荡积。 
 

[主治] 1.阳明腑实证，表现为大便不通，矢气频作，脘腹痞满，腹痛拒按，按之 

硬，潮热谵语，手足汗出，舌苔黄燥起剌或焦黑燥裂，脉沉实等。 

2.热结旁流证，表现为下利清水，臭秽异常，伴腹部胀满，疼痛拒按，按

之有硬块，口舌干燥，脉滑实等。 

3.热厥、痉病、发狂等，属于里热实证者。 
 

传染性或非传染性发热性疾病的极期表现热结者，以及麻痹性、单纯性、

闭塞性肠梗阻等，可用本方加减治疗。 
 

现代研究证实，本方具有消炎、抗菌、改善肠循环、促进肠蠕动、泻下、

镇静、解热等作用。 
 

[方解] 方中大黄苦寒清热泻火，荡涤热结，泻下通便以治疗主证，为主药。芒硝

咸寒，润燥软坚泻热，与大黄相须为用，峻下热结之力增强，为辅药。厚

朴、枳实行气散结，消痞除满，并助大黄、芒硝推荡积滞，以加速热结的

排泄，为使药。 
 

[使用注意] 1.本方为泻下峻剂，若体质虚弱，或表证未解，或肠胃无燥结者，慎用。 

2.本方药力峻猛，易伤胃气，应中病即止，不可过服。 

3.孕妇禁用。 

 

 

温脾汤 
 

[来源] 《备急千金要方》 
 

[组成] 大黄 12 克，附子 9 克，干姜 6 克，人参 9 克，甘草 3 克。 
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[用法] 水煎服，大黄后下。 
 

[功用] 温补脾阳，攻下冷积。 
 

[主治] 脾虚寒结或下利证，表现为大便秘结，脐腹冷痛，喜得温按，或久利不

止，腹痛，心下痞，手足不温，苔白，脉沉弦等。 
 

慢性胃炎、慢性肠炎及其他慢性疾患出现阳虚便秘者；或者慢性痢疾、结

肠炎溃疡、肠结核等慢性腹泻表现为阳虚者，均可用本方加减治疗。 
 

现代研究证实，本方具有抗菌、消炎、改善循环、提高机能、促进蠕动、

兴奋中枢、促进清化吸收、强心等作用。 
 

[方解] 方中附子大辛大热，走而不守，温壮脾阳以散寒凝；大黄荡涤泻下而除积

滞，攻逐冷积，共为主药。干姜辛热，助附子以温中散寒。人参、甘草补

中益气，其中人参亦可加强干姜、附子的温阳作用；甘草又可调和药性。

全方乃以补促泻，寓泻于补之剂。 
 

[使用注意] 附子应先煎 30～60 分钟，以减弱其毒性。大黄后下，以防其泻下作用减

弱。 

 

 

大黄附子汤 
 

[来源] 《金匮要略》 
 

[组成] 大黄 9 克，附子（炮）9克，细辛 3克。 
 

[用法] 水煎服。 
 

[功用] 温阳散寒，泻结行滞。 
 

[主治] 寒结里实证，表现为腹痛便秘，胁下偏痛，发热，手足厥逆，舌苔白腻，

脉弦紧。急、慢性便秘兼寒积者，急性阑尾炎、肠梗阻属虚寒型者，可用

本方加减治疗。 
现代研究证实，本方具有加强代谢、促进循环、强心、镇痛、泻下等作

用。 
 

[方解] 方中附子味辛、大热，温肾壮阳，大补真火，以破阴解凝，并有镇痛作

用；大黄荡涤泻下而除积滞，均为主药。细辛辛温，温经散寒，助附子温

阳、镇痛，为辅药。三药配伍，寒性减而荡积破结作用尤存，故为温下寒

结之方。 
 

[使用注意] 1.大黄用量一般不超过附子。 
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2.服用本方后大便通利，病可转危为安；若药后仍然大便不通，反增呕 

吐、肢冷、脉细者，是为危候。 

 

 

第九节：消导剂 

保和丸 
 

[来源] 《丹溪心法》 
 

[组成] 山楂 180 克，神曲 60 克，萝卜子 30 克，半夏 90 克，茯苓 90 克，陈皮 30

克，连翘 30 克。 
 

[用法] 共为末，水泛为丸，每服 6～9 克，温开水送下。亦可水煎服，用量按原

方十分之一即可。 
 

[功用] 消食和胃。 
 

[主治] 食积停滞证，表现为胸脘痞满，腹胀时痛，嗳腐吞酸，厌食呕恶，或大便

泄泻，食疟下痢，舌苔腻而黄，脉滑。 
 

消化不良、胃肠炎等表现为食积停滞证者，可用本方加减治疗。 
 

现代研究证实，本方具有助消化、促进肠胃蠕动、镇呕、抗菌、消炎等作

用。 
 

[方解] 方中山楂可消一切饮食积滞，尤善消肉食油腻之积为主药。神曲消食健

脾，更化酒食陈腐之积；萝卜子下气消食，长于消谷面之积，共为辅药。

半夏、陈皮行气化滞，和胃止呕；茯苓健脾利湿，和中止泻；连翘清热而

散结，共为佐药。 
 

[使用注意] 脾虚者应慎用。服药期间禁油腻厚味之品。 

 

 

第十节：祛痰剂 

二陈汤 
 

[来源] 《太平惠民和剂局方》 
 

[组成] 半夏 15 克，橘红 15 克，白茯苓 9克，甘草（炙）3克。 
 

[用法] 加生姜 3克，乌梅一个，水煎服。 
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[功用] 燥湿化痰，理气和中。 
 

[主治] 湿痰证，表现为咳嗽痰多色白，胸膈胀满，恶心呕吐，头眩心悸，舌苔白

润，脉滑。 
 

支气管炎、胃炎、胃卡他性炎等表现为湿痰证者，可用本方加减治疗。 
 

现代研究证实，本方具有健胃止呕、祛痰止咳作用，尚能防治溃疡病。 
 

[方解] 方中半夏辛温性燥，善燥湿化痰，且可降逆和胃而止呕，为主药。橘红理

气燥湿，使气顺而痰消，为辅药。茯苓健脾渗湿；生姜降逆化饮，既可制

半夏之毒，又能助半夏、橘红行气消痰；复用少许鸟梅收敛肺气，为佐

药。甘草调和诸药，兼润肺和中，为使药。 
 

[使用注意] 本方属辛燥之剂，凡肺痨咯血、阴虚燥痰、痰中带血者忌用。 

 
 

[参考文献] 上海中医药大学《方剂学》编学组，方剂学，1999。 
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Chapter 1 
History of Chinese Medicine 

 

 Traditional Chinese Medicine (TCM) has a long history.  In remote antiquity, our ancestors created 
primitive medicine during their struggles against nature.  While searching for foods they found that some foods 
had the specific property of relieving or eliminating certain diseases.  That was the beginning of finding and using 
herbal medicines.  While warming themselves around a fire, they discovered that the way of local warming with 
hot stones or earth wrapped in bark or animal skin would relieve or eliminate certain symptoms of diseases.  They 
practiced and improved this method repeatedly and then gradually brought into being the therapies of hot 
medicated compress and moxibustion.  In the course of using stone implements as tools of production, they noted, 
by chance, that the pain in one part of the body would be alleviated when some other parts were pricked.  Then 
treatment with bian shi (stone needles) and bone needles came into being.  This gradually resulted in acupuncture 
therapy, and afterwards the therapy of channels was born. 
 The theories of TCM come mainly from practice and have been continually enriched and expanded 
through practice.  More than 2,000 years ago, Canon of Medicine, the earliest of the extant medical classics in 
China was produced. 

It was known to later generations as two books: Plain Questions and Miraculous Pivot.  The latter is 
also called Canon of Acupuncture or Nine Volumes.  The book, Canon of Medicine, extensively summarizes 
and systematizes the previous experiences of treatment and theories of medicine.  It deals at length with the 
anatomy, physiology and pathology of the human body, and the diagnosis, treatment and prevention of diseases, 
on the basis of the achievements of other natural sciences, and under the guidance of the ancient naive materialism 
and spontaneous dialectics.  It lays a primary foundation for the theories of TCM.  Classic on Medical Problems 
is a classical medical treatise which can match Canon of Medicine.  It was published before the Han dynasty (206 
B.C.-220 A.D.).  Legend has it that the book was compiled by Qin Yueren.  It also deals with physiology, 
pathology, diagnosis, treatment and so on, replenishing what Canon of Medicine lacks. 
 From the Qin and Han dynasties (221 B.C.-220 A.D.), doctors in the interior of China began to 
prescribe more and more rhinoceros’ horn (Cornu Rhinocerotis), amber (Succinum), antelope’s horn (Cornu 
Antelopi ) and musk (Moschu) from the minority nationalities; longan pulp (Arillus Longan), lychee-seed (Semen 
Litchi) from the South China Sea and even medical materials from Southeast Asia and other regions as a result of 
ever-developing communications and transportation both inside and outside of China.  This enriched the Chinese 
people’s knowledge of medicine.  The book The Herbal is the earliest extant classic on materia medica handed 
down from that time.  It is the summary of pharmaceutical knowledge which was known before the Han dynasty.  
Not only does it discuss in great detail 365 kinds of drugs but also records and narrates the pharmacological 
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theories of “Jun, Chen, Zuo and Shi” (monarch, minister, assistant and guide) indicating the different actions of 
drugs in a prescription, “Qi Qing He He” (seven conditions in making up prescriptions) “Si Qi” (four properties of 
drugs), “Wu Wei” (five kinds of flavours: sour, bitter, sweet, acrid and salty) and so on.  Long-term clinical 
practice and modern scientific researches have proved that most of the effects of the drugs recorded in this book 
are true, as with Chinese ephedra (Herba Ephedrae) used in the treatment of asthma, goldthread root (Rhizoma 
Coptidis) prescribed in dysentery, kelp (Sargassum) prescribed in goiter and so on. 
 Zhang Zhongjing, a famous TCM doctor in the Eastern Han dynasty (300 A.D.), made thorough study 
of such classics as Plain Questions, Canon of Acupuncture, Classic on Medical Problems and the like.  
Meanwhile he collected extensively other effective prescriptions.  At last he wrote a book by combining what he 
had learned with his own findings in clinical practice.  The book’s title is Treatise on Febrile Diseases and 
Miscellaneous Diseases.  It analyses and differentiates febrile diseases according to the theory of six channels, 
miscellaneous diseases according to the pathological changes of viscera and bowels and their interrelations, and in 
so doing establishes Chinese medicine’s theoretical system and therapeutic principle, i.e., diagnosis and treatment 
based on an overall analysis of signs and symptoms.  It lays a foundation for the development of clinical medicine.  
Later generations divided it into two books.  One is Treatise on Febrile Diseases in which there are 113 
prescriptions (among them is one named “Yu Yu Liang Pill” which exists only in name).  The other is Synopsis of 
Prescriptions of Golden Chamber.  It introduces 262 prescriptions, some of which are the same as those stated in 
the former book.  Hence, the number of the prescriptions from these two books is up to 269 in all.  They contain, 
basically, the prescriptions often used in every department of clinical medicine and are known as the earliest 
ancestor of all the other books on the study of prescriptions. 
 Huang Fumi (215-282 A.D.), a noted medical man in the Western Jin dynasty, compiled the book, A-B 
Classic of Acupuncture and Moxibustion by rearranging the basic contents of the three books: Plain Questions, 
Canon of Acupuncture and An Outline of Points for Acupuncture and Moxibustion.  The book, A-B Classic of 
Acupunccture and Moxibustion, consists of 12 volumes, 128 chapters and is the earliest extant classic on 
acupuncture and moxibustion in China.  Not only does it refer to viscera and bowels, channels and collaterals, 
acupuncture points, pathogenesis, diagnosis, acupuncture manipulation, puncture contraindication, indication of 
acupuncture points and so on, but also verifies the total number of the acupoints of that time and gives a list of 
349 point locations (49 individual points and 300 double points).  What is more, it also discusses the properties of 
each point in each part of the body and its prohibitions, and summarizes the methods of manipulaton of needles.  
It has exerted a great influence upon the medicine of acupuncture and moxibustion all over the world.  It was 
stipulated by the Japanese authorities as early as 701 A.D. as one of the required reading book for B.M. candidates. 
 In 610 A.D., Chao Yuanfang, together with others, compiled the book General Treatise on the Causes 
and Symptoms of Diseases which is the earliest extant classic on etiology and syndrome in China.  It is of 50 
volumes, divided into 67 categories, and lists 1,700 syndromes and expounds respectively the pathology, signs 
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and symptoms of various diseases concerning internal medicine, surgery, gynaecology, pediatrics as well as the 
five sense organs.  The book contains detailed and precise descriptions of the etiology and pathogenesis of certain 
diseases.  For instance, it points out clearly that some parasitic infections have a lot to do with diet, and holds that 
taeniasis results from eating raw meat.  In addition, it records many operations such as intestinal anastomosis, 
artificial abortion, tooth extraction.  This shows that surgery reached rather a high level at that time. 
 In the time of the Sui and Tang dynasties, China was politically unified, became prosperous in economy 
and culture and enjoyed rapid development in internal and external communication and transportation, both 
resulting in the import of more and more medicinal materials and in the ever enriching of the experience of 
physicians in administering drugs.  Then came the time when the achievements in pharmacology needed to be 
further summarized.  In 657 A.D., the government of the Tang dynasty instructed Su Jing to head about 20 
physicians in correcting and recompiling the book, Chinese Materia Medica.  This job was finished in 659 A.D., 
and a new book entitled The Newly-revised Materia Medica in the Tang Dynasty or The Tang Materia Medica.  
It is the first pharmacopoeia of its kind enforced by the government in ancient China, and the earliest state-
promulgated pharmacopoeia in the world.  It is 883 years older than the “Nuremberg pharmacopoeia” enforced by 
the government of Nuremberg in Europe in 1542 A.D.  This pharmacopoeia has 54 volumes altogether, 
comprising three parts: materia medica, drug illustrations, and statements of illustrations.  It deals with 850 drugs 
and has exerted a great influence outside China.  In 713 A.D., the Japanese government stipulated that its private 
copies which were being circulated among the common people, should be used as an obligatory textbook for 
medical students. 
 Sun Simiao (581-682 A.D.), a famous medical man in the Tang dynasty, devoted his life to writing out 
the two books: Prescriptions Worth a Thousand Gold for Emergencies and A Supplement to the Essential 
Prescriptions Worth a Thousand Gold.  The former is divided into 30 volumes and introduces 5,300 
prescriptions; the latter, 30 volumes, 2,571 prescriptions.  These two books deal with the key problems of every 
clinical department: acupuncture and moxibustion, diet therapy, prevention, health preservation and so on.  His 
outstanding achievement is in the treatment of deficiency diseases.  For example, he realized that patients 
suffering from goiter and the like were among those who lived in the mountains for a long time and drank a type 
of harmful water.  He dissuaded people from living for any length of time in such places and advocated that 
nyctalopes should be treated with animals’ livers, to mention but a few.  In 752 A.D., Wang Tao wrote a treatise, 
The Medical Secrets of An Official.  The book contains 40 volumes, 1,104 categories (of which 1,048 have so far 
been verified) and introduces 6,000 or so prescriptions.  It can certainly be known as a mastery of prescriptions 
available before the Tang dynasty. 
 In the Song dynasty (960-1279 A.D.), more attention was paid to education in terms of TCM.  The 
government set up the Imperial Medical Bureau, which was then the highest organ for cultivating qualified 
Chinese medical men.  The courses designated for the students were Plain Qestions Classic on Medical Problems, 
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Treatise on Febrile Diseases, General Treatise on the Causes and Symptoms of Diseases and so on.  Also the 
teaching methods were improved greatly.  For example, in 1026 A.D., Wang Weiyi, a specialist in acupuncture 
and moxibustion, designed two life-size bronze figures and had them cast for use in teaching and examining the 
personnel learning acupuncture and moxibustion.  Both of them have the 12 channels and the exact locations of 
354 points marked by carving or piercing carefully on their surfaces.  When used for the purpose of testing, they 
were filled with water and coated with beeswax by the examiner ahead of time.  If a candidate spotted and 
punctured the right point, water would issue from it.  That was, indeed, a creative effort in the educational cause 
of Chinese medicine.  In 1057 A.D., in the Song dynasty, a special organ called “Bureau for Correcting Medical 
Books” was set up in order to collect, sort out, research textually and collate the medical books of past ages.  Ten 
years later, in about 1068-1077 A.D., a number of collated book were printed and published in succession.  
Among others now available are Plain Questions, Treatise on Febrile Diseases, Synopsis of  Prescriptions of 
the Golden Chamber, A-B Classic of Acupuncture and Moxibustion, General Treatise on the Causes and 
Symptoms of Diseases, Prescriptions Worth a Thousand Gold for Emergencies, A Supplement to the Essential 
Prescriptions Worth a Thousand Gold, The Medical Secrets of An Official and so on, which have been handed 
down after being checked and printed. 
 In the times of the Jin and Yuan dynasties (1200-1400 A.D.), there appeared many medical schools in 
the circle of Chinese medicine, each of which had its own special features.  Four of them are more typical ones.  
The first one was the school of Cold and Cool, founded by Liu Wansu (1120-1200 A.D.), who thought that the 
various signs and symptoms of the disease, “shang han”, (which is a general term for febrile diseases due to 
exogenous pathogenic factors) often had something to do with fire and heat evils, so drugs of a cold and cool 
nature should be used in treating it.  The second was the school of Attacking or Purgating headed by Zhang 
Congzheng (1156-1228 A.D.), who held that disease resulted from the invasion of exopathic factors into the 
human body, that as soon as a disease was found, efforts should be made to dispel the exopathic factors, and that 
three methods often served this purpose, namely, diaphoresis, emesis and purgation.  The third school was 
represented by Li Dongyuan (1180-1251 A.D.), who believed that “The internal injuries of the spleen and 
stomach were the cause of many kinds of diseases”, so the most important thing in treatment should be to warm 
and invigorate the spleen and stomach.  Because the spleen was included in the “earth” so far as the theory of five 
elements is concerned, this school was known as the School of Nourishing the Earth.  The fourth one was the 
School of Nourishing the Essence.  Its founder was Zhu Zhenheng (1281-1358 A.D.).  He thought that yang (the 
functional aspect of internal or was usually in excess, while yin (the structural aspect of internal organs) was ever 
deficient, i.e., the yang of the body was often excessive, while the yin was deficient; so nourishing the essence and 
purging the fire should be the chief measures taken in treating diseases. 
 Li Shizhen ( 1518-1593 A.D.) was a great physician and pharmacologist in the Ming dynasty.  He got a 
clear understanding of the growing forms of many medicinal plants by going up mountains to pick up medicinal 
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herbs on his own and doing investigations conscientiously in many places, dissecting some medicinal ingredients 
from animals and watching out for their effects by following their traces, and comparing and refining some 
medicinal minerals.  Meanwhile he consulted more than 800 sorts of documents.  In so doing he was able to write 
his book: Compendium of Materia Medica.  It took him 27 years to accomplish this.  The book lists 1,892 
medicines and more than 10,000 prescriptions.  It is a great contribution to the development of pharmacology both 
in China and throughout the world. 
 In about the 11th century A.D., Chinese medicine began to use the variation methods to prevent 
smallpox, thus becoming the pioneer of immunology in the world.  From the 17th to 19th century A.D., infectious 
diseases spread continually.  The School of Epidemic Febrile Diseases appeared and grew in the struggle against 
them.  Wu Youxing, a medical man of this school in the Ming dynasty, thought that the onset of an infectious 
disease was not due to wind or cold, or summer-heat or dampness, but due to impure, noxious atmospheric 
influences, which he called foul and evil-foreboding air (epidemic noxious factor).  He pointed out that this foul 
and evil-foreboding air got into the human body by way of the mouth and nose.  People old or young, strong or 
weak, would fall ill whenever they had the air inside, which marked a breakthrough in the traditional theory of 
TCM which held that diseases got into the body only through its surface.  This is no doubt a great discovery 
because it occurred in the middle of the 17th century A.D. when bacteriology had not yet been discovered.  Up to 
the Qing dynasty, rich experiences in treating epidemic febrile diseases, including infectious and noninfectious, 
had been vastly accumulated in TCM.  The treatment theory in this respect was further developed, and a new 
theory concerning the treatment of epidemic febrile diseases was formed, i.e., when treating an epidemic disease, 
one should either analyse, differentiate or judge its development by studying the four conditions or stages of its 
process: wei (superficial defensive) system, qi (inner defensive) system, yin (constructive or nutrient) system and 
xue (blood) system or analyse and differentiate it according to the pathological changes of the triple warmer (three 
phases of febrile diseases: upper, middle and lower).  The representative works expounding the above theory are 
Treatise on Epidemic Febrile Diseases by Ye Gui, Detailed Aanlysis of Febrile Diseases due to Dampness and 
Heat by Xue Xue, Treatise on Differentiation and Treatment of Epidemic Febrile Diseases by Wu Tang, 
Compendium on Epidemic Fedrily Diseases by Wang Shixiong, to mention but a few. 
 Wang Qingren (1768-1831 A.D.), a medical man in the Qing dynasty, wrote a book entitled 
Corrections on the Errors of Medical Works on the basis of what he had discovered during autopsies and his 
own clinical practice.  In his book, he corrected the errors in autopsy in ancient medical books, emphasized the 
importance of autopsy to a doctor, and developed the theory that blood stasis (including stagnated blood and 
extravasated blood) would result in diseases, and the methods of treating these kinds of diseases. 
 In the last 100 years, with the widespread use of Western medicine in China, a new situation has arisen 
in which TCM and Western medicine are developing side by side.  Many medical workers have come to realize 
that Chinese medicine and Western medicine have their own advantages.  Efforts have been made to combine 
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these two schools and to put forward a series of ideas on how to assimilate the two schools in theory and practice.  
A new trend or school of combining Chinese and Western medicine has gradually taken shape.  Its representative 
figures and works are as follows: Tang Zonghai (1862-1918 A.D.) and his The Five Kinds of Books Converging 
Chinese and Western Medicine, Zhu Peiwen (about in the middle of the 19th century) and his Treatise on 
Illustrations of Internal Organs Both in Chinese and Western Medicine, Zhang Xichun (1860-1933 A.D.) and 
his Records of Traditional Chinese and Western Medicine in Combination and so on.  Today, most Chinese 
medical scholars advocate that Chinese, Western and combined medicines should advance together and exist side 
by side for a long time.  As a matter of fact, Chinese and Western medicines are two medical sciences with 
different theoretical systems developed under different historical conditions.  They are both the fruit of prolonged 
hard work, intelligence and wisdom of all mankind.  Either of them has merits and shortcomings.  Yet both have 
human beings as the object of study.  Hence, they should cooperate with and learn from each other, learning from 
the other’s strong points to offset its own weaknesses.  It is predictable that Chinese medicine and Western 
medicine will gradually merge into a single entity because of the rapid advance of the world’s science and 
technology and partly because of the steady development of Chinese medicine and Western medicine in practice 
and theory, and their renewal and mutual osmosis as well.  Mankind will enjoy this new type of medicine in the 
future. 
 Traditional Chinese medicine has now reached a new stage of development.  On January 4, 1986, the 
State Council of the People’s Republic of China decreed that the State Administrative Bureau of TCM and 
Pharmacy be established.  This leading body exercises control over TCM and Chinese materia medica, the step-
by-step combination of Chinese and Western medicine as well as the medical teaching and research work of 
national medicine and pharmacy throughout China. 
 In China, with regard to TCM, there are, now, 340,000 doctors, 1,500 hospitals with 100,000 beds, 26 
colleges and 30 academies.  In TCM researches, great importance has been attached not only to the 
systematization and compilation of the documents of various ages, but also to the application of modern scientific 
approaches in carrying out researches in terms of the basic theories of TCM.  As a result, much improvement has 
been made in the treatment of common diseases, frequently encountered diseases and difficult and complicated 
cases. 
 From what has been said above, it is not hard to see that TCM is a traditional medicine which has a 
long history, high practical value and boundless prospects.  It is worth learning, studying and applying all over the 
world. 
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Chapter 2 
The Application of Drugs 

