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คาํนํา 
 

การแพทยแ์ผนจนีเป็นศาสตรท์ี่มรีากฐานที่แขง็แกร่ง มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานหลายพนัปี 

และไดเ้ขา้มาร่วมกบัการแพทยแ์ผนปจัจบุนัและการแพทยแ์ผนไทยในการดูแลสุขภาพของคนไทย โดย

เขา้มาพรอ้มคนจนีที่อพยพเขา้มาในประเทศไทยตัง้แต่ยุคกรุงสุโขทยั  จดุเด่นของการแพทยแ์ผนจนีคือ 

มกีารบนัทกึอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ทาํใหภ้มูปิญัญาและประสบการณข์องบรรพบรุุษสามารถสบืทอด

ต่อกนัมา และพฒันาใหก้า้วหนา้อย่างโดดเด่นจนเป็นทีย่อมรบัในนานาอารยประเทศเพิม่ขึ้นเรื่อย ๆ 
กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  กระทรวงสาธารณสุข  ตระหนกัถงึ

ความสาํคญัของภมูปิญัญาดา้นการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ื้นบา้น และการแพทยท์างเลอืกต่อสุขภาวะ

และวถิชีีวติของคนไทย และเหน็ความจาํเป็นของการรวบรวมขอ้มูลเหล่าน้ีไวใ้ชป้ระโยชน ์ จึงไดจ้ดัทาํ

โครงการ “การจดัการความรูด้า้นตาํรบัยาจนีในประเทศไทย” ขึ้นระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2549 - 2553 
และไดจ้ดัพมิพเ์ป็นหนงัสอืชดุ “ตาํรบัยาจนีทีใ่ชบ้่อยในประเทศไทย”  3 เลม่ เพือ่การเผยแพร่และใช ้

ประโยชน ์ หนงัสอืชุดน้ีเป็นหนงัสอืภาษาไทยชดุแรกทีไ่ดเ้รยีบเรยีงสาระสาํคญัดา้นตาํรบัยาจนีทีค่รบถว้น

สมบูรณ ์เหมาะกบัยุคสมยั และเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อสงัคมไทย หนงัสอืแต่ละเลม่มภีาษาจนีและภาษา 

องักฤษประกอบดว้ย โดยเลม่แรกไดพ้มิพเ์ผยแพร่ในเดอืนธนัวาคม 2549 ซึง่ไดร้บัความนิยมและตอบรบั
อย่างแพร่หลายจนตอ้งจดัพมิพถ์งึ 3 ครัง้ ในเวลาไลเ่ลีย่กนั  หลงัจากนัน้ เลม่ 2 ก็ไดพ้มิพเ์ผยแพร่ใน
เดอืนธนัวาคม 2551 ซึง่ไดร้บัการตอบสนองเป็นอย่างดยีิ่งจนคณะผูจ้ดัทาํตอ้งตดัสนิใจจดัพมิพ ์เลม่ 3 
ออกมาในเดอืนมนีาคม 2553 

ตาํราท ัง้ 3 เล่ม เป็นผลงานทีก่รมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืกภาคภูมใิจ

มาก  เพราะเป็นคร ัง้แรกที่มกีารจดัทาํตาํราลกัษณะน้ีในประเทศไทย  นอกจากจะไดร้บัการยอมรบักนั

อย่างกวา้งขวางในทุกวงการแลว้ คณะกรรมการวชิาชีพสาขาการแพทยแ์ผนจีนยงัไดใ้หก้ารรบัรองเป็น

ตาํราที่ใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาวิชาการแพทยแ์ผนจีนสาํหรบัผูท้ี่ประสงคจ์ะขึ้นทะเบียนและรบั

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนจีน พ.ศ. 2554  ทาํใหต้าํราท ัง้ 3 เล่ม ไม่

เพยีงพอต่อการใชง้านซึง่ผูท้ีน่าํไปใชก้็ยอมรบัในความแมน่ยาํของตาํรบัยาต่าง ๆ ว่าใชไ้ดผ้ลด ี จงึมเีสยีง
เรียกรอ้งจากผูเ้กี่ยวขอ้งในทกุภาคส่วนใหจ้ดัพมิพต์าํราชุดน้ีเพิม่ใหม่  เน่ืองจากตาํราชุดน้ีไดผ้่านการใช ้

งานมาหลายปี และมรีายงานการศึกษาทางวทิยาศาสตรข์องตาํรบัยาจนีเพิม่เตมิ ท ัง้การศึกษาทางเภสชั

วทิยา การศึกษาทางคลนิิก การศึกษาความปลอดภยั ขอ้หา้มใช ้และขอ้ควรระวงัในการใช ้ กรมพฒันา



คาํนาํ 
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การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  กระทรวงสาธารณสุข  จงึตดัสนิใจจดัทาํหนงัสอื “ตาํรบัยา
จนีที่ใชบ้่อยในประเทศไทย ฉบบัสมบูรณ์”  ขึ้นใหม ่โดยรวมส่วนที่เป็นตาํรบัยาจนีท ัง้ 100 ตาํรบั จาก

เลม่ 1, 2 และ 3 เขา้ดว้ยกนั รวมท ัง้เพิม่เน้ือหาในเรื่องรายละเอยีดของประเภทตาํรบัยาจนี คาํอธบิาย

ตาํรบัยาจนีบางตาํรบั ขอ้มลูวชิาการทีเ่กี่ยวขอ้ง และปรบัปรุงเน้ือหาใหเ้ป็นปจัจบุนั เพือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถใช ้

งานไดส้ะดวกยิง่ขึ้น ในขณะเดยีวกนัเพือ่ไมใ่หข้นาดของเลม่หนาเกนิไป จงึตดัเน้ือหาในส่วนความรูท้ ัว่ไป

ทีอ่ยู่ส่วนหนา้ของแต่ละเลม่และตดัขอ้มลูทางวทิยาศาสตรข์องสมนุไพรแต่ละชนิดออก รวมท ัง้ตดัส่วนที่

เป็นภาษาจนีและภาษาองักฤษออกดว้ย คงไวแ้ต่ตวัตาํรบัยาจนีทีเ่ป็นภาษาไทย 100 ตาํรบั  

 ในนามของกรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก ผมขอขอบคุณบรรณาธกิาร

และกองบรรณาธกิารทีไ่ดก้รุณาสละเวลามาช่วยกนัเรยีบเรยีง ปรบัปรุง และแกไ้ขเน้ือหาจนหนงัสอื “ตาํรบั
ยาจนีทีใ่ชบ้อ่ยในประเทศไทย ฉบบัสมบูรณ”์ เลม่น้ีสาํเรจ็ลลุว่งไปดว้ยด ีผมหวงัวา่หนงัสอืเลม่น้ีจะไดร้บั

การยอมรบัและเป็นประโยชนต่์อแพทยแ์ผนจนี แพทยแ์ผนปจัจบุนั เภสชักร นกัศึกษาแพทยแ์ผนจนี 

นกัวชิาการ บคุลากรสาธารณสุข และผูส้นใจท ัว่ไป  
 

                                                             
         (นายแพทยสุ์พรรณ  ศรธีรรมมา) 
    อธบิดกีรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 
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คาํแนะนําการใชห้นงัสอื 
ตาํรบัยาจนีที่ใชบ่้อยในประเทศไทย ฉบบัสมบูรณ์ 

 

คาํแนะนาํการใชห้นงัสอื ตํารบัยาจนีที่ใชบ่้อยในประเทศไทย ฉบบัสมบูรณ์ มวีตัถปุระสงค์

เพื่อใหผู้อ่้านไดเ้ขา้ใจถึงความหมายและที่มาของขอ้ความต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนงัสือเล่มน้ี ไดแ้ก่ 

การแพทยแ์ผนจีน ตาํรบัยาจีน ยา ตวัยา การทบัศพัทภ์าษาจีนและภาษาองักฤษ อภธิานศพัท ์มอโน-

กราฟตาํรบัยาจนี ตลอดจนขอ้มลูวทิยาศาสตรข์องตาํรบัยา 

อย่างไรกต็าม ขอ้มูลวชิาการที่ไดร้ะบใุนมอโนกราฟ มิไดห้มายความว่าเป็นขอ้มูลที่ยอมรบัใน

การข้ึนทะเบยีนตาํรบัยาของประเทศไทย  การอา้งองิสรรพคุณเพื่อการขอข้ึนทะเบยีนตาํรบัยานั้นตอ้ง

เป็นไปตามพระราชบญัญตัยิา กฎกระทรวง ประกาศ และคาํส ัง่กระทรวงที่เกี่ยวขอ้ง 

การแพทยแ์ผนจนี 
ตามพระราชกฤษฎกีากาํหนดใหส้าขาการแพทยแ์ผนจีนเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตาม

พระราชบญัญตัิการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2552  ไดก้าํหนดว่า การแพทยแ์ผนจีน 

หมายความวา่ “การกระทาํต่อมนุษยห์รอืมุง่หมายจะกระทาํต่อมนุษยเ์กี่ยวกบัการตรวจโรค การวนิิจฉยั-

โรค การบาํบดัโรค การป้องกนัโรค การส่งเสริมและการฟ้ืนฟูสุขภาพโดยใชค้วามรูแ้บบแพทยแ์ผนจนี”  
และกาํหนดใหม้คีณะกรรมการวชิาชีพสาขาการแพทยแ์ผนจนี  สาํหรบัผูข้อขึ้นทะเบยีนและรบัใบอนุญาต

เป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนจีนตอ้งมคีวามรูใ้นวชิาชีพ คือ เป็นผูไ้ดร้บัปริญญาหรือ

ประกาศนียบตัรเทยีบเท่าปรญิญาสาขาการแพทยแ์ผนจนี จากสถาบนัการศึกษาทีค่ณะกรรมการวชิาชีพ