 

 This chapter explains the application of traditional Chinese drugs under the direction of the theories of 
traditional Chinese medicine and in accordance with the actual condition of diseases, the characters and functions 
of drugs, and therapeutic requirements.  The aspects to be discussed include compatibility, contraindications, 
dosage and usage of drugs. 
Compatibility 
 In the application of drugs, sometimes a single drug is used alone and sometimes two or more drugs are 
used together.  Using one drug to treat the disease is called “going alone”.  The combined application of two or 
more drugs is known as “mutual reinforcement”, “mutual assistance”, “mutual restraint”, “mutual detoxication”, 
“mutual inhibition”, or “incompatibility”.  The above expressions are referred to as “seven consequences” of drug 
application.  Except “going alone”, they all deal with drug compatibility.  Now they are touched upon as follows: 
 1.  Mutual reinforcement 
  Drugs of similar characters and functions are used in coordination to strengthen their effects. 
 2.  Mutual assistance 
 Drugs similar in certain aspects of their characters and functions can be used together, with one as the 
principal and the other or others as subsidiary, to help increase the effects of the principal. 
 3.  Mutual restraint 
 When drugs are used in combination, the toxicity and side effects of one drug can be reduced or 
eliminated by the other. 
 4.  Mutual detoxication 
 One drug can lessen or remove the toxicity and side effects of the other. 
 5.  Mutual  inhibition 
 When two drugs are used together, they inhibit or check each to weaken or even lose their original 
efficacy. 
 6.  Incompatibility 
 When two drugs are used in combination, toxicity or side effects may result. 
 In a word, when two drugs are used in one prescription, they will give rise to interactions.  They may 
coordinate each other to increase their effects; counteract each other to reduce or remove their toxicity or side 
effects; or contradict each other to weaken or lose their effects; or contradict each other to weaken or lose their 
effects; or even give rise to toxicity and side effects.  For this reason, when two or more drugs are needed, they 
should be carefully precribed according to the conditions of the patient, and the characters and functions of drugs.  
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“Mutual reinforcement” and “mutual assistance” make drugs work in coordination and enhance their effects, and 
therefore, should be employed as much as possible.  “Mutual restraint” and “mutual detoxication” can reduce or 
eliminate toxicity and side effects of drugs, and therefore, can be considered when using poisonous drugs.  
“Mutual inhibition” and “incompatibility” will weaken efficacy of drugs, or make them lose their efficacy, or 
even give rise to toxic and side effects, and therefore, should be avoided. 
Contraindications 
 Drugs may be harmful to the body as well as good for the treatment of diseases.  The harmful effects of 
a drug on the body and precautions in drug application are referred to as contraindications, which include contra-
syndromes, incompatibility of drugs, contraindication for pregnancy, and food taboo. 
 1.  Contra-syndromes 
 There are indications for each drug or each class of drugs.  Diseases or syndromes other than these 
indications are contra-syndromes or contraindications.  For instance, ephedra has the function of inducing 
diaphoresis and relieving asthma, and its indications are affection by exopathogenic wind-cold, anhidrosis due to 
exterior syndrome of excess type and cough due to obstruction of the lung qi, but in case of spontaneous sweating 
due to exterior syndrome of deficiency type or cough due to lung deficiency, its use should be prohibited. 
 2.  Incompatibility of drugs in a prescription   
 Incompatibility refers to the combined application of drugs which will give rise to toxic reactions or 
side effects; or increase their original toxic and side effects; or cause loss of their efficacy.  Ancient medical 
literature summarized the incompatibility into “eighteen incompatible medicaments” and “nineteen medicaments 
of mutual antagonism”. 
 (1)  Eighteen incompatible medicaments: Aconite root is incompatible with pinellia tuber, 
trichosanthes fruit, fritillary bulb, ampelopsis root, and bletilla tuber; liquorice incompatible with knoxia root, 
kansui root, genkwa flower, and seaweed; veratrum root incompatible with ginseng, glehnia root, red sage root, 
scrophularia root, asarum root and peony root. 
 (2)  Nineteen medicaments of mutual antagonism: Sulfur is antagonistic to crude mirabilite; 
mercury to arsenic; langdu root to litharge; croton seed to morning glory seed; cloves to curcuma rhizome; 
Sichuan aconite root and wild aconite root to rhinoceros horn; crystallized to burreed tuber; cinnamon bark to red 
halloysite; ginseng to trogopterus dung. 
 However, combined applications of some of the drugs listed above are precedented in ancient and 
modern times.  Experimental studies have shown that some of them will produce greater toxicity if given in 
combination and some do not produce toxicity.  So far there is yet no identical view, and further study is to be 
carried on.  It is prudent to use them cautiously and under no circumstances should these drugs be used in 
combination before sound experimental basis and clinical experience are obtained. 
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 3.  Contraindication during pregnancy 
 Because some drugs can harm the original qi of the foetus and lead to threatened abortion or even 
miscarriage, they should be prohibited or given cautiously during pregnancy.  Most or the prohibited drugs are 
very poisonous or drastic, such as croton seed, Chinese blister beetle, morning glory seed, knoxia root, kansui root, 
genkwa flower, pokeberry root, musk, burreed tuber, zedoary, leech, gradfly, etc.  Drugs which should be given 
cautiously are usually those which remove blood stasis to restore menstruation, or relieve stagnation of qi, or 
those with hot property and pungent flavour, or with lowering and sinking actions, such as peach kernel, safflower, 
rhubarb, immature bitter orange, aconite root, dried ginger, cinnamon bark and so on.  If not absolutely necessary, 
poisonous and drastic drugs should not be used so as to avoid any adverse consequence. 
 4.  Food taboo (Dietetic restraint) 
 In the course of treatment with drugs, food unfit for the disease or contraindicative to a certain drug 
should be avoided or limited.  In general, uncooked, cold, greasy, fishy and stinking, indigestible, and irritating 
food should be restrained or avoided.  Nor, according to the condition of the disease, some food should be eaten in 
particular.  For instance, for cold syndromes, uncooked or cold food should be avoided; for heat syndromes, hot, 
pungent, and greasy food; for patient with dizziness, insomnia and impetuous temperament, pepper, hot pepper, 
wine, garlic, etc.; for patients with indigestion due to deficieney of the spleen and stomach, fried, greasy and 
sticky food; for those with suppurative infection on body surface, and cutaneous pruritus, fish, shrimps, crabs, and 
other fishy and irritating food.  Ancient literature recorded that dichroa root counteracts raw scallion; rehmannia 
root and fleece-flower root counteract raw scallion, garlic and radish; peppermint counteracts turtle flesh; 
counteracts silver carp; poria is antagonistic to vinegar; glabrous greenbrier rhizome and quisqualis fruit are 
against tea; and honey is antagonistic to raw scallion.  This information is offered for reference when using these 
drugs. 
Dosage of Drugs 
 Dosage means the amount of drugs to be used.  It mainly refers to the daily amount of each drug for an  
adult, and also the relative amount of different drugs in a recipe.  The amount or dosage of each drug shown in 
this book, unless otherwise indicated refers to an adult,s daily amount of dried drug in a decoction. 
 Dosage is directly related to the therapeutic effects and therefore should be properly determined.  Since 
most of the traditional Chinese drugs are crude drugs, the range of safe dosage is wide and the dosage of drugs are 
not so strict as that of chemicals.  Some of them, however, are very drastic in nature or extremely poisonous, so 
the dosage of such drugs should be strictly controlled to prevent poisoning.  In general, the following aspects 
should be considered when deciding the dosage of a drug. 
 1.  Drug character 
 Drastic and poisonous drugs should be given in small dosages or gradually increased from small 
dosages to larger dosages.  As soon as the patient,s condition improves, the dosage shall be reduced or 
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discontinued to avoid drug poisoning or accumulative toxicity.  As for ordinary drugs, the potent ones should be 
used in small quantities while the mild ones should be given in large dosages.  Drugs of great density such as 
minerals or animal shells should be given in large dosages whereas light ones such as flowers, leaves, or volatile 
aromatic drugs, in small dosages.  Those greasy and thick in tastes should be given in large amount. 
 2.  Compatibility and dosage form 
 Generally speaking, the dosage of a drug should be larger when used alone than used in a compound 
recipe.  When used in decoction, the dosage should be larger than that is used in bolus and powder forms.  
Dosages of the principal drugs in a recipe should be larger than those of the subsidiaries. 
 3.  Condition of the disease, and constitution and age of the patient 
 Usually, the dosage for serious conditions, emergencies and stubborn problems should be larger, while 
for mild and chronic conditions, smaller.  The dosage can be large for the strong patients and smaller for the aged, 
the frail, the maternal and children.  As a rule, the dosage for a child over six is half the dosage for an adult.  The 
dosage for one under five is a quarter, and for an infant, even smaller. 
Administration 
 This section covers the decoction of drugs, points for attention, and administration of the different 
dosage forms of drugs. 
 Decoction is a very common form of Chinese pharmaceutical preparations.  It is a liquid preparation 
made by boiling drugs with water or with a proper amount of other liquids (such as wine and vinegar).  When 
preparing a decoction, drugs are put into a vessel of which the material,s chemical property is comparatively 
stable (such as an earthenware, or an enamel, never an iron or copper pot) and then clean water is poured in to 
submerge all the drugs.  After the drugs are soaked for 30-60 minutes, the pot with the drugs is to be placed on a 
fire, first quick-boiled, and then simmered.  The drugs shall be decocted for a certain period of time according to 
the different requirements and then the liquid decoction decanted or filtered out.  After that, water can be added to 
the same level and the pot be simmered again.  Usually from the same dose of drugs we get two or three 
decoctions which should be mixed and then taken in two or more times. 
 The amount of water used and the decocting period should be decided in line with the properties of the 
drugs.  Diaphoretics and antipyretics should be decocted in a small amount of water and with a strong fire in a 
short period of time, usually 5-10 minutes after boiling.  Tonics should be simmered in plenty of water and on a 
slow fire for a longer period of time, usually 30-40 minutes after boiling. 
 Some drugs should be dealt with individually because of their particular characters to guarantee the 
quality of the decoction and increase the therapeutic effects of the drugs. 
 1.  To be decocted prior to other drugs.  Because some mineral or shell drugs are so hard that their 
active compositions cannot be extracted easily, they should be boiled for 15 minutes before others are put in.  
Such drugs include gypsum, oyster shell, shell of abalone, tortoise plastron, turtle shell among others. 
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 2.  To be decocted later than other drugs.  Some aromatic drugs should be put in after the other drugs 
are boiled for 5-10 minutes and they should be boiled for only about 5 minutes in order to prevent the 
volatilization of their volatile active compositions.  These drugs include peppermint, villous amomum fruit, etc.  
Some purgative drugs such as rhubarb and senna leaf should also be boiled later. 
 3.  To be decocted with wrappings.  Some powder-like, sticky and villous drugs should be wrapped in a 
piece of gauze for decoction so that the decoction will not be turbid, irritating to the throat, or burnt at the bottom 
of the pot, e.g. British inula flower, Asiatic plantain seed and burnt clay-lining of kitchen range. 
 4.  To be decocted separately.  Some precious drugs such as ginseng, American ginseng, and rhinoceros 
horn should be decocted separately.  The decoction obtained can be taken separately or mixed with the finished 
decoction of other drugs to avoid any waste of these precious drugs. 
 5.  To be taken after being infused in warm boiled water or finished decoction.  Drugs unsuitable for 
decoction should be ground into fine powder and infused with warm boiled water or finished decoction for 
administration, e.g. amber, pseudo-ginseng and cinnabar.  Liquid drugs such as bamboo juice and ginger juice 
should be taken following their infusion as well. 
 6.  To be melted.  Some of the gluey and very sticky drugs should be melted or dissolved in boiling 
water or finished decoction for oral administration, e.g. donkey-hide gelatin and malt sugar. 

Drug administration includes the time for administration and the method of administration. Usually one 
dose of decoction is given a day or for acute diseases, 2 doses a day, taken in 2 or 3 days.  For mild and chronic 
illnesses, twice a day in early morning and evening, while for serious and acute conditions, once every four hours.  
Tonics should be taken before meals, whereas drugs irritating to the stomach and intestines should be taken after 
meals (but not immediately before or after meals).  Anthelmintics and purgatives should be taken on an empty 
stomach.  Anti-malaria drugs should be taken prior to the attack, and sedatives and tranquilizers should be taken 
before bedtime.  Medicine for chronic illnesses should be taken at regular time while medicine for acute diseases 
should be given instantly without a limitation of time.  Some drugs can be boiled and taken frequently. 
 Drug decoction is usually taken while it is warm.  Decoction of drugs of cold property for heat 
syndrome is taken cold, while medicine of hot property for cold syndromes can be taken hot.  In case of cold 
syndrome with pseudo-heat symptoms, it is better to take the medicine of hot property cold, and contrarily, in case 
of heat syndrome with pseudo-cold symptoms, hot decoction of drugs of cold property can be taken.  For 
unconscious or lockjaw patients, medicine can be given by nasal feeding.  For vomiting patients, the decoction 
can be concentrated and given frequently in small amount.  Pill or bolus and powder should be taken with warm 
boiled water if no special direction is given. 
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Chapter 3 
Development of Prescription 

 

 The prescriptions of traditional Chinese medicine (TCM) can be defined as a preparation which, on the 
basis of the differentiation of syndromes and the establishment of therapeutic methods, organically combines 
various drugs for the prevention and treatment of diseases in accordance with a certain principle of formulating a 
prescription.  Pharmacology of traditional Chinese medicinal formulae is a science that studies and interprets the 
theories of prescriptions and their administrations. 
 The formation and development of prescriptions have undergone a very long historical period.  As far 
back as in the early period of slavery society, man began to use a single drug to prevent and treat diseases.  In the 
Shang Dynasty, because of the increased variety of drugs and the enrichment of knowledge about diseases, more 
drugs were selected according to the different symptoms of illness to formulate compound prescriptions for 
clinical uses.  People began to use compound drugs instead of a single one, thus greatly improving the curative 
effect.  This is the embryonic form of prescriptions of TCM.  A prescription book entitled “The Prescriptions for 
Fifty-two Kinds of Disease” was unearthed in 1979 from the No.3 Han Tomb at Ma Wang Dui, Changsha, Hunan 
Province.  It was the earliest extant medical formulary in China. 
 With the development of traditional Chinese medicine, the prescription itself has also become perfected 
and enriched.  Around the Warring States period and in the Qin and Han Dynasties, a classical writing of TCM 
entitled “The Yellow Emperor’s Canon of Internal Medicine” came out.  This is the earliest book dealing with the 
basic theories of the science of TCM formulae, such as the principle of formulating a prescription, incompatibility 
of drugs in a prescription, some dosage forms and their usages.  The book consisting of 13 prescriptions has laid a 
solid foundation for the formation and the development of the science of TCM formulae.  Zhang Zhongjing, an 
outstanding physician in the Eastern Han Dynasty, after diligently seeking the ancient experience and book 
knowledge and extensively collecting numerous prescriptions, compiled “Treatise on Febrile and Miscellaneous 
Diseases” which containes 269 prescriptions.  This book gives interpretions in detail to the modification of the 
prescriptions and their administrations.  The dosage forms are also quite excellent.  Therefore, the book has been 
honoured as the “forerunner of prescription books” by all the later physicians.  In the prosperous period of the 
Tang Dynasty, more voluminous prescription writings came out one after another and promoted the development 
of science of TCM formulae, such as “The Prescriptions Worth a Thousand Gold for Emergencies” and “A 
Supplement to the Essential Prescriptions Worth a Thousand Gold for Emergencies”, compiled by Sun Simiao, 
and “The Medical Secrets of an Official” compiled by Wang Tao consisting of more than six thousand 
prescriptions.  The three medical formularies representing the major achievements made before the Tang Dynasty 
collected famous earlier prescriptions in the previous historical periods and some foreign prescriptions used in the 
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Tang Dynasty and preserved the materials on prescriptions.  In the Song Dynasty, the government once organized 
outstanding physicians to compile “General Collection for Holy Relief” (with approximately 20000 prescriptions, 
and “Prescription of Peaceful Benevolent Dispensary” (with 788 prescriptions).  The last one was compiled on the 
basis of the revision and supplement to the formularies collected by the Official Pharmaceutic Bureau.  It is one of 
the earliest formulary in the world compiled by the National Pharmaceutic Bureau.  Each prescription gives 
interpretations in detail to its indications, ingredients and preparation of drugs.  This prescription book, a “legal” 
formulary of Chinese patent medicines in the Song Dynasty and also the first pharmacopeia of the Chinese patent 
medicines, is a big step towards the standardization of prescription.  “Expoundings on the Treatise on Febrile 
Diseases” and analyses them in detail, especially clearly described the different roles of the principal, assistant, 
adjuvant and guiding drugs.  It is the first theoretical book on the interpretations of prescriptions and contributes a 
great deal to the development of theoretical prescription treatises of later periods.  Dr. Zhu Su of the Ming 
Dynasty and others collected almost all the medical formularies having been used before the fifteenth century and 
compiled the most voluminous medical book “Prescriptions for Universal Relief” with as many as 61739 
prescriptions in it.  In the Qing Dynasty, with the emergence and the development of the schools of epidemic 
febrile diseases, numerous famous prescriptions for epidemic febrile diseases came into being, enriching and 
perfecting the contents of pharmacology of TCM formulae.  In addition, in the Ming and Qing Dynasties, a lot of 
monographs on prescriptions were published, such as “Textual Criticism on Prescriptions” and “Collection of 
Prescriptions with Notes”, thus further promoting the development of the theoretical research of the science of 
TCM formulae. 
 Since the founding of the People’s Republic of China, a great number of prescription books have come 
out.  Many ancient prescriptions, secret prescriptions, proved prescriptions have been collected, systematized, 
researched and widely applied to different clinical departments; their therapeutic mechanism and compatible 
properties have been explored by experimental researches.  Meanwhile, a lot of new effective prescriptions have 
been created and the reformation in the dosage forms of prescriptions have been carried out. As a result, a new 
prospect in the development of science of TCM formulae has been opened up. 
 To sum up, the formation and the development of pharmacology of TCM formulae have undergone a 
very long historical process from the elementary stage to the advanced one, with forms from simple to complex 
and has gradually become an independent science with a relatively perfect theoretical system. 
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Chapter 4 
Formation of a Prescription 

 

 The formation of a prescription is neither simply to pile up drugs with similar functions and effects nor 
“to treat the head when the head aches and to treat the foot when the foot hurts”, that is to say, only to treat the 
symptoms but not the syndrome (zheng) in TCM or the disease.  It is on the basis of the differentiation of 
syndromes and the establishment of therapeutic methods, to pick out proper drugs and organically constitute them 
in the light of the principles of forming a prescription. 

The Principle of Forming a Prescription 
 By the principle of forming a prescription is mainly meant the compatible theory of principal, assistant, 
adjuvant, and guiding drugs in the prescription of TCM.  To form a prescription in accordance with this theory, it 
is necessary to make a clear distinction between the principal drug and the secondary ones and make them 
supplement and restrict one another, thereby, producing the most effective result in the treatment of diseases. 
 Principal drug: A principal drug is one which is aimed at producing the leading effects in treating the 
cause or the main symptom of a disease.  It holds sway in the whole prescription. 
 Assistant drug: An assistant drug is firstly meant the drug which helps strengthen the effect of the 
principal drug and is secondly meant the drug which is aimed at producing the leading effect in the treatment of 
the accompanying symptoms. 
 Adjuvant drug: An adjuvant drug can be divided into three types, the first type assists the principal 
and assistant drugs to strengthen their therapeutic effects or treats less important symptoms by itself; the second 
reduces or clears away the toxicity of the principal and assistant drugs so as to prevent the toxic effect and side 
effect of the drugs from coming into existence; the third, aimed at dealing with possible vomiting in serious cases 
after taking decoction with too potent effect, possesses the properties opposite to those of the principal drug in 
compatibility, but produces supplementing effects in the treatment of diseases. 
 Guiding drug: A guiding drug can be subdivided into two types: one is known as the medicinal guide 
leading the other drugs in the prescription to the affected site; the second is known as a mediating drug 
coordinating the effects of various ingredients in the prescription. 
 As mentioned above, a principal ingredient should be used as the dominator in a prescription, with the 
assistant, adjuvant and guiding drugs subordinate to it and the four kinds of drugs supplementing one another and 
playing the curative roles together.  The formation of various famous prescriptions reflects this principle.  
“Ephedra Decoction” by Zhang Zhongjing is a very good example.  This prescription is composed of ephedra, 
cinnamon twig, bitter apricot kernel and licorice and is aimed at treating exterior syndrome due to affection by 
exogenous wind-cold.  Ephedra in the prescription, pungent in flavour and warm in nature, can produce the effects 
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of inducing diaphoresis, expelling cold and facilitating the flow of the lung-qi to relieve asthma.  It is used as a 
principal drug which is aimed at dealing with the cause of a disease and the main symptoms.  Another ingredient, 
cinnamon twig, pungent in flavour, sweet in taste and warm in nature, not only can relieve the exterior syndrome, 
expel cold and help ephedra to induce diaphoresis to expel the exopathogens but also can warm the channels to 
ensure the flow of yang-qi so as to reduce headache and pantalgia.  It is used as an assistant drug.  Bitter apricot 
kernel, with a bitter taste and warm nature, can produce the effect of lowering the adverse flow of the lung-qi and 
strengthen the asthma-reducing effect of ephedra as an adjuvant drug.  Prepared licorice root, as a guiding drug 
with a sweet taste and a mild nature, can produce the effects of coordinating the other ingredients in the 
prescription and reducing the dry and drastic reactions of both ephedra and cinnamon twig so as to prevent 
impairment of the vital qi.  When combined, the four drugs clearly show their respective effects, primary or 
secondary, supplementing and restricting one another, thus forming a prescription which is rigorous in its 
formation and, though composed of simple drugs, has great therapeutic effects.  Of course, not every prescription 
is invariably composed of the principal, assistant, adjuvant and guiding drugs but according to the condition of the 
illness, it is either composed of only one principal drug, or composed of the principal drug and assistant drug or of 
the principal drug and adjuvant or the principal drug and guiding drug such as Ginseng Decoction; and Decoction 
of Ginseng and Prepared Aconite for emergency cases, and Decoction of Platycodon Root for some simple minor 
indications. 
 The establishment of principal, assistant, adjuvant and guiding drugs in a prescription should be based 
on their respective importance of effect, potency and dosage in a prescription.  Of course, the dosage of an 
ingredient in a prescription is not the only basis for the determination of the principal drug.  Its habitual dosage 
should be taken as reference.  Drugs such as metals, stones, shells of oysters and the like, usually used in large 
dosage are not necessarily the principal drugs while some poisonous drugs, used in small dosage may be the 
principal drugs rather than assistant, adjuvant or guiding drugs. 
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Chapter 5 
Types of Prescriptions 

 

1. Tonic Prescriptions 
Tonic prescriptions concern the tonifying drugs for treating deficiency syndrome by means of tonifying 

the vital energy, blood, yin and yang of the human body. 
Since syndromes of bodily deficiency and impairment fall into four types called deficiency of qi, 

deficiency of blood, deficiency of yin, and deficiency of yang.  Tonic prescriptions have four kinds of recipes 
namely, those as qi-tonics, blood-tonics, yin-tonics and yang-tonics. 

1.1  Recipes as qi-tonics 
This kind of recipes is chiefly made up of qi-tonics with the effect of strengthening the function of the 

spleen and the lung and is indicated in the treatment of qi-deficiency syndrome of the spleen and lung. 
 1.2  Recipes as blood-tonics 

This group of recipes is composed of traditional Chinese drugs with the effect of enriching the blood 
and is indicated in the treatment of deficiency of ying and blood. 

1.3  Recipes as yin-tonics 
Recipes as yin-tonics refer to those that consist of yin-nourishing drugs and are indicated in the 

treatment of yin-deficiency of the liver and the kidney. 
1.4  Recipes as yang-tonics 
This sort of recipes is mainly composed of the drugs for warming and tonifying the kidney-yang and 

applied to syndrome of weakness of kidney-yang. 
2. Mediating Prescriptions 
 This group of prescriptions may be divided into 3 types: the recipes for treating shaoyang disease by 
mediation; the recipes for regulating the function of the liver and the spleen; and the recipes for regulating the 
function of the intestine and the stomach. 
 2.1  Recipes for treating shaoyang disease by mediation 
 This type of recipes is mainly used to treat shaoyang disease, the pathogenic factors of which are 
neither located in the exterior nor in the interior but in between. 
 2.2  Recipes for regulating the function of the liver and the spleen 
 This group of recipes is mainly composed of drugs for soothing the liver and those for strengthening the 
spleen.  It can achieve the effect of regulating the function of the liver and the spleen and is fit for the treatment of 
incoordination between the liver and the spleen due to stagnation of the liver-qi attacking the spleen or caused by 
disturbance of the liver-qi due to the loss of the normal transporting function of the spleen. 
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 2.3  Recipes for regulating the intestine and stomach 
 The recipe, mainly composed of the pungent drugs with dispersing effect and the bitter drugs with 
purging effect, has the action of regulating the functions of the intestine and the stomach.  It is fit for the treatment 
of disorder of gastrointestinal function caused by the invasion of pathogenic factors to the intestine and the 
stomach. 
3. Prescriptions for Regulating the Flow of Qi 
 This group of prescriptions is mainly composed of drugs for regulating the flow of qi, having the effects 
of promoting the circulation of qi, sending down its upward adverse flow.  It can be used to treat the stagnation 
and the reversed flow of qi.  This type of prescriptions is divided into two kinds: the recipes for promoting the 
circulation of qi and the recipes for sending down the abnormally-ascending qi. 
 3.1  Recipes for promoting the circulation of qi 
 Qi-promoting recipes with the effects of promoting the functional activities of qi is fit for the treatment 
of disturbance of the visceral function. 
 3.2  Prescriptions for lowering the adverse flow of qi 
 This group of prescriptions is mainly composed of the drugs for lowering the adverse flow of the 
stomach-qi to arrest vomiting, or the drugs for checking the upward adverse flow of the lung-qi to relieve asthma.  
It has the effects of relieving asthma, preventing vomiting and relieving hiccup, and is fit for treating syndrome of 
reversed flow of the lung-qi or stomach-qi. 
4. Prescriptions for Treating Blood Disorders 
 This kind of prescriptions is composed of drugs for treating blood troubles and has the effect of 
regulating qi and blood to treat blood disorders. 
 Blood disorder is wide in scope and complex in therapy.  Usually the methods of treating blood 
disorder include enriching the blood, arresting bleeding and promoting blood circulation to remove blood stasis.  
The method of enriching blood belongs to the section of the recipes for enriching blood.  Here are only introduced 
the recipes for promoting blood circulation to remove blood stasis and those for arresting bleeding. 
 4.1  Recipes for promoting blood circulation to remove blood stasis 

This group of recipes is mainly composed of drugs used to promote blood circulation and remove blood  
stasis, fit for the treatment of syndrome of blood retention and syndrome of blood stasis. 
 4.2  Hemostatic recipes 

This group of recipes, mainly composed of hemostatic drugs and effective in stopping bleeding, is used 
to treat various hemorrhagic syndromes. 
5. Prescriptions for Warming the Interior 
 The prescriptions for warming the interior refer to those that mainly consist of drugs in warm nature 
with the effect of warming the interior, restoring yang, dispelling cold and promoting blood circulation for the 
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treatment of syndrome of interior cold.  Mostly, the syndrome of interior cold results from yang-deficient 
constitution, or cold originating from interior or from impairment of yang due to erroneous treatment; or from 
exopathic cold directly attacking the viscera, channels and collaterals.  Since the syndrome of interior cold differs 
in degrees of severity and varies in distribution of impaired regions, the prescriptions for warming the interior is 
accordingly subdivided into three kinds, namely, the recipes for warming the middle-warmer to dispel cold, the 
recipes for recuperating depleted yang to rescue the patient from collapse and the recipes for warming the 
channels to dispel cold. 
 5.1  Recipes for warming the middle-warmer to dispel cold 
 This group of recipes is composed of interior-warming drugs in compatibility with the drugs for 
strengthening the spleen and replenishing qi, having the functions of warming the middle-warmer to dispel cold.  
The recipes are indicated in the treatment of cold syndromes due to hypofunction of the spleen and the stomach. 
 5.2  Recipes for recuperating depleted yang to rescue the patient from collapse 
 This kind of recipe is chiefly composed of the drugs of heat nature with the functions of warming the 
kidney and recuperating depleted yang to rescue the patient from collapse.  It is usually indicated for the treatment 
of general cold syndrome due to yang-deficiency of the kidney or both the heart and the kidney. 
 5.3  Recipes for warming the channels to dispel cold 
 These recipes are chiefly composed of the drugs for warming the channels to dispel cold and the drugs 
for nourishing blood and promoting blood circulation, possessing the therapeutic effect of warming the channels 
to dispel cold.  They are indicated for the arthralgia-syndrome marked by insufficiency of yang-qi, internal 
insufficiency of ying-blood, and stagnated cold pathogens in the channels. 
6. Prescriptions for Relieving Exterior Syndrome 
 The prescriptions for relieving exterior syndrome refer to those that are chiefly composed of traditional  
Chinese drugs having the therapeutic effects of inducing diaphoresis, expelling pathogenic factors from the  
muscles and skin as well as promoting eruption.  They are preferred for the treatment of exterior syndrome. 
 As exterior syndrome involves the difference between wind-cold type and wind-heat type, and the 
human body covers the distinction between yin and yang, and between deficiency and excess, the prescriptions for 
relieving exterior syndrome are subdivided into the pungent and warm recipes for relieving exterior syndrome, 
pungent and cool recipes for relieving exterior syndrome, and tonic recipes for relieving exterior syndrome. 

6.1  Pungent and warm recipes for relieving exterior syndrome 
 This group of prescriptions is chiefly made up of traditional Chinese drugs pungent in flavor and warm 
in property.  Possessing the function of dissipating wind-cold, they are usually indicated for the treatment of wind-
cold exterior syndrome. 

6.2  Pungent and cool recipes for relieving exterior syndrome 
 This group of recipes is chiefly composed of drugs pungent in flavour and cool in property and  
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possesses the therapeutic effect of expelling pathogenic wind-heat.  It is preferred for the treatment of exterior 
syndrome due to exogenous wind-heat. 

6.3  Recipes for strengthening the body resistance and relieving exterior syndrome 
 This group of recipes is mainly composed of diaphoretics and tonifying drugs possessing the effect of 
strengthening the body resistance and relieving exterior syndrome, and indicated in the treatment of exterior 
syndrome due to general debility and attack of exopathogens. 
7. Heat-clearing Prescriptions 

Heat-clearing prescriptions refer to those that are chiefly composed of heat-clearing drugs for the 
treatment of interior heat syndrome, having the functions in heat-clearing, fire-purging, blood-cooling and toxin-
removing. 
 In view of the difference in interior heat syndromes among qi system, blood system and the viscera, the 
heat-clearing prescriptions are further classified as the prescriptions for clearing away heat from qi system, the 
prescriptions for removing heat from the ying and blood systems, the prescriptions for clearing away heat from 
both qi and ying systems, the prescriptions for cleaning away heat and toxic material, the prescriptions for 
removing heat from the viscera and bowels, the prescriptions for allaying fever of deficiency type and the 
prescriptions for clearing away summer-heat and replenishing qi. 

7.1  Recipes for clearing away heat from the qi system 
 This kind of prescriptions is chiefly made up of drugs possessing the effects of removing heat and  
purging away pathogenic fire, and has the actions of clearing away heat from the qi system and relieving thirst 
and  
restlessness.  It can be applied to the syndrome of excessive heat in the qi system. 

7.2  Recipes for removing heat from the ying and blood system 
 This group of prescriptions refers to those that chiefly consist of traditional Chinese drugs with effects 
of clearing away heat and cooling the blood, arresting bleeding and removing blood stasis, and clearing up heat 
and toxic materials of any pathogenic organism.  These are used to treat syndromes of invasion of both ying and 
blood systems by heat. 

7.3  Recipes for clearing away heat from both qi and blood systems 
 This type of prescriptions, which is chiefly composed of drugs with the effects of clearing qi and 
cooling blood, has the function of clearing away heat from both qi and blood systems and applies to the syndrome 
of intense heat in both qi and blood systems with epidemic or heat pathogens flooding both interiorly and 
exteriorly. 

7.4  Recipes for clearing away heat and toxins 
 This type of prescriptions is chiefly composed of traditional Chinese drugs having the effect of  
removing pathogenic fire, heat and toxic materials and is indicated for the treatment of domination of toxic heat in  
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the interior and the attack of epidemic pathogens on the head or the face. 
7.5  Recipes for removing heat from the viscera 

 This sort of prescriptions is chiefly made up of drugs effective for removing pathogenic heat and fire 
and is indicated for the treatment of fire-heat syndrome caused by over abundance of pathogenic heat in the 
viscera or bowels. 

7.6  Recipes for allaying fever of deficiency type 
This group of prescriptions is made up of traditional Chinese drugs effective for nourishing yin and 

expelling interior and hectic heat.  They are indicated for the treatment of hectic fever due to yin-deficiency, or 
persistant fever due to heat of insufficiency type. 

7.7  Recipes for clearing away summer-heat and replenishing qi 
 This type of prescriptions is chiefly composed of the summer heat-clearing drugs and the qi and yin-
nourishing drugs.  With its virtue of clearing away summer-heat and replenishing qi, it is indicated for syndromes 
related to impairment of qi and yin caused by summer-heat. 
8. Dampness-eliminating Prescriptions 
 Those mainly composed of dampness-eliminating drugs, functioning in dispelling dampness and  
promoting diuresis, treating stranguria and turbid urine and for the treatment of damp diseases are generally  
known as dampness-eliminating prescriptions. 
 Damp disease is caused either by attack of pathogenic dampness from the exterior or by retention of 
dampness due to functional disturbance in fluid transport.  If exopathic dampness attacks the superficial channels 
and collaterals, the patients will have such symptoms as chills, fever, feeling of fullness in the head, heavy 
sensation in the body or arthroncus and limited movement of the joints; while endogenous dampness affects the 
spleen, lung, kidney and tri-warmer, causing dysfunction of the urinary bladder in micturition, which leads to 
drainage disturbance of fluid and dampness, as a result, retention of fluid and phlegm or edema will occur.  But 
since the superficial channels and collaterals, and the zang-and-fu organs, the exterior and the interior, are 
interrelated, exopathic dampness can transmit inwards to the zang-and-fu organs, and endogenous dampness can 
transmit outwards to the superficial muscle and skin, in other words, exopathic and endogenous dampness can 
influence each other in causing diseases. 
 Pathogenic dampness often causes illness in combination either with pathogenic wind, cold, summer-
heat or heat.  The human bodies differ in deficiency and excess, sturdiness and weakness.  The affected parts 
differ in the upper and the lower, the exterior and the interior, and the diseases also differ in cold-transformation 
and heat-transformation.  Therefore, pathogenic dampness in the upper and exterior parts of the body can be 
dispelled by inducing slight diaphoresis, pathogenic dampness in the lower and interior parts of the body can be 
removed by means of aromatic, bitter, and desiccant drugs, or removed by means of sweet, insipid, and diuretic 
drugs.  Cold syndrome should be treated by warming the yang and dispersing dampness; heat syndrome should be 
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treated by clearing away heat and eliminating dampness; debilitated patients with excessive dampness should be 
treated by both dispelling dampness and strengthening the body resistance.  Therefore, the dampness-eliminating 
prescriptions can be divided into the following five kinds. 