สาขาการแพทยแ์ผนจนีรบัรอง และตอ้งสอบผ่านความรูต้ามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการ

วชิาชีพสาขาการแพทยแ์ผนจนีกาํหนด  สาํหรบัผูส้าํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศซึ่งมไิดม้สีญัชาตไิทย 

ตอ้งไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนจนีจากประเทศทีส่าํเรจ็การศึกษาดว้ย 

ตาํรบัยาจนี 
 ตาํรบัยาจีน หมายถงึ ตาํรบัยาที่ใชก้นัมาต ัง้แต่สมยัโบราณและมผีลต่อการบาํบดัโรคมาเป็น

เวลานานแลว้  ตาํรบัยาเกิดจากการผสมกนัของตวัยาต่าง ๆ ตัง้แต่สองชนิดขึ้นไป ซึ่งไดจ้ากการ

วนิิจฉยัโรคแลว้จงึคดัเลอืกตวัยาทีเ่หมาะสมมารวมกนัในสดัส่วนทีก่าํหนดในตาํราการแพทยจ์นี  
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ยา 
 ในหนงัสอืเลม่น้ี ยา หมายถงึวตัถทุีใ่ชป้ระโยชนท์างการแพทย ์โดยระบชุื่อ คุณสมบตั ิรส การ

เขา้เสน้ลมปราณ สรรพคุณ ขนาดและวธิใีช ้
ตวัยา 

กาํหนดใหร้ะบชุื่อจนี ชื่อละตนิตามเภสชัตาํรบัของสาธารณรฐัประชาชนจนี (The Pharmacopoeia 
of the People’s Republic of China) เพือ่ความเป็นสากล  หากมชีื่อไทยจะระบไุวด้ว้ย  
การทบัศพัทภ์าษาจนี 
 การทบัศพัทภ์าษาจีนในหนงัสอืเล่มน้ี จะสะกดเสยีงคาํอ่านเป็นภาษาไทยโดยวธิีต่าง ๆ ตาม

ความเหมาะสม ดงัน้ี 
1. ทบัศพัทต์ามหลกัเกณฑก์ารทบัศพัทภ์าษาจนี ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2549  ดงัน้ี 

1)  เครื่องหมายกาํกบัเสยีงวรรณยุกตใ์นระบบพนิอนิ ใช ้ ˉ   ˊ   ˇ  และ ˋ เทยีบไดก้บั 

เสยีงวรรณยุกตไ์ทย ดงัน้ี 

เสยีงหน่ึง  ˉ เทยีบเท่าเสยีงสามญั 

เสยีงสอง  ˊ เทยีบเท่าเสยีงจตัวา 

เสยีงสาม  ˇ เทยีบเท่าเสยีงเอก (ยกเวน้เมือ่อยู่หนา้พยางคท์ีม่เีสยีง 
สาม ˇ ใหอ้อกเสยีงเป็นเสยีงสอง ˊ โดยคงเครื่องหมาย 

                                   เสยีงสาม ˇ  เช่น  解表  jiě  biǎo ใหอ้อกเสยีงวา่ 

                                    เจีย๋เป่ียว)  
เสยีงสี ่  ˋ เทยีบเท่าเสยีงโท 

คาํทีอ่อกเสยีงเบาจะไมม่เีครื่องหมายวรรณยุกตก์าํกบั 

2)  เสยีงสระในภาษาจนี ไมม่คีวามแตกต่างระหวา่งเสยีงส ัน้และเสยีงยาวเหมอืนในภาษา  

    ไทย  โดยปกตพิยางคท์ีม่เีสยีงวรรณยุกตเ์ป็นเสยีงหน่ึง เสยีงสอง และเสยีงสาม จะ 

    ออกเป็นเสยีงส ัน้หรอืยาวก็ได ้ยกเวน้เสยีงสี ่จะออกเสยีงส ัน้เสมอ 

3) เครื่องหมายพนิททุีอ่ยู่ใตต้วัพยญัชนะแสดงวา่ พยญัชนะตวันัน้ ๆ ออกเสยีงควบกลํา้ 

    กบัตวัทีต่ามมา ยกเวน้ตวั  ห  ทีม่เีครื่องหมายพนิทกุาํกบัจะออกเสยีงควบกลํา้และ 

    อกัษรนาํดว้ย เช่น  

  滑脉  huá mài  =  หฺวามา่ย  槐花   huái huá   =  ไหฺวฮวฺา  
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4) เสยีงพยญัชนะจนีซึ่งเทยีบไดก้บัเสยีงพยญัชนะไทยทีม่อีกัษรคู่ (อกัษรสูงมเีสยีงคู่กบั
อกัษรตํา่)  ไดใ้หไ้วท้ ัง้ 2 ตวั เช่น  ฉ   ช   ฝ   ฟ  ใหเ้ลอืกใชต้ามหลกัการผนัเสยีง

วรรณยุกตข์องไทย เช่น   

茶  ฉา          吃  ชอื           焚  เฝิน          饭 ฟัน่ 

ในกรณีทีเ่ป็นอกัษรเดีย่ว ซึง่ในการผนัวรรณยุกตต์อ้งใช ้ ห  นาํ  ถา้อกัษรเดี่ยวนัน้เป็น 

ตวัควบกลํา้ใหแ้ทรกตวั  ห  ไวร้ะหวา่งตวัควบกลํา้เพือ่ใหอ่้านไดส้ะดวก เช่น   

玉女煎   ยวฺีนฺ่หวีเ่จยีน     橘皮   จฺหวีผี     吴茱萸  หวูจูยหฺว ี   郁金  ยหฺวีจ่นิ 

5) เสยีงสระผสมในภาษาจนีบางเสยีง  เมือ่ถอดเป็นอกัษรไทยแลว้จะมเีสยีงพยญัชนะ ย  
    หรอื  ว  อยู่ดว้ย  เช่น 

越鞠丸  yuè jū wán  =  เยวฺจ่วฺหีวาน        川芎   chuān xiōng  =  ชวนซฺยง   

6)  พยญัชนะทีม่เีครื่องหมายทณัฑฆาตกาํกบัในคาํทบัศพัทใ์หอ้อกเสยีงดว้ย เช่น  

肺   fèi  = เฟ่ย ์    贝母    beì mǔ  =  เป้ยห์มู ่

2. สะกดเสยีงใหใ้กลเ้คยีงกบัเสยีงเดิม  เช่น 
黄  หวง 皇  หวง 王  หวาง 院  เวีย่น        元  เหวยีน 

3. สะกดใหถ้กูตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ไทย  เช่น 
血  เซฺวีย่           学  เสฺวยี      论  ลุน่ 吴  หวู          外  ไว ่

4. สะกดตามความคุน้เคยของสาํเนียง  เช่น 
神  เสนิ       参  เซนิ    要  เอี้ยว 叶  เยีย่          涩  เซ่อ 
湿  ซอื       肾  เซิน่     生  เซงิ 饮  อิน่          芍  เสา 

การทบัศพัทภ์าษาองักฤษ 
การทบัศพัทภ์าษาองักฤษของชื่อองคป์ระกอบทางเคมใีนตวัยาใหเ้ป็นภาษาไทยนัน้ ชื่อกลุ่ม

สารเคมจีะถอดคาํตามหลกัเกณฑก์ารทบัศพัทภ์าษาองักฤษ ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2535 เช่น 

สารกลุ่มซาโปนิน แอลคาลอยด ์เป็นตน้  สาํหรบัสารเคมเีดี่ยวแต่ละชนิดจะยงัคงใชเ้ป็นภาษาองักฤษ 

เช่น สาร aristolochic acid, caffeine, theophylline เป็นตน้   
อภธิานศพัท ์
 ศพัทแ์พทยจ์นี เป็นศพัทเ์ฉพาะซึง่แตกต่างจากศพัทแ์พทยแ์ผนตะวนัตก เน่ืองมาจากพื้นฐานที่

แตกต่างกนั  พื้นฐานการแพทยจ์นีไดน้าํเอาปรชัญาและศาสนามาอธิบายถงึสรีรวทิยา พยาธิวทิยา และ
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กฏเกณฑว์ิธีการรกัษา  โดยถือว่าร่างกายของมนุษยม์ีความเป็นเอกภาพกบัธรรมชาติ  ซึ่งนอกจาก

อวยัวะต่าง ๆ มสี่วนสมัพนัธก์นัเองแลว้ มนุษยก์็ไมอ่าจแยกตวัเป็นอสิระจากธรรมชาตไิด ้ กลา่วคอื เมือ่

เงือ่นไขของฤดูกาล เวลา สถานทีเ่ปลีย่นแปลง ก็จะมผีลกระทบต่อร่างกายในลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั ทาํให ้

เกิดโรคต่าง ๆ ขึ้น  หลกัการแพทยแ์ผนจนีประกอบดว้ย ทฤษฎแีละเหตผุล หลกัวธิกีารรกัษา ตาํรบัยา

จนี และยา  ดงันัน้เพือ่ใหผู้อ่้านเขา้ใจความหมายของศพัทเ์ฉพาะที่ใชใ้นหนงัสอืเลม่น้ี  ใหดู้ความหมาย

ในหนงัสอื “พจนานุกรมศพัทก์ารแพทยแ์ผนจนี (จนี-ไทย-องักฤษ)” ที่จดัทาํโดยกรมพฒันาการแพทย์
แผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกบัมหาวิทยาลยัการแพทยแ์ผนจีนเฉิงตู  

สาธารณรฐัประชาชนจนี  พมิพค์ร ัง้ที ่1 เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2554 
มอโนกราฟตาํรบัยาจนี 
 คาํอธบิายความหมายของมอโนกราฟตาํรบัยาจนีในแต่ละหวัขอ้ มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