8.1  Recipes for eliminating dampness and regulating the stomach 
 This group of recipes is mainly composed of drugs bitter in taste, warm in nature, with dampness-
eliminating effect and aromatics with turbid-dispelling effect, suitable for the treatment of wind-cold syndrome 
caused by exopathogen with damp stagnancy due to internal injury. 

8.2  Heat-clearing and dampness-eliminating recipes 
 This kind of recipes is mainly composed of heat-clearing and dampness-drying drugs, indicated 
for dampness-heat syndrome. 

8.3  Recipes for removing dampness by promoting diuresis 
 This group of recipes is mainly composed of diuretics and has the effect of removing dampness 
by promoting diuresis, so it is indicated for the syndrome of fluid-retention within the body. 

8.4  Recipes for warming and resolving water-dampness 
This group of recipes is mainly composed of drugs that warm yang and those which promote diuresis, 

having the effects of warming and resolving water-dampness, and indicated for cold-dampness syndrome. 
8.5  Recipes for expelling wind-dampness 

 This group of recipes is mainly composed of antirheumatics, effective in expelling wind-dampness and 
indicated for numbness and arthralgia due to pathogenic wind-dampness or rubella with pruritus. 
9. Prescriptions for Inducing Astringency 
 Those mainly composed of astringents, with the effect of inducing astringency to treat extreme loss and 
consumption of qi, blood and semen are generally known as prescriptions for astringency. 

The clinical manifestations of loss and consumption of qi, blood and semen vary with the causes and 
regions of diseases, inducting spontaneous perspiration, night sweat, chronic diarrhoea, protracted dysentery, 
emission, enuresis and metrorrhagia, metrostaxis and leukorrhagia.  This kind of prescriptions is, therefore, 
classified into types according to the different effects of the drugs: the recipes for consolidating superficial 
resistance for hidroschesis; the recipes for relieving diarrhoea with astringents; the recipes for treating 
spontaneous emission and enuresis with astringents and the recipes for curing metrorrhagia and leukorrhagia. 

9.1  Recipes for consolidating superficial resistance for hidroschesis 
This kind of recipes is mainly composed of the drugs for restoring qi and consolidating superficial 

resistance to arrest perspiration.  It is indicated for the treatment of spontaneous perspiration due to failure of 
superficial-qi to protect the body against diseases or for the treatment of night sweat caused by interior heat due to 
deficiency of yin. 
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 9.2  Recipes for relieving diarrhoea with astringents 
This kind of recipes is mainly composed of the drugs for relieving diarrhoea with astringents and those 

for warming the spleen and the kidney.  It produces the effect of treating diarrhoea and is fit for the treatment of 
chronic diarrhoea, chronic dysentery and lingering diarrhoea due to deficiency and coldness of the spleen and the 
kidney. 
 9.3  Recipes for treating spontaneous emission and enuresis with astringents 

The sort of recipes is mainly composed of the drugs for nourishing the kidney to treat seminal emission 
and the drugs for reinforcing the kidney to arrest enuresis.  It has the effect of treating emission and enuresis, and 
is indicated for emission and spermatorrhoea due to deficiency of the kidney causing the decline of its reserving 
function and unconsolidation of essence gate; or enuresis and frequent urination due to deficiency of the kidney 
causing its lack of receiving function and loss of controlling function of the bladder. 
 9.4  Recipes for curing metrorrhagia and leukorrhagia 

This group of recipes is mainly composed of drugs effective in curing metrorrhagia and leukorrhagia, 
and fit for the treatment of metrorrhagia and dripping with leucorrhoea. 
10. Resolving Prescriptions 

The resolving prescriptions are chiefly made up of digestives and resolvents with the effects of 
promoting digestion and removing stagnated food, disintegrating masses and relieving distension and fullness.  
They are grouped into two kinds: the recipes for promoting digestion and removing stagnated food and the recipes 
for disintegrating masses and relieving distension and fullness. 

10.1  Recipes for promoting digestion and  removing stagnated food 
 This group of recipes is composed of the digestives with the effects of promoting digestion and 
removing stagnated food and applied to the treatment of impairment by over eating. 

10.2  Recipes for disintegrating masses and relieving distension and fullness 
This group of recipes mainly consists of drugs effective for promoting the flow of qi and blood 

circulation, resolving dampness and phlegm and softening hard masses, and are usually indicated for the treatment 
of mass, distension and fullness in the abdomen. 
11. Prescriptions for Treating Dryness Syndrome 

Those mainly composed of drugs with moistening effect, functioning in promoting the production of 
body fluids to moisturize the viscera and treating dryness syndromes are generally known as prescriptions for 
treating dryness syndrome. 
 Dryness syndrome is divided into exopathic dryness and endogenous dryness syndromes.  The former 
is mainly caused by attack of pathogenic dryness in autumn while the latter by deficiency of body fluids of the 
viscera.  Exopathic dryness syndrome should be treated by facilitating the flow of the lung-qi with drugs of mild 
effect while endogenous dryness syndrome should be treated with drugs moisturizing the viscera.  The 



ตนฉบับภาษาอังกฤษ: Types of Prescriptions 
 

 

397 

prescription for treating dryness syndrome is divided into two types: recipes for slightly facilitating the flow of 
lung-qi and moistening exopathic dryness; and those moistening endogenous dryness. 
 11.1 Recipes for slightly facilitating the flow of lung-qi and moistening exopathic dryness 

Exopathic dryness syndrome is subdivided into cool-dryness syndrome and warm-dryness syndrome.  
Cool-dryness syndrome is caused by the obstruction of lung-qi due to the attack of coolness and dryness in 
autumn.  It is usually treated with drugs of warm nature and mild effect.  Its representative recipe is Apricot 
Kernel and Perilla Powder.  Warm-dryness syndrome is caused by the impairment of lung-fluid due to the attack 
of exopathic dryness and heat in autumn.  It is usually treated by using drugs of cool nature and mild effect.  Its 
representative recipes are Decoction of Mulberry Leaf and Apricot Kernel and Decoction for Relieving Dryness 
of the Lung. 
 11.2  Recipes for moistening endogenous dryness 

This group of recipes is mainly composed of drugs for replenishing yin and moistening the viscera.  It 
has the effects of replenishing yin and moistening dryness and is indicated for endogenous dryness syndrome due 
to insufficiency of viscera fluids. 
12.  Phlegm-eliminating Prescriptions 
 Those composed of phlegm-eliminating drugs, with the effect of removing the retention of phlegm and 
fluids and for the treatment of various phlegm diseases, are generally known as phlegm-eliminating prescriptions. 

Phlegm, being of many kinds, can be divided in accordance with its nature into damp phlegm, heat 
phlegm, sticky phlegm, cold phlegm and wind phlegm.  Phlegm-eliminating prescriptions can be divided into five 
kinds: the recipes for removing dampness to reduce phlegm, the recipes for removing heat-phlegm, the recipes for 
moistening the lung to resolve phlegm, the recipes for warming the lung to resolve cold phlegm and the recipes 
for expelling wind and resolving phlegm. 

12.1  Recipes for removing dampness to reduce phlegm 
 This group of recipes is composed of the drugs for removing dampness to reduce phlegm and those for 
removing dampness by means of their bitter taste, warm and dry natures or those for promoting diuresis by means 
of their sweet or insipid taste.  It is indicated for damp-phlegm syndrome. 

12.2  Heat-clearing and phlegm-eliminating recipes 
 This group of recipes is mainly composed of heat-clearing and phlegm-eliminating drugs, effective in 
clearing and dissolving heat-phlegm.  They are indicated for heat-phlegm syndrome. 

12.3  Recipes for moistening the dryness and resolving phlegm 
This recipe is mainly composed of drugs for moistening the lung and resolving phlegm.  It is indicated 

for sticky-phlegm syndrome. 
12.4  Recipes for dispelling wind-phlegm 
This group of recipes is fit for the treatment of wind-phlegm syndrome, which can be divided into  
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endogenous type and exopathic type.  Exopathic wind-phlegm syndrome is caused by the stagnation of phlegm in 
the chest resulting from the obstruction of lung-qi due to the affection of exopathic wind pathogens, so it should 
be treated by the recipe composed of the drugs for dispelling pathogenic wind and the drugs for resolving phlegm.  
Its typical recipe is Cough Powder.  Endogenous wind-phlegm syndrome is caused by up-stirring of liver-wind 
with stagnated phlegm, so it should be treated by the recipe composed of the drugs for calming liver-wind and 
those for resolving phlegm, the typical recipe being Decoction of Pinellia, Bighead Atractylodes and Gastrodia. 
13. Prescriptions for Calming Wind 

This type of prescriptions, mainly composed of the wind-dispelling drugs with a pungent flavor, or the 
yin-nourishing and hyperactive-yang-suppressing and wind-calming drugs, has the effect of dispelling exopathic 
wind or calming interior wind. 
 13.1  Recipes for dispelling exopathic wind 

This group of recipes is mainly composed of the wind-dispelling drugs with a pungent flavor and is 
indicated for diseases due to exopathic wind. 

13.2  Recipes for calming endogenous wind 
This group of recipes is mainly composed of drugs for calming the liver to stop convulsion and some 

heat-clearing, phlegm-resolving, and blood-nourishing drugs.  It has the effect of calming endogenous wind and is 
indicated for endogenous-wind syndrome. 
14. Prescriptions for Resuscitation 

This type of prescriptions is composed of aromatic stimulants has the effect of inducing resuscitation to 
treat loss of consciousness.  The prescription is divided into two kinds: the cold-natured recipe for inducing 
resuscitation and the warm-natured recipe for inducing resuscitation. 
 14.1  Cold-natured recipes for inducing resuscitation 

This group of recipes is usually composed of aromatic stimulants combined with the heart-clearing and 
blood-cooling drugs or the heat-clearing and fire-purging drugs.  They are indicated for heat syndrome of coma 
due to the attack of pericardium by pathogenic warm or heat. 

14.2  Warm-natured recipes for inducing resuscitation 
This group of recipes is mainly composed of the resuscitation-inducing drugs with aroma and the qi- 

regulating drugs with a pungent flavour and warm nature.  They are indicated for apoplexy, cold stroke, phlegm  
syncope and others belonging to the cold syndrome of coma. 
15. Sedative Prescriptions 

All those prescriptions, chiefly composed of sedative drugs or sedative tonics for nourishing the heart,  
having the effects of tranquilizing the mind and allaying excitement, and treating mental derangement, are 
generally known as sedative prescriptions. 
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 In accordance with their effect, sedative prescriptions are divided into two types: the sedative recipes  
with heavy drugs and the sedative recipes with tonic drugs. 

15.1  Sedative recipes with heavy drugs 
 This type of recipes is mainly composed of heavy materials used as sedatives, such as minerals or shells, 
having the effects of relieving palpitation and tranquilizing the mind.  It is fit for treating the cases of fright, 
epilepsy, restlessness and others. 

15.2  Sedative recipes with tonic drugs 
This group of recipes is mainly composed of the drugs for nourishing yin and supplementing the blood 

and those for tranquilizing the mind.  They are fit for the treatment of palpitation with fear or severe palpitation, 
restlessness of deficiency type, insomnia due to vexation. 
16. Purgative Prescriptions 
 Purgative prescriptions are mainly composed of purgative drugs with the therapeutic effects of relieving 
constipation, evacuating gastrointestinal retention, clearing away heat of excess type, purging away excessive 
fluid and accumulation of cold type.  They are indicated for the treatment of interior syndrome of excess type. 
 Interior syndrome of excess varies with the accumulation of heat, cold, dryness and fluid; the 
constitution of the human body differs with the strong and the weak, the old and the young, the excessive and the 
deficient.  Purgative prescriptions, therefore, can be further divided into five types: purgative recipes of  cold  
nature, purgative recipes of warm nature, emollient recipes for causing laxation, recipes for eliminating retained 
fluid and recipes for both reinforcement and elimination. 

16.1  Purgative recipes of cold nature 
 This group of   recipes chiefly consists of cold-natured cathartics with the effects of purging away heat 
and relieving constipation.  It is associated with the treatment of excess syndrome of internal heat. 

16.2  Purgative recipes of warm nature 
This kind of prescriptions, composed of purgatives together with drugs of warm nature, has the effects 

of warming and relaxing the bowels  and expelling the accumulation of cold nature.  It is preferred for the 
treatment of syndrome of interior excess due to the accumulation of pathogenic cold. 
 16.3  Emollient recipes for causing  laxation 
 The recipes of this kind are chiefly made up of emollient cathartics and have the function of causing  
laxation.  They are indicated in constipation due to intestinal dryness resulting from insufficiency of body fluid. 

16.4  Recipes for eliminating retained fluid 
This group of recipes consists of drastic purgatives and functions in eliminating excessive   retained 

fluid.  It is used in the treatment of hydrothorax, ascites and edema of excess type. 
16.5  Recipes for both reinforcement and elimination 
This kind of recipes is chiefly made up of purgatives and tonifying drugs and possesses double  
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properties of reinforcement and elimination.  They are usually indicated for the treatment of syndrome of interior  
excess due to accumulation of pathogens with interior deficiency of the vital qi 
17. Prescriptions for Treating Carbuncles 

These prescriptions refer to those that mainly consist of the drugs having the effects of clearing away 
heat and toxins, promoting pus discharge, or of the herbs for warming yang and dissolving lumps.  With the 
effects of removing toxic substances and subduing inflammation, they are applied to the treatment of large 
carbuncle, cellulites, nail-like boil and furuncle. 

Carbuncle has a wide range, but is generalized as two kinds: internal and external.  External carbuncle 
relates to the inflammation distributing on the superficial regions and covers the variety of large carbuncle, 
cellulites, nail-like boil, furuncle, erysipelas, multiple abscess, subcutaneous nodule and scrofula, while internal 
carbuncle relates to the inflammation occurring in the internal organs such as pulmonary abscess and 
periappendicular abscess.  The prescriptions are subdivided into the recipes for treating external carbuncles and 
the recipes for treating internal carbuncles. 

17.1  Recipes for treating external carbuncles 
17.2  Recipes for treating internal carbuncles 

 

Reference: 
1. Zhang E.  Prescriptions of traditional Chinese medicine: A practical English-Chinese library of traditional 

Chinese medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional  
Chinese Medicine, 1999. 
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Chapter 6 
Dosage form of Prescription 

 

The dosage forms of TCM prescriptions refer to the definite forms of drugs prepared according to their 
properties and the needs of treatment.  Here are several commonly used forms of prepared drugs:  
Decoction (tang ji) 
 By decoction, we mean the medicinal solution obtained by boiling for some time the selected drugs 
which have been soaked in an appropriate amount of water or yellow rice wine and then removing the dregs.  It is 
the most commonly used form of prepared drugs with the characteristics of being easily absorbed, able to produce 
quick curative effects with mild poisonous or side effect.  Its recipe can be modified to meet the needs of treating 
diseases, moderate or emergent.  The decoction can be used as drugs for oral administration, enemas and external 
application-drugs, such as fumigant and lotion. 
Medicinal Wines (jiu ji) 
 It refers to a transparent medicated liquid obtained by using wine as a solvent to soak out the effective 
components of the drugs.  The medicated wine is fit for the treatment of general asthenia, rheumatic pain and 
traumatic injury.  Commonly used are Wine of Ten Powerful Tonics and Medicated Wine for Rheumatism. 
Syrups (tang jiang ji) 
  It  is a saturated solution of sugar with or without drugs.  The one that doesn’t contain drugs is known 
as simple syrup, usually used as excipient or condiment while the other that contains drugs is made by decocting 
the drugs to obtain the juice and then decocting the juice until it becomes concentrated, and finally adding into it 
some cane sugar.  Syrup tastes sweet and is suitable for children. 
Distilled Medicinal Water (yao lu) 
 It refers to distilled water obtained by distilling fresh drugs containing components with volatility in 
water by heating.  Distilled medicinal water is bland in flavor, delicately aromatic and colorless and convenient to 
take orally.  Usually it is used as beverage, especially in summer, such as Distillate of Honey-suckle Flower. 
Pill and Bolus (wan ji) 
 Pill or bolus refers to round medicinal mass of various sizes prepared by grinding drugs into powder, 
mixing it with excipients such as honey, water, rice paste, flour paste, wine, vinegar, drug juices, or bee-wax.  
Clinically, the following are commonly used. 

Honeyed bolus or honeyed pill (mi wan): It refers to pills or boluses prepared by grinding drugs 
into fine powder, mixing it with the excipient, refined honey, usually prepared into large round masses for oral 
administration, each weighing about 3-9 g; it can also be prepared into small-sized round masses named honeyed 
pills for oral administration.  Because honeyed boluses and honeyed pills contain some honey, they are soft and 
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moist in property and moderate in action, and can produce flavoring, replenishing and restoring effects, fit for the 
treatment of many acute and chronic diseases.  Bolus for Tonifying the Kisney-qi and Bezoar Bolus for 
Resurrection are good examples. 

Water-paste pill (shui wan): It refers to medicinal pills prepared manually or mechanically by 
grinding drugs into fine powder, mixing it with excipients such as cold boiled water, wine, vinegar, or some drug 
juices.  Usually it is made into small-sized mass for oral administration.  Water-paste pills are small in size, easy 
to be swallowed, decomposed and quick to be absorbed.  It is also a relatively common form of prepared drugs.  
Commonly used Lenitive Pill of Six Ingredients with Magical Effects are examples.  

Paste-pill (hu wan): It refers to a medicinal mass prepared by grinding drugs into fine powder, 
mixing it with excipients such as rice paste and flour paste.  Paste-pill is of a very strong stickiness, so after being 
taken, it is decomposed and absorbed more slowly than honeyed bolus, honeyed pill and water-paste pill.  Some 
strong irritant ingredients or poisonous drugs are better prepared into paste-pill so as to be absorbed slowly in the 
body after being taken, thus prolonging the therapeutic effect as well as reducing the drugs’ stimulus to the gastro-
intestinal tract, such as Pill of Cow-bezoare, etc. 

Concentrated-pill (nong suo wan): It refers to medicinal pill prepared by decocting drugs until 
their decoction is condensed to extract, then mixing the extract with the powder of other drugs, drying the mixed 
material and grinding it into powder, mixing the powder with some excipients such as water, wine, and decoction 
of some drugs in the recipe.  The characteristics of the concentrated pills are as follows: containing very effective 
components, small in size and dosage, convenient to use and fit for treating various diseases.  The commonly used 
Concentrated Pill of Bezoar for Detoxicating is one of them. 
Dan (dan ji) 
 Dan in TCM refers to a chemical preparation made by heating the medicinal mineral containing 
mercury and sulphur to sublimation.  Its properties are as follows:  It is small in dosage but effective as a 
preparation for external application, such as Baijiang Dan and Hongsheng Dan.  In addition, some pills, powder 
and troche which contain rare drugs or produce specific effect are also known as dan such as Pill for Saving 
Children, Bolus for Activating Energy Flow in the Channels and Collaterals, Purple Snow Powder and Yushu  
Powder. 
Tablets (pian ji) 
 Tablet is a form of preparation made of refined drugs and some excipients by pressing.  It is convenient 
in use, accurate in content, low in production cost, easy to store and transport.  Bitter drugs and drugs with an 
offensive odour can be made into sugar-coated tablets.  If it is aimed at acting only on the diseases of the intestinal 
tract or if the drugs in it is apt to lose the curative effect when affected by the gastric acid, enteric coating can be 
used so as to enable it to break down in the intestine.  Commonly used tablets are Mulberry Leaf and 
Chrysanthemum Tablet for Cold and Antiinfective Tablet of Lonicera and Forsythia. 
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Powder (san ji) 
 It refers to a preparation of drugs ground into dry powder and well mixed.  There are two types, the 
powder for oral administration and the powder for external application.  The former is either a preparation of 
drugs ground into fine powder and small in dosage to be taken orally with water or a prescription of drugs ground 
into coarse granules and large in dosage, which should be first boiled in water and then filtered to remove the 
residue with the medicinal solution to be taken orally.  The latter is a preparation of drugs ground into fine powder 
sprinkled or applied topically to the affected part after being mixed.  Powder is easy to prepare, convenient to use, 
not liable to go and economical in using drugs, so it is also one of the commonly used forms of prepared drugs. 
Medicated Tea (cha ji) 
 It is a solid preparation made of coarse-powdered drugs and adhesive excipients and drunk as tea after 
being infused with boiling water in a vessels which a lid.  So it is named Medicated Tea, such as Wushi Tea. 
Infusion (chong fu ji) 
 It is a form of preparation prepared by making an extract of the drugs into medicated granule, mixing 
the granule with an appropriate amount of excipient materials (starch, dextrin, powdered sugar).  It is a new 
preparation for oral administration originating from decoction and syrup.  It has the characteristics of being quick-
acting, convenient to use, easy to carry about and fit for the treatment of many different diseases.  Infusion for 
Soothing the Liver and Infusion for Reducing Fever due to the Common Cold are examples.  
Extract, Ointment and Plaster (gao ji) 
 There are medical preparations made by decocting drugs in water or plant oil and then concentrating 
them.  These preparations are devided into two kinds: extract for oral administration and ointment and adhesive 
plaster for external application.  Extract for oral administration is subdivided into liquid extract, half-solid or dry 
extract and soft extract while those for external application are subdivided into two kinds, ointment and plaster. 