1. ช่ือตาํรบั  ใชช้ื่อไทยทบัศพัทค์าํอ่านภาษาจนีกลาง (พนิอนิ) และวงเลบ็ชื่อจนี 
2. ตาํราตน้ตาํรบั  เป็นชื่อหนงัสอืปฐมภูม ิ(primary source) โดยขึ้นตน้ดว้ยภาษาจนี ตาม

ดว้ยคาํอ่านภาษาจนีกลาง และวงเลบ็ชื่อองักฤษ ตามดว้ยปีทีเ่ขยีน ชื่อผูเ้ขยีนแบบพนิอนิ วงเลบ็ภาษาจนี 

และคาํอ่านทบัศพัทภ์าษาจนีกลาง 
3. ส่วนประกอบ  ระบุชื่อตวัยาซึ่งเป็นส่วนประกอบในตาํรบัยาจีนโดยเรียงลาํดบัดงัน้ี ตวัยา

หลกั ตวัยาเสริม ตวัยาช่วย และตวัยานาํพา  สาํหรบัชื่อตวัยาแต่ละชนิด จะเขยีนชื่อจีน ตามดว้ยชื่อ

ละตนิ โดยเอาส่วนทีใ่ชท้าํยาเป็นคาํนาํหนา้ เช่น Radix (ราก) Fructus (ผล) Semen (เมลด็) Cortex 
(เปลอืก) เป็นตน้  ท ัง้น้ี ชื่อละตินจะใชต้ามชื่อที่ปรากฏในเภสชัตาํรบัของสาธารณรฐัประชาชนจีน ตาม

ดว้ยคาํอ่านภาษาจนีกลาง และปรมิาณทีใ่ช ้
4. วธิใีช ้ อธบิายวธิเีตรยีมยา และวธิรีบัประทาน 
5. การออกฤทธิ์  ระบกุารออกฤทธิ์ของตาํรบัยาตามศาสตรก์ารแพทยแ์ผนจนี 
6. สรรพคณุ  ระบสุรรพคุณของตาํรบัยาตามศาสตรก์ารแพทยแ์ผนจนี 
7. คําอธิบายตํารบั  เน้ือหาในหวัขอ้น้ีเนน้ใหผู้อ่้านรูจ้กัตวัยาซึ่งเป็นส่วนประกอบในตาํรบัยา 

ไดแ้ก่ การทาํหนา้ทีข่องตวัยา รส คุณสมบตั ิและสรรพคุณของตวัยาแต่ละชนิด  โดยตวัยาชนิดเดยีวกนั
เมือ่อยู่คนละตาํรบัอาจมสีรรพคุณแตกต่างกนับา้ง และเมือ่ใชร่้วมกบัตวัยาอื่นในตาํรบัตามหลกัการจบัคู่

ยา (配伍 เพย่อู่์) อาจเพิม่ฤทธิ์ ลดพษิ และเพิม่ประสทิธผิลการรกัษา 
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8. รูปแบบยาในปจัจุบนั  รูปแบบยาเตรียมจากสมนุไพรจีน ที่มกีารจาํหน่ายในสาธารณรฐั-

ประชาชนจนีในปจัจบุนั 
9. ขอ้แนะนําการใช ้ เป็นขอ้แนะนาํวธิีใชย้าที่ถูกตอ้งที่ผูป่้วยและผูป้ระกอบโรคศิลปะดา้น

การแพทยแ์ผนจนีควรทราบ เช่น ผูป่้วยทีม่อีาการอาเจยีนค่อนขา้งรุนแรง ควรรบัประทานตาํรบัยาหวูจู- 

ยหฺวทีงัเมือ่ยาเยน็แลว้ เป็นตน้ 
 10. ขอ้ควรระวงัในการใช ้ เป็นขอ้ควรระวงัเกี่ยวกบัสิ่งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใชต้าํรบัยาที่

ผูป่้วย หรอืผูป้ระกอบโรคศิลปะดา้นการแพทยแ์ผนจนีควรทราบ เช่น ควรระมดัระวงัการใชต้าํรบัยาซือ่-

หน้ีส่านในผูป่้วยโรคความดนัโลหติสูง เป็นตน้ 
 11. ขอ้หา้มใช ้ เป็นขอ้มลูทีอ่ธบิายวา่ตาํรบัยานัน้หา้มใชใ้นผูป่้วยกลุม่ใด เพือ่ความปลอดภยัใน

การใชย้าของผูป่้วย เช่น หา้มใชต้าํรบัยาตา้เฉิงชี่ทงัในสตรมีคีรรภ ์เป็นตน้ 
 12. ขอ้มูลวิชาการที่เกี่ยวขอ้ง  เป็นขอ้มูลจากการวิจยัที่สนบัสนุนสรรพคุณของตาํรบัยา 

แบง่เป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ การศึกษาทางเภสชัวทิยา ทางคลนิิก และความปลอดภยั  โดยระบเุฉพาะขอ้มลูที่
เกี่ยวขอ้งโดยสงัเขป และระบเุลขเอกสารอา้งองิไวห้ลงัฤทธิ์หรอืสรรพคุณทีก่ลา่วถงึ 
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บทที่ 1 
ตาํรบัยาจนี (中药方剂 จงเย่าฟางจี้) 

 

ตาํรบัยาประกอบดว้ยตวัยาที่เหมาะสมตามหลกัการจาํแนกกลุ่มอาการ  เพื่อต ัง้หลกัเกณฑใ์น

การรกัษา (辨证立法 เป้ียนเจิ้งลี่ฝ่า) และตามหลกัการและโครงสรา้งของตาํรบัยา การตัง้ตาํรบัยาที่
เหมาะสมอาจเสริมฤทธิ์หรือลดพษิของยาในตาํรบัได ้การเสริมฤทธิ์ ลดพษิหรือลดความแรงของยาที่

เหมาะสม มผีลทาํใหต้วัยาสามารถออกฤทธิ์ไดด้ ี

ตามคมัภรี ์“เน่ยจ์งิ (内经)” ตาํรบัยาจะประกอบดว้ยตวัยาหลกั ตวัยาเสรมิ ตวัยาช่วย และ

ตวัยานาํพา ตวัยาหลกัเป็นตวัยาที่สาํคญัที่สุดในตาํรบัยา โดยท ัว่ไปจะใชใ้นปรมิาณมากที่สุด ส่วนตวัยา

เสรมิและตวัยาช่วยจะใชใ้นปรมิาณรองลงมา 

ตวัยาหลกั (主药 จูเ่ย่า หรอื 君药 จฺวนิเย่า) 
ตวัยาหลกั คอืตวัยาสาํคญัในตาํรบัทีใ่หผ้ลการรกัษาตามอาการหรอืสรรพคุณหลกัของตาํรบัยา

นัน้ เช่น การใชห้มาหวง (麻黄) เป็นตวัยาหลกัในตาํรบัยาขบัเหงือ่ แกห้อบหดื เป็นตน้  

ตวัยาเสรมิ (辅药 ฝู่เย่า หรอื 臣药 เฉินเย่า) 
ตวัยาเสรมิ คอืตวัยาทีช่่วยเสรมิหรอืเพิม่ประสทิธผิลการรกัษาของตวัยาหลกัในตาํรบั รวมท ัง้ใช ้

รกัษาอาการอืน่ ๆ ของโรคนัน้ ๆ ทีต่วัยาหลกัไมส่ามารถครอบคลุมอาการเหลา่นัน้ได ้ เช่น การใชกุ้ย้จอื 

(桂枝 กิ่งอบเชยจนี) เป็นตวัยาเสรมิสาํหรบัหมาหวง (麻黄) ในการขบัเหงือ่ กระทุง้ไข ้ในตาํรบัยาหมา-
หวงทงั (麻黄汤) เป็นตน้  

ตวัยาช่วย (佐药 จ ัว่เย่า) 
ตวัยาช่วย คือตวัยาที่ช่วยเสริมฤทธิ์ของตวัยาหลกัและตวัยาเสริม เพื่อรกัษาอาการรองและ

อาการอื่น หรือตวัยาที่ใชล้ดพษิและควบคุมฤทธิ์ของตวัยาหลกัและตวัยาเสริม หรือเป็นตวัยาที่ใชใ้น

กรณีที่ออกฤทธิ์ตรงขา้มกบัตวัยาหลกั ตวัยานี้มกัใชใ้นปริมาณนอ้ย เช่น การใชเ้ซงิเจยีง (生姜 ขงิสด) 
ลดพษิของปัน้เซีย่ (半夏) ซึง่เป็นตวัยาหลกัในตาํรบัยาแกไ้อ เป็นตน้ 

ตวัยานําพา (使药 สือ่เย่า) 
ตวัยานาํพา คอืตวัยาทีท่าํหนา้ทีป่รบัตวัยาในตาํรบัใหเ้ขา้กนั และ/หรอืทาํหนา้ทีน่าํพาตวัยาอืน่ ๆ 

ในตาํรบัใหไ้ปยงับรเิวณทีต่อ้งการรกัษา มกัใชต้วัยาน้ีในปรมิาณนอ้ย ตวัอย่างเช่น การใชก้นัเฉ่า (甘草
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ชะเอมเทศ) เป็นตวัยานาํพา ทาํหนา้ที่ปรบัตวัยาท ัง้ตาํรบัใหเ้ขา้กนั และป้องกนัการขบัเหงือ่มากเกินไป

ของหมาหวง (麻黄) และกุย้จอื (桂枝 กิ่งอบเชยจนี) ในตาํรบัยาหมาหวงทงั (麻黄汤) เป็นตน้   

นอกจากตวัยาหลกัแลว้ ตาํรบัยาหน่ึง ๆ ไม่จาํเป็นตอ้งมสี่วนประกอบครบท ัง้หมด และตวัยา

หน่ึง ๆ อาจทาํหนา้ทีห่ลายอย่างได ้หากอาการเจบ็ป่วยไมซ่บัซอ้น อาจใชต้วัยาเพยีงหน่ึงหรอืสองชนิดได ้

หากตวัยาหลกัและตวัยาเสรมิไมม่พีษิหรอืไมม่อีาการขา้งเคยีง ก็ไมจ่าํเป็นตอ้งมตีวัยาช่วย และหากตวัยา

หลกัสามารถเขา้สู่บรเิวณทีเ่จบ็ป่วยได ้ก็ไมจ่าํเป็นตอ้งใชต้วัยานาํพา โดยท ัว่ไปการตัง้ตาํรบัยามกัใชต้วัยา

หลกัเพยีงหน่ึงชนิด แต่หากอาการเจ็บป่วยมคีวามซบัซอ้นมาก ก็สามารถใชต้วัยาหลกัไดม้ากกว่าหน่ึง

ชนิด ส่วนตวัยาเสรมินัน้สามารถใชไ้ดห้ลายชนิด และตวัยาช่วยมกัใชจ้าํนวนชนิดมากกว่าตวัยาเสริม 

สาํหรบัตวัยานาํพานัน้มกัใชเ้พยีง 1-2 ชนิด ดงันัน้ ในยาแต่ละตาํรบั อาจมจีาํนวนชนิดของตวัยาทีท่าํ

หนา้ทีแ่ตกต่างกนัขึ้นกบัอาการของผูป่้วย ชนิดของโรค และวธิรีกัษาเป็นสาํคญั 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการเรยีบเรยีง 
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 ์ฟูเจรญิทรพัย,์ บญุยง เศวตบวร.  การตัง้ตาํรบัยา.  ใน: มานพ เลศิสุทธริกัษ,์ พจงจติ เลศิสุทธริกัษ,์ นิตตน์นัท ์เทอดเกยีรต ิ

(บรรณาธกิาร).  ตาํรบัยาจนี.  [เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลกัสูตรยาและสมนุไพรจนี  วนัที ่12-24  มถินุายน 2547].  นนทบรุ:ี 
สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้  กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  กระทรวงสาธารณสุข.  
กรุงเทพมหานคร, 2547. 
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บทที่ 2 
พฒันาการของตาํรบัยาจนี  

(方剂的形成与发展  ฟางจี้ เตอสงิเฉิงยหฺวี่ฟาจ ัน่) 
 

ตาํรบัยาจีนที่ใชก้นัมาต ัง้แต่สมยัโบราณซึ่งมผีลต่อการป้องกนัและรกัษาโรคนัน้ เกิดจากการ

ผสมกนัของตวัยาต่าง ๆ ตัง้แต่สองชนิดขึ้นไปตามหลกัการต ัง้ตาํรบัยาจนี ศาสตรด์า้นเภสชัตาํรบัของจนี

มกีารศึกษาวจิยัและพฒันาในเชิงวทิยาศาสตรอ์ย่างต่อเน่ือง เพือ่สนบัสนุนการนาํไปใชโ้ดยอาศยัความรู ้

ตามภมูปิญัญา ตามตาํนานและหลกัฐานทางประวตัศิาสตร ์ตาํรบัยาจนีเริ่มกาํเนิดขึ้นในยุคสงัคมทาส ได ้

เริ่มมกีารนาํตวัยาเดีย่วมาใชเ้พือ่การป้องกนัและบาํบดัรกัษาโรค  ต่อมาในยุคราชวงศซ์าง (商代 Shang 
Dynasty: 1,600-1,100 ปีก่อนครสิตศ์กัราช) มนุษยไ์ดเ้รยีนรูช้นิดของโรคและรูจ้กัตวัยามากขึ้น รูจ้กันาํ

ตวัยาหลายชนิดมาผสมกนัเป็นตาํรบัเพื่อใชใ้นการรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บ ทาํใหก้ารบาํบดัรกัษาโรคมี

ประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น ในปี ค.ศ. 1979 ไดม้กีารคน้พบหลกัฐานทางโบราณคดจีากสุสานหม่าหวางตยุ  

(马王堆 Ma Wangdui) ในสมยัราชวงศฮ์ ัน่ พบตาํรบัยารกัษาโรคจาํนวน 52 ขนาน ซึง่ถอืเป็นตาํรายา

ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของประวตัศิาสตรก์ารแพทยจ์นี   
 การพฒันาวชิาการดา้นการแพทยจ์นีทาํใหต้าํรบัยามคีวามสมบูรณแ์ละมเีน้ือหาสาระมากขึ้น ใน

ยุคจ ัน้ก ัว๋ ยุคราชวงศฉิ์น และยุคราชวงศฮ์ ัน่ ไดพ้บคมัภรีห์วงตี้ เน่ยจ์งิ《黄帝内经   The Yellow 
Emperor’s Canon of Internal Medicine》เน้ือหาประกอบดว้ยทฤษฎพีื้นฐานของเภสชัตาํรบั เช่น 

หลกัการต ัง้ตาํรบัยา ขอ้หา้มในการจดัยาร่วมหรอืยากลุม่ รูปแบบยาเตรยีมของตาํรบัยา วธิใีชย้า เป็นตน้ 

รวมท ัง้สิ้น 13 ตาํรบั ซึง่ถอืเป็นจดุกาํเนิดของศาสตรด์า้นเภสชัตาํรบัในปจัจบุนั 
เสนิหนงเป๋ินเฉ่าจงิ《神农本草经  Classic of Shen Nong’s Materia Medica》เป็นคมัภรี์

สมนุไพรจนีฉบบัแรกทีส่บืทอดมาตัง้แต่ราชวงศฉิ์น ราชวงศฮ์ ัน่ และแพร่หลายใชม้าจนถงึปจัจบุนั  คมัภรี์

น้ีไดบ้นัทกึชื่อสมนุไพรจนีถงึ 365 ชนิด และบรรยายถงึทฤษฎกีารใชส้มนุไพรจนีต่าง ๆ ในบททีว่่าดว้ย

เรื่องของยา คือ จฺวนิ (君 ยาหลกั) เฉิน (臣 ยาเสรมิ) จ ัว่ (佐 ยาช่วย) สื่อ (使 ยานาํพา) ชีฉิง (七情 
ยาร่วมท ัง้ 7 ประเภท) และซือ่ชี่อู่เว่ย ์(四气五味 4 รส 5 กลิน่) ซึง่ในวงการวทิยาศาสตรป์จัจบุนัยอมรบั
ว่าผลของยาสมนุไพรทีบ่นัทกึไวใ้นคมัภรีเ์ล่มน้ีส่วนใหญ่จะถูกตอ้ง เช่น หมาหวงใชร้กัษาโรคหอบ หวง-

เหลยีนรกัษาโรคบดิ สาหร่ายรกัษาโรคคอพอก เป็นตน้ 
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ในยุคราชวงศ์ฮ ัน่ตะวนัออก มีแพทยท์ี่มีชื่อเสียงท่านหน่ึง คือ จางจง้จิ่ง (张仲景 Zhang 
Zhongjing) ไดร้วบรวมความรูท้างการแพทยใ์นอดตีบวกกบัประสบการณข์องตนเองแต่งคมัภรีซ์างหาน
จา๋ป้ิงลุ่น《伤寒杂病论 Treatise on Febrile and Miscellaneous Diseases》เน้ือหาประกอบดว้ย

ตาํรบัยารกัษาโรคต่าง ๆ รวม 269 ตาํรบั โดยไดอ้ธบิายถงึรายละเอยีดการปรบัเพิม่หรอืลดขนาดยาใน

ตาํรบั วธิใีช ้และรูปแบบยาเตรยีมทีเ่หมาะสม คมัภรีเ์ลม่น้ีมคีวามสมบูรณม์าก ต่อมาชนรุ่นหลงัไดย้กย่อง

ท่านใหเ้ป็น “บดิาแห่งตาํรบัยาจนี”  ในยุคราชวงศถ์งัเป็นยุคแรกทีพ่ทุธศาสนารุ่งเรอืงทีสุ่ด ซึง่มอีทิธพิล

ต่อพฒันาการทางการแพทยจ์นี มหีนงัสอืตาํราทางการแพทยเ์กิดขึ้นจาํนวนมาก ทาํใหม้กีารพฒันาศาสตร์

ดา้นตาํรบัยาจนีอย่างกวา้งขวาง เช่น ตาํราเป้ยจ์ีเ๋ชียนจนิเอี้ยวฟาง《备急千金要方 Thousand Ducat 
Formulae》และตาํราเชียนจนิอี้ฟาง《千金翼方   Supplement to the Thousand Ducat Formulae》
ของซุนซือเหม่ียว (孙思邈 Sun Simiao)  ตาํราไว่ไถม่ีเอี้ยว《外台秘要 Arcane Essentials from 
Imperial Library》ของหวางถาว (王焘 Wang Tao) ซึง่บรรจตุาํรบัยาไวก้ว่า 6,000 ตาํรบั หนงัสอื

ดงักล่าวท ัง้สามเล่ม จดัเป็นงานรวบรวมตาํรบัยาคร ัง้ยิ่งใหญ่โดยแพทยผู์ม้ชีื่อเสียงในประวตัิศาสตร์

การแพทยจ์นี นบัเป็นมรดกอนัล ํา้ค่าทีต่กทอดมาจนถงึปจัจบุนั 
 ในยุคราชวงศซ์่ง ทางการไดจ้ดัใหม้กีารประชมุคณะแพทยจ์นีและไดร้วบรวมขึ้นเป็นตาํราไท่ผิง

เซ่ิงหุย้ฟาง《太平圣惠方  Peaceful Holy Benevolent Formulae》 บรรจตุาํรบัยาไวร้วม 16,834 

ตาํรบั  ตาํราเซ่ิงจี่จง่ลู《่圣济总录   The Complete Record of Holy Benevolence》บรรจตุาํรบัยา

ประมาณ 20,000 ตาํรบั และตาํราไท่ผิงหุย้หมินเหอจี้ จฺหวีฟาง《太平惠民和剂局方  Formulae of 
the Peaceful Benevolent Dispensary》บรรจตุาํรบัยาไวร้วม 788 ตาํรบั  สาํหรบัตาํราไท่ผงิหุย้หมนิ 