Liquid extract (liu jin gao): It refers to a liquid-soaking form of preparation made by using 
appropriate solvent to soak out the effective part of the drugs, then distilling out some solvent of the extract at low 
temperature, and adjusting its concentration and the alcohol content to a formulated standard.  Usually a milligram 
effective component of liquid extract equals a gram of drugs except in specific cases.  Commonly used are 
Licorice Liquid Extract and Motherwort Liquid Extract. 

Half-solid or dry extracts (jin gao): They are half-solid or solid forms of prescription made by 
using solvents to soak out the effective components of the drugs, then removing all the solvents by means of 
distillation at low temperature.  In accordance with the formulated standard, one gram extract is as effective as 2-5 
g of drugs.  Half-solid extract tends to be used to make pills or tablets, such as Hairy Holly Root Extract, while 
dry extract is a kind of dry fine powder which may be taken orally after being infused with boiling water or put 
into capsules for oral administration such as Gentain Root Extract. 

Soft extract (jian gao): It refers to a thick, half-solid form of preparation made by decocting the  
drugs in water repeatedly to a certain extent, discarding the residue, then concentrating it, adding appropriate  
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honey, crystal sugar or granulated sugar in the decoction.  Soft extract is small in size, convenient to use and 
contains a great deal of honey and sugar and of better nourishing effect.  It is fit for the debilitiated patients who 
have been ill for a long time.  Of the commonly are used Motherwort Extract. 

Ointment (ruan gao): It refers to a half-solid form of prescription made by mixing appropriate 
matrix and drugs.  The ointment is easy to apply to the skin and mucous membrane.  The ground substance of the 
ointment is solid at normal temperature and is of a certain stickiness.  After being applied to the skin and mucous 
membrane, it gradually becomes softer or melted, its effective components being absorbed slowly, producing 
moderate effect in the treatment.  Ointment of Three Yellow Drugs, and Green Chiretta Ointment are good 
examples. 

Plaster (ying gao): It refers to a form of preparation made by using lead soap and others as ground 
substance with drugs mixed or dissolved in it, spreading it over a piece of cloth or some other material to be stuck 
on the skin for the treatment.  One of them is named black plaster for its dull black colour.  This preparation 
remains in a solid state at normal temperature, while at 36 to 38 oC, it becomes softer and begins to work, acting 
on the affected local region or on the whole body.  Dogskin Plaster and Plaster for Rheumatic Pain are examples 
of this kind. 
Slender Roll of Medicated Paper (tiao ji) 
 It is a form of preparation made by twisting medicated paper into a slender roll or by twisting paper into  
a slender roll and then medicating it, so it is called “slender roll of medicated paper”, which is commonly used in 
surgery of TCM to help draw out pus by inserting it into the opening of the sore. 
Medicated Thread (xian ji) 
 It refers to a form of preparation for external use made by soaking silk or cotton thread in medicated 
liquid and decocting it and then drying it, which is mainly used to ligate fistula or vegetation. 
Moxa-preparation (jiu ji) 
 It is a form of preparation for external use made by pulverizing Chinese mugwort leaves into mugwort 
floss and rolling it into a certain shape.  When used, the lighted end of it is kept a certain distance from the skin of 
a specific acupoint or the affected part to heat them for the therapeutic purpose. 
Injections (zhen ji) 
 Injection is a kind of germ-free solution obtained by refining the drugs.  It is used for subcutaneous, 
muscular or intravenous injections.  It has the characteristics of being accurate in dosage, quick in action, 
convenient to use and of not being affected by food and digestive juice.  Injection of Oriental Warmwood and 
Rhubarb as well as Composite Red Sage Injection are good examples. 
 

Reference: 
1. Zhang E.  Prescriptions of traditional Chinese medicine: A practical English-Chinese library of traditional 

Chinese medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese 
Medicine, 1999. 
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Chapter 7: Individual Recipes 
1. Tonic Prescriptions 

Decoction of Four Noble Drugs  (四君子汤 Si Junzi Tang) 
Source: 
 Prescription of Peaceful Benevolent Dispensary 
Ingredients : 

No.1 Ginseng, Radix Ginseng     10 g 
No.2 Poria, Poria        9 g 
No.3 Bighead atractylodes rhizome, Rhizoma Atractylodis Macrocephalae   9 g 
No.4 Prepared licorice root, Radix Glycyrrhizae Praeparata       6 g 

Directions: 
 All the ingredients are to be decocted in water for oral administration. 
Functions: 
 Replenishing qi and strengthening the spleen. 
Indications: 
 Qi-deficiency syndrome of the spleen and stomach with symptoms such as poor appetite, watery stool, 
pale complexion, low and weak voice, lassitude of limbs, thready weak or deep and loose pulse. 
 The recipe can be modified to treat deficiency of qi of the spleen and the stomach as seen in cases of 
indigestion, chronic gastroenteritis, anemia, hypoproteinemia, chronic dysentery and various chronic disorders. 
 Modern studies have confirmed that the recipe is effective for stimulating the central nervous system, 
facilitating the functional activities, promoting metabolism, digestion and absorption, regulating gastrointestinal 
functions, arresting diarrhoea, and relieving swelling and inducing diuresis. 
Interpretation: 
 Of the four ingredients in the recipe, No.1, sweet in flavour and warm in nature, possesses the effect of 
invigorating primordial qi and acts as a principal drug to strengthen the spleen and nourish the stomach.  No.3, 
having a bitter flavour and warm nature, is effective for strengthening the spleen and eliminating dampness and is 
considered as an assistant drug.  No.2, sweet and insipid in flavour, exerts the part of an adjuvant drug in 
achieving the effect of strengthening the spleen.  No.4, sweet in flavour and warm in nature, is used as a guiding  
drug for regulating the middle-warmer. 
Cautions: 
 1. Prolonged administration of the recipe may lead to symptoms of dry mouth and tongue, thirst, 
restlessness and so on. 
 2. The recipe should be administered with great care or not at all administered to those with high fever,  
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or hyperactivity of fire due to yin deficiency, or fullness due to stagnated qi, or insufficiency of body fluid, or 
excessive thirst and constipation. 
 
 

Pulse-activating Powder  (生脉散 Shengmai San) 
Source: 
 Differentiation on Endogenous and Exogenous Diseases 
Ingredients: 
 No.1  Ginseng, Radix Ginseng     10 g 
 No.2 Ophiopogon root, Radix Ophiopogonis    15 g 
 No.3 Schisandra fruit, Fructus Schisandrae     6 g 
Directions: 
 All the above drugs are to decocted in water for oral administration. 
Functions: 
 Supplementing qi, promoting the production of body fluid, astringing yin-fluid and arresting sweat. 
Indications: 
 Syndrome of impairment of both qi and yin manifested by general debility, shortness of breath, 
disinclination to talk, thirst with profuse sweat, dry tongue and throat, deficient and weak pulse, or impairment of 
the lung due to chronic cough, dry cough with shortness of breath, spontaneous perspiration or palpitation, and 
faint pulse with tendency to exhaustion. 
 The recipe can be modified to deal with dehydrant shock caused by heat stroke, bleeding, severe 
vomiting or diarrhoea, dramatic injury, scald; or syndrome of impairment of both qi and yin as seen in cases at 
recovery stage of febrile diseases or at post-operation, or in cases with chronic disorders; or syndrome of deficiency  
of both qi and yin as seen in such cases as tuberculosis, chronic bronchitis, bronchiecstasis, etc. 

Clinically and experimentally, it has been ascertained that the recipe is effective for reinforcing the  
function of the heart, ascending blood pressure, promoting digestion and absorption, strengthening the general 
functions, inducing diuresis, arresting sweat, maintaining the body fluid, and nourishing the organs to consolidate 
constitution. 
Interpretation: 
 Of the three ingredients in the recipe, the first which is sweet in flavour and warm in property, acts as a 
principal drug for replenishing qi and promoting the production of body fluid, and invigorating primordial qi; the 
second, sweet in flavour and cold in property, is used as an assistant drug for tonifying yin and promoting the 
production of body fluid, and clearing away deficient heat, to get rid of restlessness; the last one, sour in flavour 
and warm in nature, is used as an adjuvant and guiding drug for astringing the lung to stop sweat.  The three drugs, 
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tonifying, removing and astringing respectively, are used jointly to achieve the result of replenishing qi, clearing 
away pathogenic heat and astringing yin. 
Cautions: 
 Since it has an astringing effect, it is neither fit for patients whose exopathogen has not been dispelled, 
nor for those with hyperactivity of heat due to summer-heat diseases, but without impairment of qi and body fluid. 
 
 

Decoction for Reinforcing Middle-warmer and Replenishing Qi  
(补中益气汤 Buzhong Yiqi Tang) 

Source:  
 Treatise on the Spleen and Stomach 
Ingredients: 

No.1 Astragalus root, Radix Astragali seu Hedysari   15 g 
No.2 Prepared licorice root, Radix Glycyrrhizae Praeparata    5 g 
No.3 Ginseng, Radix Ginseng     10 g 
No.4 Chinese angelica root, Radix Angelicae Sinensis   10 g 
 (baked with wine to dry or dried in the sun) 
No.5 Tangerine peel, Pericarpium Citri Reticulatae     6 g 
No.6 Cimicifuga rhizome, Rhizoma Cimifugae      3 g 
No.7 Bupleurum root, Radix Bupleuri      3 g 
No.8 Bighead atractylodes rhizome, Rhizoma Atractylodis Macrocephalae 10 g 

Directions: 
All the ingredients can either be decocted in water for oral administration; or ground into powder for 

making pills.  Take 10-15 g of pills each time with warm boiled water, 2-3 times a day. 
Functions: 

Invigorating the spleen, replenishing qi.and elevating the spleen-yang to treat qi collapse. 
Indications: 

Syndrome due to deficiency of the spleen and the stomach manifested by fever with perspiration, 
headache with aversion to cold, thirst with desire for hot drink, short breath and disinclination to talk; or loss of 
appetite, lassitude of the extremities, pale tongue with whitish coating, deficient and weak pulse as well as 
hysteroptosis, gastroptosis, protracted diarrhea and protracted dysentery due to the sinking of spleen-qi. 
 Moreover, the recipe can be modified to treat many other diseases attributable to deficiency of qi of the  
spleen and stomach such as hypotension, chronic headache, functional disturbance of the vegetative nerve, 
chronic gastroenteritis, myasthenia gravis, gastroatonia, prolapse of the rectum, prolapse of the uterus, floating 
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kidney, chronic bleeding, postpartum subinvolution of the uterus, menorrhagia, allergic purpura, 
thrombocytopenic purpura, chronic low fever and other chronic disorders, and to facilitate recovery after illness or 
operation. 
 Modern studies have confirmed that the recipe has the efficacies in improving the cellular immune 
function promoting metabolism, improving the excitement of cerebral cortex, promoting the tension of skeletal 
muscles, smooth muscles and supporting tissues; and promoting digestion and absorption. 
Interpretation: 

Of all the ingredients, No.1 acts as a principal drug with the effects of replenishing qi and elevating 
yang; No.2, 3 and 8, as assistant drugs, share the efforts of invigorating the spleen and replenishing qi.  
Functioning as an adjuvant drugs, No.5 produces the effect of promoting the flow of qi while No.4 provides the 
effect of tonifying blood.  No.6 and No.7 are used together as guiding drugs for sending up lucid yang. 
Cautions: 
 Patients with internal heat due to yin deficiency is prohibited from taking this recipe, and for those with 
the impairment of body fluid and qi after illness, it’s better to prescribe this recipe together with other drugs. 
 
 

Decoction of Four Ingredients  (四物汤 Siwu Tang) 
Source : 
 Prescription of Peaceful Benevolent Dispensary 
Ingredients : 

No.1 Prepared rhizome of rehmannia, Radix Rehmanniae Praeparata 12 g 
(prepared by steaming in wine) 

No.2 Chinese angelica root, Radix Angelica Sinensis (prepared by  10 g 
soaking in wine and stir-frying) 

No.3 White peony root, Radix Paeoniae Lactiflorae   12 g 
No.4 Chuanxiong rhizome, Radix Ligustici Chuanxiong     8 g 

Directions : 
 All the above drugs are to be decocted in water for oral administration. 
Functions : 
 Nourishing and regulating the blood. 
Indications : 
 Syndrome of deficiency and stagnation of blood with symptoms such as menstrual disorders,  
abdominal pain, metrorrhagia and metrostasis accompanied by blood masses and frequent pain, threatened  
abortion or with vaginal bleeding, as well as postpartum retaining of lochia resulting in a mass or swelling in the  
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abdomen, muscular rigidity and pain in the hypogastrium and alternate attacks of chills and fever. 
 In addition, the above syndrome occurring in other diseases such as malnutrition, vegetative nerve 
functional disturbance, menopausal syndrome, scanty menstruation, amenorrhoea, dysmenorrhoea and 
hypoplasia of uterus can also respond well to the modified recipe. 
 Modern studies have confirmed that the recipe has the therapeutic effects in tranquilizing the mind, 
relieving muscle spasm, regulating menstruation, etc. 
Interpretation : 
 Of the four ingredients in the recipe, No.2 provides the effect of tonifying and activating the blood and 
the first is mainly used as hematic tonic.  No.4 is used to promote flow of qi and blood circulation while No.3 to 
preserve yin to nourish the blood.  The four ingredients working in combination yield the result of tonifying the 
blood without causing stagnation and promoting the flow of blood without breaking the blood thereby the recipe  
is worthy one for tonifying and activating the blood. 
Cautions : 
 As No.3 and No.1 are of yin type with mild effect which are liable to cause stagnation of qi and 
impairment of yang, the recipe is not advisable for patients with yang deficiency of the spleen and the stomach 
marked by anorexia and watery stool. 
 
 

Decoction for Nourishing the Liver and Kidney 
(一贯煎 Yiguan Jian) 

Source:  
Supplement to the Classified Medical Records of Well-known Physicians 

Ingredients: 
No.1 Dried rehmannia root, Radix Rehmanniae    30 g 
No.2 Glehnia root, Radix Glehniae     10 g 
No.3 Ophiopogon root, Radix Ophiopogonis    10 g 
No.4 Chinese angelica root, Radix Angelicae Sinensis   10 g 
No.5 Wolfberry fruit, Fructus Lycii     10 g 
No.6 Sichuan chinaberry, Fructus Mediae Toosendan     5 g 

Directions: 
All the above drugs are to be decocted in water for oral administration. 

Functions: 
Nourishing the liver and kidney, soothing the liver and regulating the circulation of qi. 
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Indications: 
Hypochondriac and thoracic pain due to deficiency of yin of the liver and kidney with stagnancy of the  

liver-qi, manifested by hypochondriac and thoracic fullness and pain, acid regurgitation, dry mouth and throat,  
reddened tongue with reduced saliva, thready and feeble or/and taut pulse, as well as hernia and abdominal mass. 
 Moreover, other cases attributed to deficiency of yin of the liver and kidney such as chronic hepatitis, 
primary stage of cirrhosis, fatty liver, chronic gastritis, gastric ulcer, diabetes, hypertension as well as other 
chronic disorders can respond well to the treatment with the modified recipe. 

Modern studies have confirmed that this recipe has the efficacies of protecting the liver, lowering the 
level of blood sugar, strengthening immunity, tranquilizing the mind, relieving inflammation, allaying fever, 
arresting pain, regulating vegetative nerve, etc. 
Interpretation: 

Being the largest in dosage, No.1 is preferred to as a principal drug used to tonify the insufficiency of 
genuine yin of the liver and the kidney by way of nourishing yin and enriching the blood.  Nos. 2, 3, 4 and 5, 
possessing the effects of supplementing yin and soothing the liver, share the part of an assistant drug along with 
No.1 which has the effects of nourishing yin, enriching the blood and promoting the production of body fluid.  
Functioning as an adjuvant and guiding drug, No.6 is used in small amount to sooth the liver and regulate the 
circulation of qi, and though bitter and dry in property, its dry property can be restrained and the effect of 
relieving the depressed liver remained when it is decocted together with a large amount of yin-tonifying drugs 
with a sweet flavor and cold property. 
Cautions: 

Since there are more greasy drugs for nourishment in the recipe, it is better not to be administered for 
those with sputum and stagnation of body fluid. 
 
 

Bolus of Six Drugs Including Rehmannia 
(六味地黄丸 Liuwei Dihuang Wan) 

Source: 
 Key to Therapeutics of Children’s Diseases 
Ingredients: 

No.1 Prepared rhizome of rehmannia, Rhizoma Rehmanniae Praeparata 240 g 
No.2 Dogwood fruit, Fructus corni     120 g 
No.3 Dried Chinese yam, Rhizoma Dioscoreae     120 g 
No.4 Oriental water plantain, Rhizoma Alismatis     90 g 
No.5 Poria, Poria        90 g 
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No.6 Moutan bark, Cortex Moutan Radicis      90 g 
Directions: 
 Grind the drugs into fine powder and mix with honey to make boluses as big as the seed of Chinese 
parasol, to be administered orally 6-9 g each time with warm boiled water or slight salt water, 2-3 times a day.  
The drugs can also be decocted in water for oral administration with the dosage reduced in proportion as the 
original recipe. 
Functions: 
 Nourishing and regulating the blood. 
Indications: 
 Syndrome due to the deficiency of vital essence of the liver and the kidney with symptoms of 
weakness and soreness of waist and knees, vertigo, tinnitus, deafness, night sweat, emission as well as persistant 
opening of fontanel.  Or the flaring up of asthenic fire resulting in symptoms such as hectic fever, feverish 
sensation in the palms and soles, diabetes or toothache due to fire of deficiency type, dry mouth and throat, red 
tongue with little fur, and thready and rapid pulse. 
 In addition, the above recipe can be modified to treat many other diseases indicating the syndrome due 
to the deficiency of vital essence of the liver and the kidney such as vegetative nerve functional disturbance, 
hypertension, arteriosclerosis, diabetes, chronic nephritis, hyperthyroidism, pulmonary tuberculosis, chronic 
urinary infection, bronchial asthma, amenorrhea, scanty menstruation, or infantile dysplasis and intestinal 
hypoevolutism. 
 Clinically and experimentally, the recipe has the effects of nourishing the body and consolidating the 
constitution, inhibiting hypercatabolism, reducing excitement of the brain, adjusting endocrine function and 
vegetative nerve, lowering blood pressure and blood sugar, inducing diuresis, improving the function of the 
kidney as well as promoting the epithelial hyperplasia of the esophagus and preventing cancer, etc. 
Interpretation: 
 The first drug, as the principal one, possesses the effect of nourishing the kidney-yin and supplementing 
the essence of life.  As assistant drugs, No.2, sour in flavour and warm in nature, is used for nourishing the 
kidney-yin and tonifying the spleen.  The rest ingredients collectively play the role of adjuvant drugs.  No.4 
coordinates with the principal drug in clearing the kidney and purging turbid evils, No.6 cooperates with No.2 in 
purging liver fire, and No.5 shares the effort together with No.3 to excrete dampness from the spleen.  The whole  
recipe acts as both tonics and purgatives with tonifying effect dominant. 
Cautions: 
 Since it tends to be greasy tonic, the recipe should be administered carefully to patients with weakened  
function of the spleen in transporting and distributing nutrients and water. 
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Bolus for Tonifying the Kidney-Qi  (肾气丸 Shenqi Wan) 
Source: 

Synopsis of Prescriptions of the Golden Chamber 
Ingredients: 

No.1 Dried rehmannia root, Radix Rehmanniae    240 g 
No.2 Chinese yam, Rhizoma Dioscoreae    120 g 
No.3 Dowgood fruit, Fructus Corni     120 g 
No.4 Oriental water plantain, Rhizoma Alismatis     90 g 
No.5 Poria, Poria        90 g 
No.6 Moutan bark, Cortex Moutan Radicis      90 g 
No.7 Cinnamon twig, Ramulus Cinnamomi      30 g 
No.8 Prepared aconite root, Radix Aconiti Praeparata      30 g 

(stir-baked at high temperature) 
Directions: 

Grind drugs into very fine powder and then mix them with honey to make boluses weighing 9 g each.  
One bolus is to be taken in the morning and another in the evening with warm boiled water.  Or instead, the drugs 
are decocted proportionately with reference to the dosage of the original recipe. 
Functions: 

Warming and tonifying the kidney-yang. 
Indications: 

Insufficiency of the kidney-yang manifested by lassitude in the loins, legs and feet, cold feeling in the 
lower part of the body, stiffness in the lower abdomen, dysphoria with smothery sensation resulting in inability to 
lie flat but rest against bed instead, dysuria or polyuria, bulgy and pale tongue, feeble pulse or deep and faint pulse, 
as well as phlegm-retention syndrome, diabetes, flaccidity of lower limbs, etc. 