เหอจี้จฺหวฟีางถอืเป็นตาํรายาหลวงเล่มแรกในโลกเกี่ยวกบัตาํรบัยา ตาํราเล่มน้ีไดร้วบรวมตาํรบัยาหลวง

และมกีารแกไ้ขปรบัปรุงใหม่ โดยมรีายละเอียดของเน้ือหาในแต่ละตาํรบั เช่น สรรพคุณของตาํรบัยา 

ส่วนประกอบ วธิแีปรรูป และการนาํไปใชใ้หต้รงตามสรรพคุณทีต่อ้งการ ตาํราดงักลา่วนบัเป็นตาํราสาํหรบั

โอสถสถานในยุคราชวงศซ์่ง  ซึง่ต่อมาไดม้กีารพฒันาอย่างต่อเน่ือง และเป็นจดุเริ่มตน้ของกาํเนิดเภสชั-

ตาํรบัเลม่แรกของประเทศจนี  ในยุคราชวงศจ์นิ (金代  Jin Dynasty) เฉิงอูจ่ี่ (成无己 Cheng Wuji) 
ไดแ้ต่งตาํราซางหานหมิงหลี่ลุ่น《伤寒明理论  Expoundings on the Treatise on Febrile Diseases》
ซึง่คดัเลอืกตาํรบัยาจาํนวน 20 ขนานจากตาํราซางหานลุ่น《伤寒论 Treatise on Febrile Diseases》
นาํมาศึกษาวเิคราะหอ์ย่างละเอยีด และไดใ้หค้าํอธบิายตาํรบัยาแต่ละตาํรบัอย่างชดัเจน ไดแ้ก่ ตวัยาหลกั 
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ตวัยาเสริม ตวัยาช่วย และตวัยานาํพา ซึ่งถอืเป็นตาํราทฤษฎตีาํรบัยาจนีเล่มแรกและเป็นพื้นฐานในการ

พฒันาตาํรบัยาในยุคต่อมา 
 ในยุคราชวงศห์มงิ แพทยจ์นีจูสู ้(朱橚 Zhu Su) และคณะ ไดร้วบรวมตาํรบัยาต่าง ๆ ก่อน

ศตวรรษที ่15 และไดแ้ต่งตาํราผู่จี้ฟาง《普济方 Prescription for Universal Relief》บรรจตุาํรบัยา

ไวร้วม 61,739 ตาํรบั จดัเป็นตาํราทีบ่รรจจุาํนวนตาํรบัยามากทีสุ่ดของจนีจวบจนปจัจบุนั ในยุคราชวงศ์

ชงิ (清代 Qing Dynasty) มกีารก่อต ัง้สาํนกัโรคระบาดขึ้น โดยไดร้วบรวมแพทยจ์นีที่มชีื่อเสยีงหลาย

ท่านมาร่วมกนัคิดคน้และพฒันาตาํราการแพทยแ์ละเภสชัตาํรบั ทาํใหเ้น้ือหาในตาํรบัยามคีวามสมบูรณ์

มากยิ่งขึ้น ตวัอย่างเช่น ตาํราอฟีางเข่า《医方考 Textual Criticism on Prescriptions》อฟีางจีเ๋จี่ย

《医方集解 Collection of Formulae and Notes》เป็นตน้ ทาํใหท้ฤษฎตีาํรบัยาจนีไดร้บัการพฒันา

กา้วหนา้ขึ้นอกีระดบัหน่ึง 
 หลงัการสถาปนาสาธารณรฐัประชาชนจนี รฐับาลจนีมนีโยบายสงัคายนาการแพทยจ์นีท ัว่ประเทศ 

มกีารรวบรวมและชาํระตาํราแพทยด์ ัง้เดมิอย่างกวา้งขวาง มกีารศึกษาวจิยัทางพรีคลนิิกและทางคลนิิก

ในสถาบนัวจิยัต่าง ๆ ของประเทศ โดยศึกษาครอบคลมุท ัง้ตาํรบัยาโบราณ ตาํรบัยาลบั และตาํรบัยาจาก

ประสบการณ์ของแพทยท์ี่มชีื่อเสยีง  ขณะเดยีวกนัก็ไดค้ิดคน้ตาํรบัยาใหม่ ๆ ที่มปีระสทิธิภาพจาํนวน

มาก และไดพ้ฒันารูปแบบยาใหม ่ๆ ขึ้น  จากผลดงักลา่วเป็นทีม่าของพฒันาการของตาํรบัยาจนี 

 โดยสรุป พฒันาการของตํารบัยาจีนมีประวตัิศาสตรอ์นัยาวนาน โดยเริ่มจากระดบัสามญัสู่

ระดบัที่กา้วหน้าทนัสมยัข้ึน จากความธรรมดาง่าย ๆ จนกลายเป็นความลึกซ้ึง ซ่ึงตอ้งอาศยัเวลาอนั

ยาวนาน แลว้ค่อย ๆ สบืทอดต่อกนัมาจนกลายเป็นสาขาวชิาที่มีความโดดเด่น สมบูรณ์ และมีทฤษฎทีี่

เป็นระบบแขนงหน่ึงของการแพทยจ์นี 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการเรยีบเรยีง 
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. วชิยั โชคววิฒัน.  ประวตักิารแพทยจ์นีโดยสงัเขป.  วารสารการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  2547; 2(1): 73-92. 
 
 
 



 

             

                                   เทพแห่งการแพทยแ์ผนจีน จางจง้จิ่ ง  

                    สถานทีถ่่ายภาพ: Traditional Chinese Medicine Expo 2008,  
                                                                               International Trade Center, ปกักิ่ง 
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บทที่ 3 
การปรบัเปลี่ยนสูตรตาํรบัยาจนี (方剂变通 ฟางจี้ เป้ียนทง) 

 

ฟางจี้ เป้ียนทง (方剂变通) คือ การปรบัเปลีย่นสูตรตาํรบัยา เพื่อรกัษาอาการเจ็บป่วยที่มี
ความซบัซอ้น  ตาํรบัยาจนีทีใ่ชก้นัมาต ัง้แต่สมยัโบราณซึ่งมผีลต่อการป้องกนัและรกัษาโรคนัน้ เกิดจาก

การผสมกนัของตวัยาต่าง ๆ ตัง้แต่ 2 ชนิดขึ้นไป โดยเริ่มจากการวนิิจฉยัโรคของแพทยจ์ีน แลว้จึง

คดัเลอืกตวัยาที่เหมาะสมเขา้เป็นหมวดหมู่  ตวัยาแต่ละชนิดมสีรรพคุณเด่นและดอ้ยในตวัเอง ดงันัน้ 

การตัง้ตาํรบัยาทีเ่หมาะสมอาจเสรมิฤทธิ์หรอืลดพษิของตวัยาในตาํรบัได ้ การเสรมิฤทธิ์ ลดพษิ หรอืลด

ความแรงของตวัยาที่เหมาะสม มผีลทาํใหต้วัยาสามารถออกฤทธิ์ไดด้ี  พฒันาการของตาํรบัยาจีนมี

ประวตัอินัยาวนาน เริ่มจากระดบัพื้นฐานที่ไม่ซบัซอ้นสู่ระดบัที่กา้วหนา้ทนัสมยัและลกึซึ้ง ซึ่งตอ้งอาศยั

เวลาอนัยาวนาน แลว้ค่อย ๆ สบืทอดต่อกนัมาจนกลายเป็นสาขาวชิาหน่ึงของการแพทยแ์ผนจนีทีโ่ดดเด่น 

สมบูรณ ์และมทีฤษฎทีีเ่ป็นระบบ  

ตามคมัภรีเ์น่ยจ์งิ《内经》ตาํรบัยาจะประกอบดว้ยตวัยาหลกั (主药 จู่เย่า หรอื 君药 จวฺนิ

เย่า) คอื ตวัยาทีเ่ป็นตวัยาสาํคญัทีใ่ชร้กัษาโรคของตาํรบัยานัน้  ตวัยาน้ีจะมผีลรกัษาสาเหตขุองโรคหรือ

อาการสาํคญัของโรค หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ ตวัยาหลกับอกสรรพคุณหลกัของตาํรบันัน้  ตวัยา

เสริม (辅药 ฝู่เย่า หรือ 臣药 เฉินเย่า) คือ ตวัยาที่ช่วยเสริมหรือเพิม่ประสทิธิผลการรกัษาของตวัยา
หลกัในตาํรบั รวมท ัง้ใชร้กัษาอาการอื่น ๆ ของโรคนัน้ ๆ ทีต่วัยาหลกัไมส่ามารถครอบคลุมอาการเหลา่นัน้

ได ้ ตวัยาช่วย (佐药 จ ัว่เย่า) คือตวัยาที่ช่วยเสรมิฤทธิ์ ควบคุม ลดพษิ ขจดัพษิของตวัยาหลกัและตวั

ยาเสริม รวมท ัง้รกัษาผลขา้งเคียงของตวัยาหลกัและตวัยาเสริม  และตวัยานําพา (使药 สื่อเย่า) คือ ตวั
ยาทีท่าํหนา้ทีน่าํพาตวัยาอื่น ๆ ใหไ้ปยงับริเวณทีต่อ้งการรกัษา และทาํหนา้ทีป่รบัตวัยาในตาํรบัใหเ้ขา้กนั

ได ้ ตวัยาหลกัเป็นตวัยาที่สาํคญัที่สุดในตาํรบัยา โดยท ัว่ไปจะใชใ้นปริมาณมากที่สุด ส่วนตวัยาเสริม

และตวัยาช่วยจะใชใ้นปริมาณรองลงมา  นอกจากตวัยาหลกัแลว้ ตาํรบัยาหน่ึง ๆ ไม่จาํเป็นตอ้งมี

ส่วนประกอบครบหมด และตวัยาหน่ึง ๆ อาจทาํหนา้ที่หลายอย่างได ้ หากอาการเจ็บป่วยไม่ซบัซอ้น 

อาจใชต้วัยาเพยีงหน่ึงหรอืสองชนิดได ้ หากตวัยาหลกัและตวัยาเสรมิไมม่พีษิหรอืไมม่อีาการขา้งเคยีง ก็

ไมจ่าํเป็นตอ้งมตีวัยาช่วย  และหากตวัยาหลกัสามารถเขา้สู่บริเวณทีเ่จบ็ป่วยได ้ก็ไมจ่าํเป็นตอ้งใชต้วัยา

นาํพา 
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ฟางจี้ เป้ียนทง (方剂变通) หรอื การปรบัเปลีย่นสูตรตาํรบัยา ไมม่หีลกัเกณฑท์ีต่ายตวั แต่จะ
ขึ้นกบัอาการเจบ็ป่วย เพศ อายุ ฤดูกาล และสภาพแวดลอ้มของผูป่้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอ้งพจิารณา

ใหเ้หมาะสมกบัอาการของผูป่้วย และตอ้งมปีระสทิธผิลในการรกัษา  ตาํรบัยาจนีโบราณพื้นฐานทีใ่ชบ้่อย

มปีระมาณ 300-400 ตาํรบั แต่เมือ่นาํมาปรบัเปลี่ยนสูตรจะไดต้าํรบัยาเพิ่มขึ้นเป็นจาํนวนมากนบัเป็น

หลายหมืน่ตาํรบัได ้ การปรบัเปลีย่นสูตรตาํรบัยาจนีเบื้องตน้สามารถทาํได ้ดงัน้ี  

1. การนําตาํรบัยาจนีพื้นฐาน 2 ตาํรบัมารวมกนัไดเ้ป็นตาํรบัยาใหม่   
การปรบัเปลีย่นสูตรตาํรบัยาวธิน้ีี เป็นการนาํตาํรบัยาจนีพื้นฐาน 2 ตาํรบัมารวมกนั ไดเ้ป็นตาํรบั

ยาใหม ่ซึง่สามารถปรบัเพิม่หรอืลดขนาดยาไดโ้ดยไมเ่ปลีย่นแปลงส่วนประกอบของตาํรบัยาท ัง้ 2 ตาํรบั  

วธิีน้ีสามารถเปลีย่นความแรงของตาํรบัยาเดมิหรือเปลีย่นขอบเขตการรกัษาได ้บางคร ัง้คุณสมบตัิเด่น

หรอืดอ้ยของตวัยาในตาํรบัยาอาจถกูเปลีย่นใหเ้หมาะสมกบัสรรพคุณใหมท่ีต่อ้งการ ตวัอย่างเช่น  
ซือ่จวฺนิจื่อทงั (四君子汤) เป็นตาํรบัยาบาํรุงชี่ เมือ่นาํมารวมกบั ซื่ออูท้งั (四物汤) ซึ่งเป็น

ตาํรบัยาบาํรุงเลอืด จะไดต้าํรบัยาใหม ่เรยีกวา่ ปาเจนิทงั (八珍汤) เป็นตาํรบัยาบาํรุงชี่และเลอืด  ตาํรบั
ยาน้ีใชเ้หรินเซนิและสูตี้หวง ใชเ้ป็นยาหลกั เสริมชี่บาํรุงเลอืด  ไป๋จู ๋ฝูหลงิ ตงักุย และไป๋เสา เป็นตวัยา

เสริม  โดยไป๋จู ๋และฝูหลงิ เสริมมา้มระบายชื้น ช่วยตวัยาหลกัเหรินเซนิในการเสรมิชี่บาํรุงมา้ม  ตงักุย 

และไป๋เสา เสริมเลอืด ปรบัสมดุลอิง๋ชี่ ช่วยตวัยาหลกัสูตี้หวงในการบาํรุงอนิของเลอืด  ชวนซยงฺเป็นตวั

ยาช่วย ช่วยการไหลเวยีนของเลอืด ป้องกนัไมใ่หก้ารไหลเวยีนของเลอืดตดิขดั  กนัเฉ่า (จื้อ) เสรมิพลงัชี่ 
ปรบัสมดุลส่วนกลางและปรบัสมดุลยาท ัง้หมด  

ซือ่อูท้งั (四物汤) เป็นตาํรบัยาบาํรุงเลอืด เมือ่นาํมารวมกบั หวงเหลยีนเจี่ยตูท๋งั (黄连解毒

汤) ซึ่งเป็นตาํรบัยาระบายความรอ้น บรรเทาพษิไข ้จะไดต้าํรบัยาใหม่ เรียกว่า เวนิชิงอิ่น (温清饮) 
เป็นตาํรบัยาบาํรุงเลอืด และระบายความรอ้น บรรเทาพษิไข ้ 

 

 

 

 



ตาํรบัยาจนีทีใ่ชบ้อ่ยในประเทศไทย ฉบบัสมบูรณ์ 

 

 

9

ตารางแสดงตวัอย่างการนําตาํรบัยาจนีพื้นฐาน 2 ตาํรบัมารวมกนั 

ตวัยา ซ่ือจฺวนิจือ่ทงั 
(四君子汤) 

ซ่ืออูท้งั  
(四物汤) 

หวงเหลยีนเจีย่ตูท๋งั  
(黄连解毒汤) 

ปาเจนิทงั 
(八珍汤) 

เวนิชิงอิน่ 

(温清饮) 

เหรนิเซนิ (人参) 10 กรมั     3 กรมั  
ฝูหลงิ (茯苓) 9 กรมั     8 กรมั  
ไป๋จู ๋(白术) 9 กรมั   10 กรมั  
กนัเฉ่า (จื้อ)  

[甘草(炙)] 
6 กรมั     5 กรมั  

สูตี้หวง (จิ่วเจงิ)  

[熟地黄(酒蒸)]
 12 กรมั  15 กรมั 12 กรมั 

ตงักยุ (จิ่วจิ้นเฉ่า) 

[当归(酒浸炒)]  10 กรมั  10 กรมั 10 กรมั 

ไป๋เสา (白芍)  12 กรมั   8 กรมั 12 กรมั 
ชวนซฺยง (川芎)    8 กรมั  5 กรมั   8 กรมั 
หวงเหลยีน (黄连)   9 กรมั   9 กรมั 
หวงฉิน (黄芩)    6 กรมั   6 กรมั 

หวงป๋อ (黄柏)    9 กรมั   9 กรมั 
จอืจื่อ (栀子)    9 กรมั  9 กรมั 

2. การเพิม่ตวัยาในตาํรบัยาจนีพื้นฐานไดเ้ป็นตาํรบัยาใหม่   
การเพิม่ตวัยาในตาํรบัยาจนีพื้นฐาน คอื การเพิม่ตวัยาหลกัหรอืตวัยารอง ในทางคลนิิกการเพิม่

ตวัยาหลกัมวีตัถปุระสงคเ์พือ่รกัษาอาการเจบ็ป่วยทีม่คีวามซบัซอ้นมาก  ส่วนการเพิม่ตวัยารองขึ้นอยู่กบั

อาการเจบ็ป่วยทีเ่ป็นอาการรอง โดยอาการเจบ็ป่วยหลกันัน้ไมเ่ปลีย่นแปลง  ท ัง้น้ี อาจมกีารปรบัเปลีย่น

นํา้หนกัของตวัยาในตาํรบัใหเ้หมาะสม  การตัง้ชื่อตาํรบัยาใหม ่ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กบัการเพิม่ตวัยาหลกั

หรอืตวัยารอง โดยถา้เพิม่ตวัยาหลกัจะเตมิชื่อตวัยาทีเ่พิม่ไวข้า้งหนา้ชื่อตาํรบัยาเดมิ  ส่วนการเพิม่ตวัยา

รองจะเตมิชื่อตวัยาใหมเ่ขา้ไปขา้งหลงัชื่อตาํรบัยาเดมิ หรอืต ัง้เป็นชื่อตาํรบัยาใหม ่ 
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ตวัอย่างการเพิม่ตวัยาหลกั เช่น 
ซือ่จวฺนิจื่อทงั (四君子汤) เป็นตาํรบัยาเสรมิมา้ม บาํรุงชี่  เมือ่เพิม่เฉินผ ี(陈皮) และปัน้เซีย่ 

(半夏) จะไดต้าํรบัยาใหม ่เรยีกวา่ เฉินเซีย่ลิว่จวฺนิหวาน (陈夏六君丸) หรอื ลิว่จวฺนิจื่อทงั (六君子

汤) เป็นตาํรบัยาบาํรุงชี่ของมา้ม ขจดัความชื้นและละลายเสมหะ 

ซือ่อูท้งั (四物汤) เป็นตาํรบัยาบาํรุงเลอืด  เมือ่เพิม่เถาเหรนิ (桃仁) และหงฮฺวา (红花) จะ
ไดต้าํรบัยาใหม่ เรียกว่า เถาหงซื่ออูท้งั (桃红四物汤) เป็นตาํรบัยาสลายเลอืดคัง่ บาํรุงเลอืด ปรบั

ประจาํเดอืนใหเ้ป็นปกต ิและช่วยใหเ้ลอืดไหลเวยีนด ี 

ตารางแสดงตวัอย่างการเพิม่ตวัยาหลกัในตาํรบัยาจนีพื้นฐาน 

ตวัยา ซ่ือจฺวนิจือ่ทงั 
(四君子汤) 

เฉินเซ่ียลิว่จฺวนิหวาน 

(陈夏六君丸) 
ซ่ืออูท้งั  

(四物汤) 
เถาหงซ่ืออูท้งั 

(桃红四物汤) 
เหรนิเซนิ (人参) 10 กรมั 10 กรมั   
ฝูหลงิ (茯苓)   9 กรมั   9 กรมั   
ไป๋จู ๋(白术)   9 กรมั   9 กรมั   
กนัเฉ่า (จื้อ)  