Equally, the above syndromes occurring in chronic nephritis, diabetes, vegetative nerve disturbance,  
senile dementia, primary stage of prostatic hyperplasia, infertility, amenorrhea and other chronic disorders, or 
urinary dysfunction may be treated with the modified recipe. 

Modern researches have proved that this recipe has the efficacies in improving hypophysis- 
adrenocortical function, promoting blood circulation, tranquilizing the mind, lowering blood pressure,  
strengthening kidney function, protecting the liver and so on. 
Interpretation: 

Of all the ingredients in the recipe, the first three are all used as tonics, the first replenishing the kidney-
yang.  No.4 and No.5 play their part in removing dampness and promoting diuresis.  No. 6 has the effect of 
removing liver-fire and is coordinated with the invigorators for kidney-yang to produce the consequence of 



ตนฉบับภาษาอังกฤษ: Individual Recipes 

 

413 

coexistence of both invigorating and purging action for the purpose of getting rid of the greasy side involved in 
the invigorating action. 
Cautions: 

It is not advisable to administer this recipe for patients with hyperactivity of fire due to yin deficiency 
and impairment of body fluid due to dryness-heat. 
 
 

2. Mediating Prescriptions 
Minor Decoction of Bupleurum  (小柴胡汤 Xiao Chaihu Tang) 

Source: 
Treatise on Febrile Diseases 

Ingredients: 
No.1. Bupleurum root, Radix Buplenuri    2 g 
No.2 Sctutellaria root, Radix Scutellariae    9 g 
No.3 Pinellia tuber, Rhizoma Pinelliae    9 g 
No.4 Fresh ginger, Rhizoma Zingiberis Recens    9 g 
No.5 Ginseng, Radix Ginseng     6 g 
No.6 Chinese dates, Frutus Ziziphi Jujubae    4 pcs. 
No.7 Prepared licorice root, Radix Glycyrrhizae Praeparata  5 g 

Directions: 
All the drugs listed above are decocted in water for oral administration. 

Functions: 
Treating shaoyang disease by mediation. 

Indications: 
Shaoyang disease with the pathogenic factors located neither in the exterior nor in the interior but in 

between marked by alternate attacks of chills and fever, fullness in the chest, hypochondriac discomfort, anorexia, 
dysphoria, retching, bitterness in the mouth, dry throat, dizziness, thin and white fur of the tongue stringy pulse, or 
exogenous febrile diseases occurring in women belonging to invasion of the blood chamber by pathogenic heat. 

The common cold, malaria, infection of biliary tract, hepatitis, pleuritis, chronic gastritis, indigestion, 
mastosis, intercostals neuralgia, neurosis and AIDS marked by the symptoms of shaoyang disease can be treated 
by the modified recipe. 
 Modern researches have proved that the recipe has some effects of inhibiting bacteria, viruses and 
leptospira, relieving the reaction of the human body to the invaded pathogen, and remarkably allaying fever and 
resisting inflammation. In addition, the recipe also has the effects of promoting digestion, preventing vomiting, 
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expelling phlegm, relieving cough, protecting the liver, normalizing the functioning of the gallbladder and 
tranquilizing the mind. 
Interpretation: 

No.1, as a principal drug, dispels the pathogenic factor located in the half exterior by driving it out.  
No.2 clears out stagnated heat located in the half interior by clearing away it thoroughly as an assistant drug.  The 
combined use of the two drugs, one for dispelling pathogen, and the other for clearing away stangnated heat, 
removes pathogenic factors from shaoyang channels.  No.3 and No.4 regulate the function of the stomach and 
lower the adverse flow of qi.  No.5 and No.6 invigorate qi and strengthen the middle-warmer.  No.7 coordinates 
the actions of various drugs in the recipe.  The drugs from No.3 to No.7 act as adjuvant and guiding drugs. 
Cautions: 

Patients with syndromes such as upper excess with lower deficiency, or excess of liver-fire, 
hyperactivity of the live-yang, haematemesis due to deficiency of yin are forbidden to use the recipe. 
 
 

Powder for Treating Cold Limbs  (四逆散 Sini San) 
Source: 
 Treatise on Febrile Diseases 
Ingredients: 

No.1 Bupleurum root, Radix Bupleuri     6 g 
No.2 Fruit of immature citron or trifoliate orange, Fructus Aurantii Immaturus  6 g 
No.3 White peony root, Radix Paeoniae Alba       9 g 
No.4 Prepared licorice root, Radix Glycyrrhizae Praeparata      6 g 

Directions: 
 All the drugs listed above are to be decocted in water for oral administration. 
Functions: 
 Dispersing pathogens and alleviating mental depression, soothing the liver and regulating the spleen. 
Indications: 
 Cold limbs due to the internal depressed yang-qi which fails to reach the distal parts of limbs, or  
epigastric distension and distress, diarrhoea with tenesmus and abdominal pain caused by stagnation of the liver-qi 
and the accumulation of the spleen-qi, white fur of the tongue and stringy pulse. 
 Patients with chronic hepatitis, cholecystitis, cholelithiasis, pancreatitis, neuralgia intercostalis and 
gastroneurosis marked by the symptoms of stagnation of the liver-qi and accumulation of the spleen-qi can be 
treated by the modified recipe. 
 Modern researches have proved that the recipe has the effects of tranquilizing the mind, relieving spasm  
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and pain, allaying fever and resisting bacteria.  In addition, it is also very effective in treating hepatic injury. 
Interpretation: 
 No.1 soothes the liver, regulates the circulation of qi and normalizes the functional activities of qi to 
render pathogenic heat out of the human body.  No.3 nourishes the liver, relieves spasm and replenishes yin, so 
that pathogenic heat is removed from the body without impairing yin.  No.2 purges stagnation from the spleen.  
No.4 coordinates the effects of all the drugs in the recipe and can relieve spasm and pain in combination with 
No.3. 
Cautions: 
 Since it is indicated for cold limbs due to excess of heat which is caused by stagnation of yang-qi, the 
recipe is contraindicated in patients with cold limbs of other types. 
 
 

Ease Powder  (逍遥散 Xiaoyao San) 
Source:  
 Prescription of Peaceful Benevolent Dispensary 
Ingredients: 

No.1 Bupleurum root, Radix Bupleuri    15 g 
No.2 Chinese angelica root, Radix Angelicae Sinensis   15 g 
No.3 White peony root, Radix Paeoniae Alba    15 g 
No.4 Tuckahoe, Poria       15 g 
No.5 Bighead atractylodes rhizome, Rhizoma Atractylodis Macrocephalae 15 g 
No.6 Roasted ginger, Rhizoma Zingiberis Recens Praeparata    3 pcs 
No.7 Peppermint, Herba Mentha       3 g 
No.8 Prepared licorice root, Radix Glycyrrhizae Praeparata    6 g 

Directions: 
Grind the above drugs except No.6 and No.7 into powder, take 6-9 g each time with decoction in small 

amount of roasted ginger and peppermint.  If used as decoction, the dosage can be reduced proportionally 
according to the original recipe. 
Functions: 

Soothing the liver to disperse the depressed qi, and invigorating the spleen to nourish the blood. 
Indications: 
 Stagnation of the liver-qi with deficiency of the blood marked by hypochondriac pain, headache, 
dizziness, bitter mouth, dry throat, mental weariness and poor appetite, or alternate attacks of chills and fever, or 
irregular menstruation, distension in the breast, light redness of the tongue, taut and feeble pulse. 
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 Patients with chronic hepatitis, pleuritis, chronic gastritis, neurosis, irregular menstruation marked by 
the symptoms of stagnation of the liver-qi with deficiency of the blood can be treated by the modified recipe. 
 Modern researches have proved that the recipe has the remarkable effects of nourishing the liver,  
tranquilizing the mind and relieving spasm.  It is also effective in promoting digestion, coordinating uterine 
function, nourishing blood, strengthening the stomach and so on. 
Interpretation: 
 No.1 in the recipe soothes the liver to disperse the depressed qi.  No.2 and No.3 nourish the blood and 
the liver.  The joint use of the three drugs is able to treat the primary cause of stagnation of the liver-qi and 
deficiency of the blood.  No.5 and No.4 strengthen the middle-warmer and reinforce the spleen so as to enrich the 
source of growth and development of the qi and blood.  No.6 regulates the stomach and warms the middle-warmer.  
No.7 assists No.1 in soothing the liver to disperse the depressed qi.  No.8 can not only assist No.5 and No.4 in 
replenishing qi and invigorating the middle-warmer but also coordinate the effects of all the drugs in the recipe. 
 
 

3. Prescriptions for Inducing Astringency 
Jade-screen Powder  (玉屏风散 Yupingfeng San) 

Source: 
 Danxi’s Experimental Therapy 
Ingredients: 

No.1 Astragalus root, Radix Astragali seu Hedysari   30 g 
No.2 Bighead atractylodes rhizome, Rhizoma Atractylodis Macrocephalae 60 g 
No.3 Ledebouriella root, Radix Ledebouriellae    30 g 

Directions: 
 Grind the drugs into fine powder.  Take 6-9 g each time, twice a day, with warm boiled water.  The 
recipe can also be decocted in water for oral administration, with the dosage decreased in proportion to the 
original recipe. 
Functions: 
 Invigorating qi and consolidating the superficial resistance to arrest perspiration. 
Indications: 
 Failure of superficial-qi to protect the body against diseases marked by spontaneous perspiration, 
excessive sweating, liability to wind pathogen, pale complexion, pale tongue with white fur, and floating, feeble 
and soft pulse. 
 Hyperhidrosis, allergic rhinitis, chronic rhinitis and susceptibility to the common cold manifested as 
failure of superficial-qi to protect the body against diseases which can be treated by the modified recipe. 
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 Modern researches have proved that the recipe has the effects of improving blood circulation and the 
nutrition of skin, regulating the functional activities of the sweat gland, and strengthening immunity. 
Interpretation: 
 No.1 supplements qi and consolidates the superficial-qi, acting as a principal drug, and No.2, as an 
assistant drug, strengthens the spleen and supplements qi and assist No.1 in reinforcing the effects of restoring qi 
and consolidating the superficial-qi.  The combined use of the two drugs ensures the sufficiency of qi and the 
consolidation of superficial resistance, arrests profuse and spontaneous sweating and prevents the invasion of 
exopathogen into the human body.  No.3 runs in the body surface to dispel and prevent wind pathogen, acting as 
an adjuvant and guiding drugs.  No.1, combined with No.2, consolidates the superficial-qi without retaining 
pathogenic factor; No.3, combined with No.1, dispels wind pathogen without impairing qi.  The combination of 
the two drugs in virtually characteristic of reinforcing accompanied by dispelling, and dispelling accompanied by 
reinforcing. 
Cautions: 
 The recipe is contraindicated in patients with night sweat due to interior heat caused by the deficiency 
of yin. 
 
 

Pill of Four Mirraculous Drugs  (四神丸 Sishen Wan) 
Source: 

Standards of Diagnosis and Treatment 
Ingredients: 

No.1 Nutmeg, Semen Myristicae       60 g 
No.2 Psoralea fruit, Fruclus Psoraleae    120 g 
No.3 Magnolia vine fruit, Fructus Schisandrae      60 g 
No.4 Evodia fruit, Fructus Euodiae (saturated and fried)     30 g 

Directions: 
Add 240 g of fresh ginger (Rhizoma Zingiberis Recens) and 100 pieces of Chinese-dates (Fructus 

Ziziph iJujuba) to the above-mentioned drugs.  Grind them into powder to make pills for oral administration.  
Take 9-12 g each time before going to bed with light salty water or warm boiled water.  If the drugs are to be used 
in the form of decoction, the dosage can be decreased in proportion to the original recipe. 
Functions: 

Warming and tonifying the spleen and the kidney to relieve diarrhoea with astringency. 
Indications: 

Diarrhoea due to deficiency of the kidney-yang manifested as diarrhoea before dawn, anorexia, loose  
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stools with undigested food, abdominal pain, lumbago, coldness of the limbs, listlessness, pale tongue with 
whitish fur, and deep, slow and feeble pulse. 
 Patients with chronic enteritis, intestinal tuberculosis, ulcerative inflammation of large intestine and 
other chronic diseases, or old people, manifested by diarrhea before dawn due to yang-deficiency of the spleen 
and the kidney can be treated by the modified recipe. 
 Modern researches have proved that the recipe has the effects of protecting the mucosa of stomach and 
intestine, arresting diarrhoea and allergic reaction. 
Interpretation: 

No.2, with a pungent flavour, bitter taste, warm nature and having the effect of invigorating the gate of 
life (kidney-yang), is an important drug for strengthening physiological fire (motive force of life) and replenishing 
earth (the spleen), used as a principal drug.  No.1 warms the spleen and kidney and relieves diarrhoea with 
astringency, and No.4 warms the spleen and the stomach to dispel cold and dampness, both acting as assistant 
drugs.  No.3 is a warm-natured and astringent drug, fresh ginger dispels dampness and promotes the flow of water 
and Chinese-dates nourishes the spleen and the stomach.  They are all used as adjuvant and guiding drugs. 
Cautions: 

The recipe is contraindicated in the patients with diarrhoea due to indigestion or accumulation of heat in 
the stomach and the intestine. 
 
 

4. Prescriptions for Warming the Interior 
Bolus for Regulating the Function of Middle-warmer 

(理中丸 Lizhong Wan) 
Source: 

Treatise on Febrile Diseases 
Ingredients: 

No.1 Dried ginger, Rhizome, Zingiberis    90 g 
No.2 Ginseng, Radix Ginseng     90 g 
No.3 Bighead atractylodes rhizome, Rhizome Atractyodis Macrocephalae 90 g  
No.4 Prepared licorice root, Radix Glycyrrhizae Praeparata  90 g 

Directions: 
Grind the above drugs into fine powder, mix it with honey to make boluses, take the boluses orally with 

warm boiled water, 9 g each time, 2 or 3 times a day; or decoct the drugs for oral dose with the orignal dosage of 
the ingredients taken proportionally. 
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Functions: 
Warming the middle-warmer to dispel cold and replenish qi to invingorate the spleen. 

Indications: 
Hypofunction of the spleen and the stomach marked by abdominal pain with predilection for warmth 

and for pressure by hand, watery diarrhea, fullness of the abdomen, anorexia, vomiting, pale tongue with white 
coating, deep and thready pulse; or manifested by bleeding due to yang-deficiency; or chronic infantile convulsion; 
or predilection for spitting saliva after recovery from illness; or by obstruction of qi in the chest due to yang-
deficiency of the middle-warmer. 
 The recipe can be modified to treat cold syndromes due to hypofunction of the spleen and the stomach 
as seen in the cases of chronic gastritis, gastroduodenal ulcer, chronic colitis, indigestion, gastric dilatation, 
gastropotosia, or cold syndromes of excess type in the spleen and the stomach as seen in cases of acute gastritis 
and enteritis. 
 Modern researches have ascertained that this recipe has the efficacies in adjusting the function of the 
stomach and intestine, promoting blood circulation, strengthening metabolism, relieving spasm, alleviating pain, 
arresting vomiting and diarrhea, inducing diuresis, etc. 
Interpretation: 

Of the ingredients in the recipe, No.1, with its pungent hot property attributing to the channels of the 
spleen and the stomach, acts as a principal drug and is to restore the yang of the spleen and the stomach by means 
of warming the middle-warmer to dispel cold, to arrest vomiting by way of regulating the stomach to send down 
reversed flow of qi.  No.2, slightly bitter in flavour and slightly warm in nature, is administered as an assistant 
drug for tonifying qi, strengthening the spleen and stomach.  No.3, with its sweet and bitter flavour and warm 
nature attributing to the channel of spleen, serves as an adjuvant drug for strengthening the spleen and eliminating 
dampness.  No.4, sweet and mild in property, attributing to the channel of spleen, replenishes the spleen-qi and 
regulates the middle-warmer, and tempers the effect of other drugs in the recipe, playing the part of a guiding drug. 
Cautions: 

Since the recipe tends to be warm and dry in property, it is not advisable for cases with fever due to  
exopathogens, or with internal heat due to yin deficiency. 
 
 

Decoction of Evodia Fruit  (吴茱萸汤 Wuzhuyu Tang) 
Source: 

Treatise on Febrile Diseases 
Ingredients: 

No.1 Evodia fruit, Fructus Evodiae      3 g 
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No.2 Ginseng, Radix Ginseng      6 g 
No.3 Fresh ginger, Rhizoma Zingiberis Recens   18 g 
No.4 Chinese-dates, Fructus Ziziphi Jujubae     4 pcs. 

Directions: 
All the above drugs are to be decocted in water for oral administration. 

Functions: 
Warming the middle-warmer and restoring qi, sending down the ascending reverse flow of qi to arrest 

vomiting. 
Indications: 

1. Cold syndrome due to yang insufficiency of the liver and stomach manifested by the tendency to 
vomiting after meals, fullness and stuffiness in the chest; or by epigastralgia and gastric discomfort with acid 
regurgitation. 

2. Headache due to jueyin channel syndrome characterized by retching, salivation, and pain and cold 
feeling in the vertex. 

3. Vomiting and diarrhea due to shaoyin syndrome marked by symptons such as cold extremities, 
dysphoria, etc. 

The modified recipe can be applied to the treatment of such diseases as chronic gastritis, acute gastriris,  
gastroduodenal ulcer, hepatitis, vomiting of pregnancy, migraine, Meniere’s disease and others that pertain to cold 
syndrome due to yang insufficiency of the liver and the stomach and with turbid yin reversing upwards. 