[甘草(炙)] 
  6 กรมั   6 กรมั   

เฉินผ ี(陈皮)    9 กรมั   
ปัน้เซีย่ (半夏)             12 กรมั   

สูตี้หวง (จิ่วเจงิ)  

[熟地黄(酒蒸)]
  12 กรมั 15 กรมั 

ตงักยุ (จิ่วจิ้นเฉ่า) 

[当归(酒浸炒)]   10 กรมั 12 กรมั 

ไป๋เสา (白芍)   12 กรมั 10 กรมั 
ชวนซฺยง (川芎)     8 กรมั   8 กรมั 
เถาเหรนิ (桃仁)     6 กรมั 
หงฮวฺา (红花)     4 กรมั 
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ตวัอย่างการเพิม่ตวัยารอง เช่น 
ไป๋หู่ทงั (白虎汤) เป็นตาํรบัยาระบายความรอ้น เสริมธาตนุํา้  เมือ่เพิม่เหรินเซนิ (人参) จะได ้

ตาํรบัยาใหม่ เรียกว่า ไป๋หู่เจียเซนิทงั (白虎加参汤) เป็นตาํรบัยาระบายความรอ้น บาํรุงชี่ เสริมธาตุ

นํา้  แต่หากเพิ่มชงัจู ๋(苍术) เขา้ไปในไป๋หู่ทงั (白虎汤) จะไดต้าํรบัยาใหม่ เรียกว่า ไป๋หู่เจียชงัจูท๋งั 
(白虎加苍术汤) เป็นตาํรบัยาระบายความรอ้น สลายความชื้น 

ตารางแสดงตวัอย่างการเพิม่ตวัยารองในตาํรบัยาจนีพื้นฐาน 

ตวัยา ไป๋หูท่งั 
(白虎汤) 

ไป๋หูเ่จยีเซินทงั  
(白虎加参汤) 

ไป๋หูเ่จยีชงัจูท๋งั 
(白虎加苍术汤) 

กนัเฉ่า (จื้อ) [甘草(炙)] 3 กรมั 3 กรมั 3 กรมั 
สอืเกา (ซุ่ย)  [石膏(碎)] 30 กรมั 30 กรมั 30 กรมั 
จงิหมี ่(粳米)   9 กรมั   9 กรมั   9 กรมั 
จอืหมู ่(知母)   9 กรมั   9 กรมั   9 กรมั 
เหรนิเซนิ (人参)  10 กรมั  
ชงัจู ๋(苍术)     9 กรมั 

หมาหวงทงั (麻黄汤) เป็นตาํรบัยาขบัเหงือ่ กระทุง้หวดั กระจายชี่ที่ปอด และบรรเทาอาการ

หอบ  เมือ่เพิม่ไป๋จู ๋(白术) จะไดต้าํรบัยาใหม่ เรียกว่า หมาหวงเจยีจูท๋งั (麻黄加术汤) เป็นตาํรบัยา
ขบัเหงือ่ กระทุง้หวดั สลายความเยน็และความชื้น 

ตารางแสดงตวัอย่างการเพิม่ตวัยารองในตาํรบัยาจนีพื้นฐาน (ต่อ) 

ตวัยา หมาหวงทงั  
(麻黄汤) 

หมาหวงเจยีจูท๋งั  
(麻黄加术汤) 

หมาหวง (ชฺวีเ่จีย๋) [麻黄(去节)]  6 กรมั  6 กรมั 
กุย้จอื (桂枝) 4 กรมั 4 กรมั 
ซิง่เหรนิ (ชฺวีผ่เีจยีน) [杏仁(去皮尖)] 9 กรมั 9 กรมั 

กนัเฉ่า (จื้อ) [甘草(炙)] 3 กรมั 3 กรมั 

ไป๋จู ๋(白术)               12  กรมั 
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ตารางแสดงตวัอย่างการเพิม่ตวัยารองในตาํรบัยาจนีพื้นฐาน (ต่อ) 

ตวัยา ปาเจนิทงั  
(八珍汤) 

สอืฉวนตา้ปู่ทงั 

(十全大补汤) 
เออ้รเ์ฉินทงั 

(二陈汤) 
เวนิต่านทงั  
(温胆汤) 

เหรนิเซนิ (人参)   3 กรมั   8 กรมั   
ฝูหลงิ (茯苓)   8 กรมั   8 กรมั 9 กรมั 5 กรมั 
ไป๋จู ๋(白术) 10 กรมั 10 กรมั   

กนัเฉ่า (จื้อ) [甘草(炙)]   5 กรมั   5 กรมั   3 กรมั   3 กรมั 
สูตี้หวง (จิ่วเจงิ)  

[熟地黄(酒蒸)] 
15 กรมั 15 กรมั   

ตงักยุ (จิ่วจิ้นเฉ่า)  

[当归(酒浸炒)] 
10 กรมั 10 กรมั   

ไป๋เสา (白芍)  8 กรมั  8 กรมั   
ชวนซฺยง (川芎) 5 กรมั 5 กรมั   
โร่วกุย้ (肉桂)   8 กรมั   
หวงฉี (黄芪)          15 กรมั   
ปัน้เซีย่ (半夏)   15 กรมั  6 กรมั 
จหฺวผี ี(橘皮)   15 กรมั        9 กรมั 

จื่อสอื (เมีย่นเฉ่า) 
[枳实(面炒)] 

   6 กรมั 

จูห้รู (竹茹)           6 กรมั 

กระสายยา     

เซงิเจยีง (生姜)    3 กรมั  3 กรมั 
อูเหมย (乌梅)         1 ผล         
ตา้เจ่า (大枣)     1 ผล 
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ปาเจนิทงั (八珍汤) เป็นตาํรบัยาบาํรุงชี่และเลอืด  เมือ่เพิม่โร่วกุย้ (肉桂) และหวงฉี (黄芪) จะได ้
ตาํรบัยาใหม่ เรียกว่า สือฉวนตา้ปู่ทงั (十全大补汤) ซึ่งจะเพิ่มฤทธิ์บาํรุงชี่และช่วยใหม้า้มแข็งแรง  
โดยโร่วกุย้จะใหค้วามอบอุ่นและทะลวงจิงล ัว่ ช่วยใหร้ะบบไหลเวยีนของชี่และเลอืดดีขึ้น  และหวงฉี

บาํรุงเหวยีนชี่ใหส้มบูรณช่์วยใหเ้ลอืดไหลเวยีนดแีละปรบัสมดุลหยางของมา้ม  
เออ้รเ์ฉินทงั (二陈汤) เป็นตาํรบัยาขจดัความชื้น ละลายเสมหะ ปรบัสมดุลชี่ส่วนกลาง  เมือ่

เพิม่จื่อสอื (枳实) และจูห้รู (竹茹) จะไดต้าํรบัยาใหม่ เรยีกว่า เวนิต่านทงั (温胆汤) ซึ่งจะเพิม่ฤทธิ์
ปรบัการไหลเวยีนของชี่ในร่างกาย ขจดัความรอ้น ขบัเสมหะ  

3. การเอาตวัยาเดิมออกและเพิม่ตวัยาใหม่ในตาํรบัยาจนีพื้นฐาน 
วธิน้ีีเป็นวธิทีีนิ่ยมใชม้ากทีสุ่ด ตวัอย่างเช่น การปรบัเปลีย่นสูตรตาํรบัยาซือ่อูท้งั (四物汤) ซึง่

เป็นตาํรบัยาบาํรุงเลอืด โดยการเอาสูตี้หวง (熟地黄) ออก  ใชต้งักุยเหว่ย ์(当归尾) แทนตงักุย (จิ่ว
จิ้นเฉ่า) [当归(酒浸炒)]  ใชเ้ช่อเสา (赤芍) แทนไป๋เสา (白芍)  และเพิม่เถาเหรนิ (桃仁) หงฮฺวา 
(红花) หวงฉี (黄芪) และตี้หลง (地龙) เขา้ไป จะไดต้าํรบัยาใหม ่เรยีกวา่ ปู่หยางหวนอู่ทงั (补阳还

五汤) ซึ่งเป็นตาํรบัยาบาํรุงชี่ ช่วยการไหลเวยีนของเลอืดดขีึ้น และทะลวงเสน้ลมปราณ แกอ้มัพฤกษ์

อมัพาต เสน้ลมปราณติดขดั เสน้เลอืดอุดตนัจากสาเหตุชี่พร่อง  ตาํรบัน้ีมหีวงฉีเป็นตวัยาหลกัและใช ้

ปรมิาณมาก เพือ่บาํรุงมา้ม เสรมิหยางชี่ ช่วยใหช้ี่สมบูรณม์แีรงขบัเคลือ่นดว้ยการไหลเวยีน เพือ่ขจดัการ

คัง่  ตงักยุเหว่ยเ์ป็นตวัยาเสรมิ ช่วยสลายเลอืดคัง่แต่ไมท่าํรา้ยเมด็เลอืด  ชวนซยงฺ เช่อเสา เถาเหรนิ และ

หงฮวฺา ช่วยตงักยุเหวย่เ์พือ่การไหลเวยีนขจดัเลอืดคัง่  ส่วนตี้หลงทะลวงจงิล ัว่เป็นตวัยาช่วย  

การปรบัเปลีย่นสูตรตาํรบัยาซือ่อูท้งั (四物汤) ซึง่เป็นตาํรบัยาบาํรุงเลอืด โดยการเอาสูตี้หวง 