Modern studies have shown that this recipe produces the effect of promoting blood circulation in the 
digestive tract, lowering tension of the smooth muscle, decreasing peristalsis, relieving spasm, preventing 
vomiting, alleviating pain, facilitating digestion, strengthening the functions of the whole body and so on. 
Interpretation: 

In the recipe, ingredient No.1, possessing pungent flavor and hot nature, attributes to the channels of the 
spleen, liver and kidney.  As a principal drug it is effective for the treatment of diseases in the three channels.  It 
also has the functions of warming the stomach, sending down the reversed ascending qi to prevent vomiting, 
dispersing the depressed liver-energy to alleviate pain and warming the kidney to arrest diarrhea.  No.2 is used as 
tonic for tonifying primordial qi and replenishing yin, and is considered as an assistant drug.  No.3, with its 
pungent and warm property and its effect on the stomach, is administered as an adjuvant drug to lower the adverse 
flow of qi and reinforce the efficacy of the principal drug in arresting vomiting and scattering cold.  No.4, as a 
guiding drug, has sweet flavor-warmer.  It not only relieves the dryness caused by the pungent and warm evodia 
fruit and fresh ginger, but also aids ginseng in restoring qi and strengthening the body’s resistance. 
Cautions: 

1. The recipe should never be administered to patients with stomachache or vomiting of bitter fluid due  
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to stagnated heat, as well as acid regurgitation that is ascribed to heat syndrome. 
2. For the treatment of severe vomiting, the decoction should be taken cold so as to prevent vomiting of 

the drug.  
3. In a few patients, vomiting of the drug may become worse but it will subside by itself in half an hour.  

The patients should be advised to take a little rest after taking the drug to alleviate the reaction. 
 
 

5. Prescriptions for Relieving Exterior Syndrome 
Ephedra Decoction  (麻黄汤 Mahuang Tang) 

Source: 
 Treatise on Febrile Diseases 
Ingredients: 

No.1 Ephedra, Herba Ephedrae      6 g 
No.2 Cinnamon twig, Ramulus Cinnamomi     4 g 

 No.3 Bitter apricot kernel, Semen Armeniacae Amarum (with its skin removed) 9 g 
No.4 Prepared licorice root, Radix Glycyrrhizae Praeparata   3 g 

Directions: 
 All the drugs should be decocted in water for oral dose.  After administration, it is necessary for the 
patient to stay in warm bed to induce slight perspiration. 
Functions: 
 Inducing sweat to relieve exterior syndrome, facilitating the flow of the lung-qi to relieve asthma. 
Indications: 
 Exterior syndrome of excess type due to exopathic wind-cold marked by aversion to cold, fever 
without perspiration, headache, pentalgia, dyspnea, thin and white coating of the tongue, superficial and tight 
pulse. 
 Moreover, the recipe can be modified to deal with cold, influenza, bronchitis, bronchial asthma and 
others that are ascribed to exterior syndrome of excess type caused by exopathic wind-cold. 
 Clinically and experimentally, it is ascertained that this recipe can relieve  the troubles by inducing 
sweat, removing fever, arresting cough, relieving pain and promoting diuresis. 
Interpretation: 
 In the recipe, ingredient No.1, pungent and bitter in flavour and slight warm in nature, acts as a 
principal drug with the effect of inducing sweat to dispel exogenous evils and facilitating the flow of the lung-qi 
to relieve asthma.  No.2, pungent and sweet in flavour and warm in nature, has the effects of warming and 
dredging the blood vessels and activating the heart-yang and serves as an assistant drug that helps strengthen the 
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effect of the principal drug.  Possessing bitter and pungent flavour and warm in nature, No.3 is used as an 
adjuvant drug with the effect of arresting cough and relieving asthma.  No.4 is an ingredient sweet in flavour and 
warm in nature and functions as a guiding drug, having the effect of reinforcing the middle-warmer, replenish-qi, 
moistening the lung to relieve cough and tempering the effect of other drugs. 
Cautions: 
 1.  Being warm and pungent, the recipe is drastic in its effect of inducing sweat, so it should not be 
administered for cases that have nothing to do with exterior syndrome of excess type due to exopathic wind-cold 
such as spontaneous perspiration caused by exterior syndrome of deficiency type, general debility with exogenous 
diseases, blood deficiency after giving birth, etc. 

2.  As soon as sweat is induced out and the illness is cured, the administration should be withdrawn 
immediately.  Prolongation of intake is of no benefit. 
 
 

Cinnamon Twig Decoction  (桂枝汤 Guizhi Tang) 
Source: 

Treatise on Febrile Diseases 
Ingredients: 

No.1 Cinnamon twig, Ramulus Cinnamomi    9 g 
No.2 Chinese dates, Fructus Ziziphi Jujubae    4 pcs. 
No.3 Peony root, Radix Paeoniae     9 g. 
No.4 Fresh ginger, Rhizoma Zingiberis    9 g. 
No.5 Prepared licorice root, Radix Glycyrrhizae Praeparata  6 g 

Directions: 
All the above drugs are decocted together in water for oral administration.  After taking the decoction, 

the patient is required to drink a small quantity of hot water or hot porridge and then lie in warm bed to induce 
slight perspiration. 
Functions: 

Expelling pathogenic factors from the muscles and skin and regulating yin and wei to relieve exterior 
syndrome. 
Indications: 

Exterior deficiency syndrome due to pathogenic wind and cold, manifested by fever, headache, 
perspiration with aversion to wind, nasal catarrh, retching, thin and white coating of the tongue, and floating and 
moderate pulse. 

Equally, the recipe can be modified to deal with the common cold, influenza and others that are  
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attributable to exterior syndrome of deficiency type caused by pathogenic wind and cold, as well as urticaria, 
cutaneous pruritus, eczema, neuralgia, myalgia, etc. 

Modern researches have proved that the recipe possesses the efficacies of inducing sweat, reducing 
fever, removing phlegm, relieving convulsion and pain, promoting digestion and absorption, nourishing the body 
and consolidating the constitution. 
Interpretation: 

Of the ingredients in the recipe, No.1 is a drug with pungent, sweet and warm properties and acts as a 
principal drug to relieve exterior syndromes by expelling pathogenic wind and cold from the muscles and skin.  
No.3 is a drug with sour, bitter and slight cold properties and is used as an assistant drug for replenishing yin to 
astringe ying.  The combination of No.1 and No.3 results in the double roles of both being diaphoretic and 
astringent for regulating yin and wei so as to induce sweat without impairment of yin and arrest sweat without 
interference in dispelling exopathogens.  They are opposite and complementary to each other.  No.4, possessing 
pungent and warm properties, can not only aid No.1 in expelling pathogenic factors from the muscles and skin but 
also warm the stomach and arrest vomiting.  No.2, with sweet and mild properties, is used as a tonic of stomach 
and blood for supplementing qi and reinforcing the middle-warmer, nourishing yin and tonifying blood; and, used 
in combination with No.4 as an adjuvant drug, it can regulate yin and wei.  No.5, a guiding drug, is used to tonify 
the middle-warmer and replenish qi and to coordinate the effect of the above drugs in the recipe. 
Cautions: 

1. The recipe is not advisable for the exterior syndrome of excess type due to pathogenic wind and cold. 
2. Patients with exterior syndrome of wind-heat type marked by aversion to wind, perspiration as well 

as thirst and rapid pulse are prohibited from taking the recipe. 
 
 

Minor Decoction of Green Dragon  (小青龙汤 Xiao Qinglong Tang) 
Source: 

Treatise on Febrile Diseases 
Ingredients: 

No.1 Ephedra  Herba Ephedrae (with joins removed)   9 g 
No.2 Peony root, Radix Paeoniae     9 g 
No.3 Asarum herb, Herba Asari     3 g 
No.4 Dried ginger, Rhizoma Zingiberis    3 g 
No.5 Prepared licorice root, Radix Glycyrrhizae Praeparata  6 g 
No.6 Cinnamon twig, Ramulus Cinnamomi    6 g 
No.7 Pinellia tuber, Rhizoma Pinelliae    9 g 
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No.8 Schisandra fruit, Fructus Schisandra    3 g 
Directions: 

All the above ingredients are to be decocted in water for oral administration. 
Functions: 

Relieving superficial syndrome by means of inducing diaphoresis, removing fluid-retention, arresting 
cough and relieving asthma. 
Indications: 

Exterior cold due to exopathogen, and excessive fluid in the body, marked by chill and fever, absence 
of perspiration, cough, asthma with watery and copious sputum, or thirst with little predilection for drinks or 
retching, or dysphagia, or diarrhea, or dysuria, and white and slippery coating of the tongue, and floating and tight 
pulse. 

In addition, the recipe can be modified to deal with the above symptoms and signs as seen in the 
common cold, influenza, asthmatic bronchitis, bronchial asthma at its stage of attack, etc. 

Modern researches have ascertained that this recipe possesses the effects of inducing sweat, reducing 
fever, relieving dyspnea and cough, removing  phlegm, promoting diuresis, relieving allergic reaction and 
promoting blood circulation. 
Interpretation: 

In the recipe, ingredients No.1 and No.6 act in combination as principal drug used for inducing sweat to 
relieve superficial syndrome, dispelling pathogenic cold and facilitating the flow of the lung-qi to relieve asthma.  
No.3 and No.4 possess the properties of warming the lung and removing fluid retention from interior and, 
therefore, share the role of an assistant drug for reinforcing No.1 and No.6 in dispelling pathogenic cold from 
exterior to relieve superficial syndrome.  No.2 has the effects of nourishing yin and astringing yin and, when used 
in combination with No.6, can produce the effects of regulating yin and wei, and preventing No.1 and No.6 from 
inducing too much perspiration; No. 8 has the ability to astringe the lung to relieve cough and can prevent 
exhausting and injuring of the lung-qi due to the dispersing effect and pungent warm property of the drugs.  No.7 
is a drug with the effect of expelling phlegm and fluid-retention and regulating the stomach to relieve vomiting 
and dysphagia, contributing its effort together with No.8 as an adjuvant drug.  Regarded as a guiding drug, No.5 
has the capacity of replenishing qi and regulating the middle-warmer, and coordinating the actions of various 
drugs in the recipe. 
Cautions: 

This recipe should not be administered to patients with dry cough, dry mouth and throat accompanied  
by thick yellow-coloured sputum. 
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6. Heat Clearing Prescriptions 
White Tiger Decoction  (白虎汤 Baihu Tang) 

Source: 
 Treatise on Febrile Diseases 
Ingredients: 

No.1 Gypsum, Gypsum Fibrosum (ground)    30 g 
No.2 Polished round-grained nonglutinous rice, Semen Oryzae sativae   9 g 
No.3 Wind-weed rhizome, Rhizoma Anemarrhenae     9 g 
No.4 Prepared licorice root, Radix Glycyrrhizae Praeparata    3 g 

Directions: 
 Decoct all the drugs in water until the rice is well-done.  Take the decoction warm orally after removal 
of the residue. 
Functions: 
 Clearing away heat and promoting the production of body fluid. 
Indications: 
 Yangming channel diseases (excessive heat syndrome in yangming channels and qi system) marked by 
high fever, flushed face, polydipsia, profuse perspiration, aversion to heat and full forceful pulse. 
 The recipe can be modified to deal with influenza, epidemic encephalitis B, epidemic cerebrospinal 
meningitis, pneumonia and septicemia indicating excessive heat syndrome in the qi system, and also with the 
treatment of stomatitis, periodontitis, gastritis, diabetes and others which pertain to stomach heat syndrome. 
 Modern researches have proved that the recipe has the efficacies of allaying fever, tranquilizing the 
mind, subduing inflammation, inhibiting hidropoiesis, quenching thirst, lowering blood sugar level. 
Interpretation: 
 In the recipe, ingredient No.1, pungent and sweet in flavour and extremely cold in nature, acts as a 
principal drug effective against excessive heat in yangming channel.  No.3, which is bitter in taste and cold moist 
in nature, serves as an assistant drug for strengthening the action of the principal drug.  Ingredients No.4 and No.2 
function as adjuvant and guiding drugs that can not only reinforce the function of the stomach and protect the 
body fluid, but also prevent the middle-warmer from being injured by bitter and cold drugs. 
Cautions: 
 It is not advisable for those whose exterior syndrome is not relieved, nor for those who have fever due 
to blood-deficiency or cold syndrome with pseudo-heat symptoms. 
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Antidotal Decoction of Coptis  (黄连解毒汤 Huanglian Jiedu Tang) 
Source: 

The Medical Secrets of an Official (but the prescription was made by Dr. Cui) 

Ingredients: 
No.1 Coptis root, Rhizoma Coptidis     9 g 
No.2 Skutellaria root, Radix Scutellariae    6 g 
No.3 Phellodendron bark, Cortex Phellodendri    6 g 
No.4 Capejasmine fruit, Fructus Gardeniae    9 g 

Directions: 
All the ingredients should be decocted in water for oral administration. 

Functions: 
Purging pathogenic fire and lessening virulence of any pathogenic organism. 

Indications: 
All the syndromes of fire-toxin by excessive heat or intense heat in the tri-warmer manifested by high 

fever, fidgetiness, dry mouth and lips, delirium, insomnia, hematemesis or epistaxis in the course of febrile 
diseases or skin eruptions due to intense heat, dysentery with fever, jaundice due to damp-heat, sore and carbuncle,  
deep-coloured urine, reddened tongue with yellow coating, and rapid and forceful pulse. 

The recipe can also be modified to treat many other disorders. For example, influenza, encephalitis B, 
epidemic cerebrospinal meningitis, septicemia, pyogenic infection of skin, acute infectious hepatitis, acute 
gastroenteritis, bacillary dysentery, infection in the urinary tract, acute cholecystitis and others that belong to 
syndromes of fire-toxin and excessive heat, disorder of vegetative nervous function, menopausal syndrome, 
neurosis, insomnia, hypertension, stomatitis, toothache, and nervous gastritis which indicate the syndrome of 
intense heat in the heart and stomach or excessive fire in the liver and gallbladder; as well as various  
inflammatory bleedings or rashes. 

Modern researches have confirmed that the recipe can exert the function of relieving inflammation, 
allaying fever, resisting bacteria and viruses, and tranquilizing the mind.  In addition, it has the virtue to normalize 
the function of the gallbladder, arrest bleeding, promote diuresis, and reduce blood pressure. 

Interpretation: 
In the recipe, ingredient No.1 is used as a principal drug which plays a significant role in purging  
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pathogenic fire in the heart and stomach.  No.2 acts as an assistant drug with the effect of clearing away heat in 
the lung and purging fire in the upper-warmer.  No.3 and No.4 are used in combination as both adjuvant and 
guiding drugs, the former providing the effect of purging pathogenic fire in the lower-warmer and the latter 
having the effect of removing pathogenic fire in the tri-warmer by inducing diuresis.  The combination of the four 
ingredients results in the disappearance of both fire-pathogen and heat-toxin.  The health condition thus becomes 
normal. 

Cautions: 
The recipe is fit for cases with over abundance of heat-toxin in the tri-warmer but no impairment of the 

body fluid.  So it is not advisable for those with injury of the body fluid by heat manifested as deep-red and 
uncoated tongue. 
 
 

Gypsum Decoction  (玉女煎 Yunu Jian) 
Source: 

Complete Works of Zhang Jingyue 
Ingredients: 

No.1 Gypsum, Gypsum Fibrosum     30 g 
No.2 Prepared rehmannin root, Radix Rehmanniae Praeparata  30 g 
No.3 Wind-weed rhizome, Rhizoma Anemarrhenae     4.5 g 
No.4 Ophiopogon root, Radix Ophiopgonis      6 g 
No.5 Achyranthes root, Radix Achyranthis Bidentatae     4.5 g 

Directions: 
All the ingredients should be decocted in water for oral administration, either warm or cold. 

Functions: 
Clearing stomach-heat and nourishing yin. 

Indications: 
Syndromes of stomach-heat and yin deficiency characterized by headache, toothache, odontoseisis, 

dysphoria with thirst, dry and reddened tongue with dry yellow coating. 
The recipe can be modified for treating periodontitis, purulent swelling of gums, acute stomatitis, 

glossitis, chronic gastritis, indicating syndromes of stomach-heat and yin deficiency. 
Modern studies have revealed that this recipe possesses the efficacies of relieving inflammation, 

allaying fever, tranquilizing the mind, nourishing the body and consolidating the constitution. 
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Interpretation: 
In the recipe, ingredient No.1, pungent and sweet in taste and extreme cold in nature, is used as a 

principal drug providing the effect of clearing stagnation of heat in the yangming channel.  No.2, which is sweet 
and warm, acts as an assistant drug, giving the effect of invigorating yin of shaoyin.  When No.1 and No.2 are 
exhibited in combination, the effect of clearing pathogenic fire and nourishing the body fluid can be yielded.  
No.3, bitter in taste and cold and moist in property, is used to reinforce the effect of No.1 in purging pathogenic 
fire and heat from the stomach, and No.4 has the effect of nourishing the stomach-yin and can aid No.2 in 
nourishing the kidney-yin.  No.5 functions in guiding pathogenic heat downward to reduce excessive fire and 
conducting the blood downwards to prevent it from running upwards. 
Cautions: 

It is not advisable for patients with loose stool. 
 
 

Powder for Clearing Stomach-heat  (清胃散 Qingwei San) 
Source: 

Secret Record of the Chamber of Orchids 
Ingredients: 

No.1 Coptis root, Rhizoma Coptidis       3 g 
No.2 Dried rehmannia root, Radix Rehmanniae    12 g 
No.3 Chinese angelica, Radix Angelicae Sinensis     6 g 
No.4 Moutan bark, Cortex Moutan Radicis      9 g 
No.5 Cimicifuga rhizome, Rhizoma Cimicifugae     6 g 

Directions: 
All the drugs should be decocted in water for oral administration. 

Functions: 
Clearing stomach-heat and removing heat from the blood. 

Indications: 
Stagnation of heat in the stomach marked by headache radiated by toothache, feverish cheeks, aversion 

to heat with predilection for cold, ulceration in the gum, or gingival atrophy with oozing of bloody fluid and pus, 
or swelling and soreness of the tongue, lips and cheeks, or hot and foul breath, dryness of mouth and tongue, 
reddened tongue with yellow coating, and slippery strong and rapid pulse. 

The recipe can be modified to deal with periodontitis, stomatitis, gingival pustular swelling, glossitis 
and gastritis indicative of stomach-heat. 

Modern researches have proved that the recipe possesses the efficacies of resisting bacteria, subduing  
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inflammation, arresting bleeding, bringing down fever, tranquilizing the mind, relieving pain and promoting blood  
circulation. 
Interpretation: 

In the recipe, ingredient No.1, being bitter in taste and cold in nature, is used as a principal drug, 
providing the effect of clearnig the fire in heart and stomach.  No.2 and  No.4 are used in combination as assistant 
drugs; the former possessing the effect of removing heat from the blood and nourishing yin and the latter having 
the function of removing heat from the blood, reducing pathogenic heat, and expelling latent fire from the blood.  
No.3, as a adjuvant drug, has the effects of nourishing the blood, promoting blood circulation and subduing 
swelling and alleviating pain.  No.5 can dispel pathogenic fire and remove toxic substances and functions as a 
medicinal guide of yangming channel by guiding various drugs directly to the affected regions.  The coordination 
of various drugs results in clearing stomach-heat and removing pathogenic heat from the blood. 
Cautions: 

It is not fit for patients with toothache of wind-cold type and toothache caused by hyperactivity of fire 
due to yin deficiency. 
 
 

Spleen-heat Expelling Powder  (泻黄散 Xiehuang San) 
Source: 

Key to Therapeutics of Children’s diseases 
Ingredients: 

No.1 Gypsum, Gypsum Fibrosum       15 g 
No.2 Capejasmine fruit, Fructus Gardeniae        6 g 
No.3 Ledebouriella root, Radix Ledebouriellae    120 g 
No.4 Agastache, Herba Agastachis       21 g 
No.5 Licorice root, Radix Glycyrrhizae      90 g 

Directions: 
All the ingredients should be broken into pieces first, then stir-baked with honeyed wine until they 

become powder and sweet-smelling.  Administer 3-6 g of the powder for each dosage.  If the ingredients are to be 
decocted in water, the dosage of each can be modified with reference to the proportion of original prescription. 
Functions: 

Purging latent fire in the spleen and the stomach. 
Indications: 

Latent fire syndrome in the spleen and the stomach characterized by oral ulceration, foul breath,  
excessive thirst, inclination to hunger, dryness of the mouth and lips, reddened tongue and rapid pulse, as well as  
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unusual movement of the tongue seen in children which is indicative of excessive heat in the spleen. 
Equally, the recipe can be modified to deal with recurrent aphthae, aphthae in children and other 

diseases indicting latent heat in the spleen and stomach. 
 It is proved clinically and experimentally that the recipe possesses the efficacies of allaying fever, 
relieving inflammation, tranquilizing the mind, promoting diuresis, promoting the secretion of gastric juice and 
digestion. 
Interpretation: 

In the recipe, No.1 and No.2 are used in combination as principal drugs, the former having the effect of 
clearing pathogenic heat of the stomach and yangming channel and the latter possessing the function of purging 
pathogenic fire in the tri-warmer to get heat out of the body along with urination.  No.3, having the advantage of 
dispelling latent fire in the spleen channel and being able to exert adroitly guiding function according to 
circumstances, is often used in combination with No.2 as assistant drugs to dispel spleen-fire by both upward and 
downward ways.  No.4, fragrant in odour, is used as an adjuvant drug for its effect of enlivening the spleen, 
regulating the flow of qi and promoting the function of the middle-warmer, strengthening functional activities of 
qi of the spleen and stomach as well as reinforcing the effect of No.3 for dispelling the latent fire.  No.5, acting as 
a guiding drug, is used for regulating the function of the middle-warmer to purge pathogenic fire, coordinating the 
effect of various drugs in the recipe so that spleen-fire could be purged without hurting the spleen itself. 
 
 

Lung-heat Expelling Powder  (泻白散 Xiebai San) 
Source: 

Key to Therapeutics of Children,s Diseases 
Ingredients: 

No.1 Mulberry bark, Cortex Mori Radicis      30 g 
No.2 Wolfberry bark, Cortex Lycii Radicis      30 g 
No.3 Prepared licorice root, Radix Glycyrrhizae Praeparata    3 g 

Directions: 
All the above ingredients should be ground into powder first and then mixed with a little polished 

round-grained nonglutinous rice and two small cups of water, decocted until one third of the water is evaporated.  
Its decoction should be taken before meals. 
Functions: 

Purging pathogenic heat accumulated in the lung to relieve cough and asthma. 
Indications: 

Cough and asthma due to lung-heat, manifested by feverish skin which is aggravated in the afternoon,  
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reddened tongue with yellow coating and fine rapid pulse. 
 The recipe can be modified to deal with bronchitis, measles pneumonia, pulmonary tuberculosis and 
others which pertain to the syndrome of cough and asthma due to lung-heat. 
 As it is ascertained clinically and experimentally, the recipe has the effects of reducing fever, relieving 
inflammation, preventing cough and removing sputum. 
Interpretation: 

In the recipe, ingredient No.1, sweet in taste and cold in property, acts on the lung and has the effect of  
dispelling lung-heat, functioning as a principal drug.  No.2 serves as an assistant drug which is effective for 
purging latent fire in the lung and simultaneously reducing fever of deficiency type.  No.3 and polished round-
grained nonglutinous rice in combination are used as adjuvant and guiding drugs, giving the effects of nourishing 
and regulating the stomach and promoting the function of the spleen and lung in order to strengthen the lung-qi. 
Cautions: 

The recipe is not advisable for those suffering from cough with dyspnea caused by exopathic wind-cold 
nor for those with cough of deficiency-cold type. 
 
 

Pulsatilla Decoction  (白头翁汤 Baitouweng Tang) 
Source: 

Treatise on Febrile Diseases 
Ingredients: 

No.1 Pulsatilla root, Radix Pulsatillae    15 g 
No.2 Phellodendron bark, Cortex Phellodendri    12 g 
No.3 Coptis root, Rhizoma Coptidis       6 g 
No.4 Ash bark, Cortex Fraxini     12 g 

Directions: 
All the drugs should be decocted in water for oral administration. 

Functions: 
Removing noxious heat and cooling the blood to treat dysentery. 

Indications: 
Dysentery or diarrhoea due to noxious heat marked by more blood and less mucus in stools, abdominal 

pain, tenesmus, burning sensation in the anus, feverish body, restlessness, thirst with inclination to drink, 
reddened tongue with yellow coating, and taut and rapid pulse. 

The recipe can be modified to treat acute enteritis, bacillary dysentery, amoebic dysentery and others  
which pertain to dysentery or diarrhea due to noxious-heat. 



ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย 

 

432 

Modern researches have confirmed that the recipe has the effects of relieving inflammation, resisting 
bacteria and amoeba, allaying fever, relieving spasm and arresting diarrhea and blood. 
Interpretation: 

In the recipe, ingredient No.1 plays the role of the principal drug, having the effect of removing 
noxious-heat from the blood system.  No.2 and No.3, both bitter in taste and cold in property, can remove 
noxious-heat and consolidate yin to treat dysentery or diarrhea.  No.4, with its nature cold and taste bitter and 
puckery, is used as an astringent to clear away heat and dry dampness, to treat dysentery diarrhoea. 
Cautions: 

It is not advisable for cases with dysentery of deficiency type or chronic dysentery. 
 
 

7. Dampness-eliminating Prescription 
Powder of Five Drugs with Poria  (五苓散 Wuling San) 

Source: 
 Treatise on Febrile Diseases 
Ingredients: 

No.1 Oriental water plantain rhizome, Rhizoma Alismatis   15 g 
No.2 Poria, Poria        9 g 
No.3 Cassia twig, Ramulus Cinnamomi      6 g 
No.4 Umbellate pore fungus, Polyporus Umbellatus     9 g 
No.5 Bighead atractylodes rhizome, Rhizoma Atractylodis Macrocephalae   9 g 

Directions: 
 All the drugs should be made into pulvis and taken 3-6 g each time, or decocted in water for oral 
administration. 
Functions: 
 Removing dampness by promoting diuresis and warming yang to promote the functions of qi. 
Indications: 
 Syndrome of fluid retention within the body marked by headache, fever, thirst with vomiting after 
drinking water, disturbance in urination, white greasy fur or white and thick fur of the tongue and floating pulse; or 
edema, diarrhea, fluid-retention syndrome, dizziness and a feeling of palpitation in the lower abdomen. 
 Acute gastroenteritis, cyclic vomiting, pseudocholera, urticaria of cold type, initial stage of acute  
nephritis, edema of scrotum, and retention of urine belonging to the syndrome of fluid-retention within the body 
can be treated by the modified recipe. 
 Modern researches have proved that the recipe has the effects of promoting blood circulation and  
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inducing diuresis. 
Interpretation: 
 No.1 in the recipe is used in large dosage as a principal drug with sweet and bland taste and cold nature 
for removing dampness by promoting diuresis.  No.2 and No.4, as diuretics, strengthen the effect of removing 
excessive fluid and No.5 enriches the spleen to transport and transform water and dampness, both being used as 
assistant drugs.  No.3 can relieve the exterior syndrome by dispelling pathogenic cold and warm yang to expel qi, 
acting as an adjuvant drug. 
Cautions: 
 1.  The recipe is aimed at inducing diuresis, so patients with deficiency of the spleen-qi and with 
insufficiency of the kidney-qi should be treated with the recipe in combination with tonics for reinforcing the 
spleen-qi.  It is contraindicated in patients with oliguria due to yin deficiency. 
 2.  As the recipe tends to excrete dampness and induce diuresis, long-term administration of it should 
be avoided. 
 
 

8. Purgative Prescriptions 
Major Decoction for Purging Down Digestive Qi 

(大承气汤 Da Chengqi Tang) 
Source: 

Treatise on Febrile Diseases 
Ingredients: 

No.1 Rhubarb, Radix et Rhizoma Rhei    12 g 
No.4 Mirabilite, Natrii Sulphas       9 g 
No.2 Magnolia bark, Cortex Magnoliae Officinalis   15 g 
No.3 Immature bitter orange, Fructus Aurantii Immaturus  12 g 

Directions: 
The above drugs should be decocted in water for oral administration.  No.3 and No.4 are to be decocted 

prior to No.1.  The decoction is to be taken after No.2 is infused in it. 
Functions: 

Expelling pathogenic heat and loosening the bowels, promoting the circulation of qi to purge 
accumulation in the bowels. 
Indications: 

1. Excessive-heat syndrome of yangming-fu organ, manifested as constipation, frequent wind through  
the anus, feeling of fullness in the abdomen, abdominal pain with tenderness and guarding, tidal fever, delirium,  
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polyhidrosis of hands and feet, prickled tongue with yellow dry fur or dry black tongue coating with fissures, deep 
and forceful pulse. 

2. Syndrome of fecal impaction due to heat with watery discharge, manifested as watery discharge of 
terribly foul odour accompanied by abdominal distension and pain with tenderness and guarding, dry mouth and 
tongue, smooth and forceful pulse. 

3. Cold limbs due to excess of heat, convulsion, mania and other symptoms belonging to excess 
syndrome of interior heat. 

Equally this recipe can be modified to deal with infectious or non-infectious febrile diseases in their 
climax marked by accumulation of heat type, and in the treatment of paralytic, simple and obliterative intestinal 
obstructions. 

Modern researches have ascertained that this recipe has the functions of relieving inflammation, 
resisting bacteria, promoting blood circulation of intestines, stimulating intestinal peristalsis, purging stool, 
tranquilizing the mind, bringing down fever, etc. 
Interpretation: 

Of the four ingredients in the recipe, No.1, bitter in flavour and cold in property, acts as a principal drug 
to treat the main symptom by removing and purging pathogenic heat and fire, cleaning accumulation of food and 
stool in the gastrointestinal tract and relieving constipation.  Being salty in flavour and cold in nature, No.2 
possesses the effect of moistening the dryness, softening hard mass and purging heat, and is used in combination 
with No.1 as an assistant drug to reinforce its effect of drastic purgation.  Both No.3 and No.4 share the efforts to 
assist the above two drugs in purging away the accumulation of food and stool to accelerate the relief of 
pathogenic heat accumulated in the stomach and large intestine by promoting circulation of qi and relieving  
distension and fullness.  So they play the role of guiding drugs. 
Cautions: 

1. Being a drastic recipe, it must be administered with great care to those of general asthenia, or to  
those whose external syndrome has not yet been relieved or to those with absence of dry stool in gastrointestinal 
tract. 

2.  The drastic effect of this recipe is harmful to the stomach-qi.  So, immediate withdrawal is indicated 
once the effect attained.  Over-administration is prohibited. 

3.  Never is it administered for pregnant women. 
 
 

Decoction for Warming Spleen  (温脾汤 Wenpi Tang) 
Source: 

Thousand Gold Remedies for Emergencies 
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Ingredients: 
No.1 Rhubarb, Radix et Rhizoma Rhei    12  g 
No.2 Prepared aconite root, Radix Aconiti Praeparata     9  g 
No.3 Dried ginger, Rhizoma Zingiberis      6  g 
No.4 Ginseng, Radix Ginseng       9  g 
No.5 Liquuorice, Radix Glycyrrhizae      3  g 

Directions: 
All drugs are to be decocted in water with No.1 decocted later so as to preserve its available 

composition.  The decoction is for oral administration. 
Functions: 

Warming and invigorating the spleen-yang and eliminating cold accumulation. 
Indications: 

Constipation caused by accumulation of cold due to hypofunction of the spleen, marked by 
periumbilical cold-pain which will be alleviated with a warm hand on the region; also may be used to treat 
protracted diarrhea accompanied by abdominal pain, epigastric fullness, cold extremities, white tongue fur, deep 
and taut pulse. 

Equally, the recipe can also be modified to treat the following cases; constipation due to insufficiency  
of yang as seen in chronic gastritis, enteritis and other chronic illnesses; or chronic diarrhoea due to insufficiency 
of yang as seen in the cases of chronic dysentery, chronic ulcerative colitis, intestinal tuberculosis, etc. 

Modern researches have verified that this is a popular recipe for anti-inflammation, antisepsis, 
promoting circulation, increasing physiologic function, stimulating peristalsis, exciting nervous center, promoting 
digesting and absorption, stimulating heart functions, etc. 
Interpretation: 

Very acrid in flavour, extremely hot in nature and not stagnant, No.2 dominates the function of 
scattering accumulation of cold by warming and strengthening the spleen-yang; No.1 exerts the function of 
expelling retention of wastes in order to purge the cold accumulation.  Both No.1 and No.2 act in combination as 
principal drugs.  No.3, also acrid and hot, plays the subordinate role in warming the middle-warmer and dispelling 
cold.  No.4 and No.5 reinforce the middle-warmer and replenish qi.  Furthermore, No.4 is capable of 
strengthening the yang-warming function of No.2 and No.3; while No.5 is good at coordinating the nature of the 
above drugs. In the whole recipe tonification promotes purgation while purgation is involved in tonification. 
Cautions: 

Prepared aconite root should be decocted for 30-60 minutes in water prior to other ingredients so as to  
lessen its toxicity, while rhubarb should be added into the decoction posterior to all other ingredients lest its  
purgative action should be reduced. 
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Decoction of Rhubarb and Aconite (大黄附子汤 Daihuang Fuzi Tang) 
Source: 

Synopsis of Prescriptions of the Golden Chamber 
Ingredients: 

No.1 Rhubarb, Radix et Rhizoma Rhei    9 g 
No.2 Prepared aconite root, Radix Aconiti Praeparate   9 g 
No.3 Asarum herb, Herba Asari     3 g 

Directions: 
All the above drugs are to be decocted in water for oral administration. 

Functions: 
Warming yang and dispelling pathogenic cold, relieving constipation and promoting the circulation of qi. 

Indications: 
Syndrome of interior excess due to the accumulation of pathogenic cold, manifested as abdominal pain, 

constipation, hypochondriac pain, fever, cold limbs, white and greasy coating on the tongue, taut and tense pulse. 
Besides, this recipe can be modified to deal with such cases as acute or chronic constipation 

accompanied with accumulation of pathogenic cold, acute appendicitis, intestinal obstruction ascribable to 
insufficient-cold type. 

Modern researches have proved that this recipe possesses the efficacies of promoting metabolism and 
blood circulation as well as cardiac stimulant, analgesia and purgation. 
Interpretation: 

Of the three ingredients in the recipe, the first two are both referred to as principal drugs, the first of 
which, acrid in flavour and extremely hot in nature, has the functions of warming and recuperating the kidney-
yang in order to remove constipation due to excessive cold as well as to relieve pain, while the second is used to 
remove pathogenic accumulation by purging the bowels.  No.3 of acrid flavour and warm property is used as an 
assistant drug for expelling pathogenic cold from the channels and assisting in the functions of warming the 
kidney-yang and relieving pain.  The cooperation of three drugs results in a warm nature with well preserved 
effects of removing retention and expelling accumulation of pathogen.  So it is considered the very recipe for 
purging cold accumulation  with drugs of warm nature. 
Cautions: 

1. Generally, the dosage of rhubarb should not exceed that of prepared aconite root. 
2. If the administration of this recipe results in the relief of constipation, the patient can be pronounced 

to be out of danger; but if the patient does not respond well to the recipe marked by constipation, vomiting, cold 
limbs and thready pulse, it indicates that the patient is still in danger. 
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9. Resolving Prescription 
Lenitive Pill  (保和丸 Baohe Wan) 

Source: 
Danxi’s Experiential Therapy 

Ingredients: 
No.1 Hawthorn fruit, Fructus Crataegi    180 g 
No.2 Medicated leaven, Massa Fermentata Medicinalis     60 g 
No.3 Seed of radish, Semen Raphani       30 g 
No.4 Pinellia tuber, Rhizoma Pinelliae      90 g 
No.5 Poria, Poria        90 g 
No.6 Tangerine peel, Pericarpium Citri Reticulatae     30 g 
No.7 Forsythia fruit, Fructus Forsythiae      30 g 

Directions: 
The pills are prepared by grinding all the above drugs into very fine powder first and then refining 

powdered drugs with water, to be taken 6-9 g each time with warm boiled water.  The drugs may also be decocted 
in water for oral administration, with the dosage being one tenth of the original recipe. 
Functions: 

Promoting digestion and regulating the stomach. 
Indications: 

Retention of food due to improper diet with symptoms such as stuffiness and fullness in the epigastrium,  
distention in the abdomen with fetid odour, loss of appetite, nausea, vomiting, or diarrhoea, intermittent fever or 
dysentery due to retention of food, greasy and yellowish coating of the tongue, and slippery pulse. 

Equally, the above syndrome occurring in cases such as indigestion and gastroenteritis and others may 
be treated with the modified recipe. 

Modern studies have proved that this recipe possesses the efficacies for promoting digestion and 
peristalsis of the stomach and intestines, arresting vomiting, subduing inflammation and resisting bacteria. 
Interpretation: 

In the recipe, the first drug, considered as the principal drug, can be used to remove all kinds of food 
stagnancy.  It is especially good at removing the stagnancy of greasy food.  The second and the last drugs act in 
combination as assistant drugs, with former being effective for promoting digestion and strengthening the spleen, 
especially for removing stagnated food related to immoderate drinking, while No.3 being contributive to keeping 
the adverse qi downward and promoting digestion, especially to removing the stagnated grain food.  The rest act 
together as adjuvant drugs, of which No.4 and No.6 have the effect of promoting the flow of stomach-qi and 
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removing the stagnated food, regulating the functions of stomach to arrest vomiting; No.5 has the effects of 
strengthening the spleen and inducing diuresis, regulating the stomach and spleen to arrest diarrhea; and No.7 has 
the effects of clearing away heat and scattering stagnancy. 
Cautions: 

The recipe should be administered with great care to patients with the insufficiency of spleen. Greasy 
and spicy food is prohibited during administration. 
 
 

10. Phlegm-eliminating Prescription 
Two Old Drugs Decoction  (二陈汤 Erchen Tang) 

Source:  
 Prescription of Peaceful Benevolent Dispensary 
Ingredients: 

No.1 Pinellia tuber, Rhizoma Pinelliae    15 g 
No.2 Tangerine peel, Pericarpium Citri Reticulatae   15 g 
No.3 Tuckahoe, Poria        9 g 
No.4 Prepared licorice root, Radix Glycyrrhizae Praeparata    3 g 

Directions: 
Add 3 g of fresh ginger and a piece of black plum into the above recipe, and then decoct them in water 

for oral use. 
Functions: 

Removing dampness to resolve phlegm, and regulating the stomach. 
Indications: 

Damp-phlegm syndrome marked by cough with profuse whitish sputum, fullness sensation in the chest, 
nausea, vomiting, dizziness, palpitation, whitish and moist fur of the tongue and slippery pulse. 
 Bronchitis, gastritis, catarrhal gastritis and other diseases marked by damp-phlegm syndrome can be 
treated by the modified recipe. 
 Modern studies have confirmed that the recipe has the effects of strengthening the stomach to arrest 
vomiting, eliminating phlegm to relieve cough and preventing and treating ulcers. 
Interpretation: 

No.1, with a pungent flavor and warm and dry nature, effective in removing dampness to resolve 
phlegm and lowering the adverse flow of qi and regulating the stomach to arrest vomiting, serves as a principal 
drug.  No.2 as an assistant drug, with the effect of regulating qi to remove dampness, enables the qi to flow 
normally and gets the phlegm cleared away.  No.3 strengthens the spleen and eliminates dampness; fresh ginger, 
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being able to lower the adverse flow of qi and resolve phlegm, can not only reduce the toxic effect of No.1 but 
also strengthen the effects of promoting qi-flow and resolving phlegm of No.1 and No.2.  A small amount of 
black plum astringes the lung-qi.  The three drugs above are used as adjuvant drugs.  No.4, as a guiding drug, 
coordinates the effects of the other drugs, moistens the lung and regulates the stomach. 
Cautions: 
 The recipe belongs to pungent and drying prescriptions; therefore, it is contraindicated in patients 
suffering from pulmonary tuberculosis with haemoptysis, sticky phlegm due to deficiency of yin and bloody 
phlegm. 
 

Reference: 
1. Zhang E.  Prescriptions of traditional Chinese medicine: A practical English-Chinese library of traditional  

Chinese medicine.  6th ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai College of Traditional Chinese 
Medicine, 1999. 