(熟地黄) ออก แลว้เพิม่โร่วกุย้ (肉桂) เสีย่วหุยเซยีง (เฉ่า) [小茴香(炒)] และกนัเจยีง (干姜) 
เพือ่ใหค้วามอบอุ่นแก่เสน้ลมปราณ  เพิม่หรูเซยีง (乳香) และมอ่เย่า (没药) เพือ่สลายเลอืดคัง่และขบั
หนอง  เพิม่ผู่หวง (蒲黄) อู่หลงิจอื (เฉ่า) [五灵脂(炒)] และเอีย่นหูสฺวอ่ (延胡索) เพือ่ระงบัปวด  

จะไดต้าํรบัยาใหม่ เรียกว่า เสา้ฟู่จูย๋วฺทีงั (少腹逐瘀汤) ซึง่เป็นตาํรบัยาสลายเลอืดคัง่บรเิวณทอ้งนอ้ย 
และระงบัอาการไสต้ิ่งอกัเสบเรื้อรงั 
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ตารางแสดงตวัอย่างการเอาตวัยาเดิมออกและเพิม่ตวัยาใหม่ในตาํรบัยาจนีพื้นฐาน 

ตวัยา ซ่ืออูท้งั  
(四物汤) 

ปู่หยางหวนอูท่งั 

(补阳还五汤) 
เสา้ฟู่ จูย๋วฺทีงั  

(少腹逐瘀汤) 
สูตี้หวง (จิ่วเจงิ) [熟地黄(酒蒸)] 12 กรมั   
ตงักยุ (จิ่วจิ้นเฉ่า) [当归(酒浸炒)] 10 กรมั   9 กรมั 
ตงักยุเหวย่ ์(当归尾)  6 กรมั  

ไป๋เสา (白芍) 12 กรมั   
เช่อเสา (赤芍)  6 กรมั 6 กรมั 
ชวนซฺยง (川芎)   8 กรมั 3 กรมั 3 กรมั 

หวงฉี (黄芪)       120 กรมั  
เถาเหรนิ (桃仁)  3 กรมั  
หงฮวฺา (红花)  3 กรมั  
ตี้หลง (地龙)  3 กรมั  
โร่วกุย้ (肉桂)      3 กรมั 

เสีย่วหยุเซยีง (เฉ่า) [小茴香(炒)]   1.5 กรมั 
กนัเจยีง (干姜)      3 กรมั 
หรูเซยีง (乳香)     3 กรมั 

มอ่เย่า (没药)     3 กรมั 
ผู่หวง (蒲黄)     9 กรมั 
อู่หลงิจอื (เฉ่า) [五灵脂(炒)]    6 กรมั 
เอีย่นหูสฺวอ่ (延胡索)    3 กรมั 

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

English ed.  Beijing: People’s Medical Publishing House, 2005. 
2.   วชิยั โชคววิฒัน, ชวลติ สนัตกิิจรุ่งเรอืง, เยน็จติร เตชะดาํรงสนิ (บรรณาธกิาร).  ตาํรบัยาจนีทีใ่ชบ้่อยในประเทศไทย เลม่ 1.   พมิพ์

คร ัง้ที ่1.  กรุงเทพมหานคร: สาํนกังานกจิการโรงพมิพอ์งคก์ารทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2549. 
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. 
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4.    Zhang EQ.  The Chinese Materia Medica: A Practical English-Chinese Library of Traditional Chinese Medicine. 7th ed.  
Shanghai: Publishing House of Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, 1990. 

5.   Ou M.  Chinese-English Manual of Common-Used Prescriptions in Traditional Chinese Medicine. 1st ed.  Guangdong:  
Guangdong Science and Technology Publishing House, 1991. 

6.   Zhao QM.  Si Junzi Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese Medicine.  
Vol.1.  1st ed.   Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 

7.   Ru K, Jiang JM.  Siwu Tang.  In: Xia M (ed.). Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 
Medicine.  Vol.1.   1st ed.   Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 

8.   Zhang J, Zhao XX, Wu F.  Huanglian Jiedu Tang.  In: Xia M (ed.). Modern Study of the Medical Formulae in Traditional 
Chinese Medicine.  Vol.1.   1st ed.   Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 

9.   Gao A.  Wenqing Yin.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese Medicine.  Vol.1. 
1st ed.   Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 

10.   Zhao H, Wang L.  Liu Junzi Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 
Medicine. Vol.1. 1st ed.   Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 

11.   Ru K, Peng K, Yuan XQ, Lian ZH.  Tao Hong Siwu Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in 
Traditional Chinese Medicine. Vol.2.  1st ed.   Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 

12.   Yuan XQ.  Bazhen Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese Medicine.  
Vol.1. 1st ed.   Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 

13.   Yuan XQ.  Shiquan Dabu Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 
Medicine.  Vol.1.   1st ed.   Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 

14.   Ru K, Wang XD.  Erchen Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 
Medicine. Vol.2.   1st ed.   Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 

15.   Ru K, Wang XD.  Wendan Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 
Medicine. Vol.2.   1st ed.   Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 

16. Yuan ZY, Qu YH.  Mahuang Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 
Medicine.  Vol.1.   1st ed.   Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 

17. Zhang J.  Baihu Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese Medicine.  Vol.1. 
1st ed.   Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 

18.   Peng K, Yuan XQ, Zhao XX.  Buyang Huanwu Tang.  In: Xia M (ed.). Modern Study of the Medical Formulae in 
Traditional Chinese Medicine. Vol.2. 1st ed.   Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 

19.   Reng K.  Shaofu Zhuyu Tang.  In: Xia M (ed.). Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese Medicine. 
Vol.2.   1st ed.   Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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บทที่ 4 
ประเภทของตาํรบัยาจนี (方剂分类 ฟางจี้ เฟินเลย่)์ 
 

ตาํรบัยาจนีแบง่ตามสรรพคุณเป็นประเภทใหญ่ ๆ 17 ประเภท ไดแ้ก่ ตาํรบัยารกัษากลุม่อาการ

ภายนอก ตาํรบัยาปรบัใหส้มดุล ตาํรบัยาดบัรอ้น ตาํรบัยาอบอุ่นภายใน ตาํรบัยาระบาย ตาํรบัยาบาํรุง  

ตาํรบัยาสมาน ตาํรบัยาสงบจิตใจ ตาํรบัยาเปิดช่องทวาร*  ตาํรบัยาช่วยย่อย ตาํรบัยาควบคุมการ

ไหลเวยีนของชี่ ตาํรบัยาควบคุมการไหลเวยีนของเลอืด ตาํรบัยาบรรเทาอาการลม ตาํรบัยาขบัความชื้น 

ตํารบัยาขบัเสมหะ ตํารบัยารกัษาอาการแหง้ขาดความชุ่มชื้ น และตํารบัยารกัษาแผล ฝีหนอง 

รายละเอยีดของตาํรบัยาจีนแต่ละประเภทที่ไดค้ดัเลอืกมาบรรจใุนหนงัสอืเล่มน้ี มจีาํนวน 100 ตาํรบั 

ดงัน้ี 

1. ตาํรบัยารกัษากลุม่อาการภายนอก (解表剂 เจีย่เป่ียวจี้) 
หมายถงึ ตาํรบัยาทีใ่ชร้กัษากลุม่อาการของโรคอนัมสีาเหตจุากภายนอก เช่น สภาพอากาศท ัง้ 6 

ไดแ้ก่ ลม ความเยน็ ความรอ้นอบอา้ว ความชื้น ความแหง้ และไฟ ตาํรบัยาน้ีจะออกฤทธิ์กาํจดัของเสยี

ที่อยู่ตามผิวหนงัออกโดยผ่านการขบัเหงื่อ และกระทุง้อาการของโรคหดัใหอ้อกไดง้่ายขึ้น โดยท ัว่ไป

ตาํรบัยาประเภทน้ีจะมรีสเผด็ ตอ้งเลอืกใชใ้หเ้หมาะกบัโรคตามสาเหตขุองโรค เช่น ลมรอ้น ลมเยน็ และ

สภาพร่างกาย ซึง่มลีกัษณะอนิ-หยาง แกร่ง-พร่อง แตกต่างกนั แบง่ เป็น 3 กลุม่ ดงัน้ี 

1) ตาํรบัยารกัษากลุ่มอาการภายนอกที่มีรสเผ็ดอุน่ (辛温解表剂 ซงิเวนิเจี่ยเป่ียวจี้) รสเผด็ 

อุ่น และมฤีทธิ์ขบักระจาย ใชร้กัษาอาการไขจ้ากการกระทบลมเยน็ หนาวส ัน่ ไดแ้ก่ หมาหวงทงั (麻黄

汤) กุย้จอืทงั (桂枝汤) จิ่วเวย่เ์ชยีงหวัทงั (九味羌活汤) เสีย่วชงิหลงทงั (小青龙汤)  

2) ตาํรบัยารกัษากลุ่มอาการภายนอกที่มีรสเผ็ดเย็น (辛凉解表剂 ซงิเหลยีงเจี่ยเป่ียวจี้) รส
เผด็ เยน็ และมฤีทธิ์ขบักระจาย ใชร้กัษาอาการไขจ้ากการกระทบลมรอ้น เหงือ่ออก ไดแ้ก่ อิน๋เฉียวส่าน 

(银翘散) ซงัจหฺวอีิ่น (桑菊饮) หมาหวงซิง่เหรนิสอืเกากนัเฉ่าทงั (麻黄杏仁石膏甘草汤) ไฉเกอ๋-
เจี่ยจทีงั (柴葛解肌汤)  

3) ตาํรบัยาเสรมิภมิูคุม้กนัและขบัเหงือ่ (扶正解表剂 ฝูเจิ้งเจี่ยเป่ียวจี้) ประกอบดว้ยยารกัษา
กลุม่อาการภายนอกและยาบาํรุงชี่ มฤีทธิ์ขบัเหงือ่ บาํรุงร่างกาย และเสริมภูมคุิม้กนั ใชร้กัษาอาการไข ้
 

*  ตาํรบัยาเปิดช่องทวารไมไ่ดค้ดัเลอืกมาบรรจใุนหนงัสอืเลม่น้ี 
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หนาวส ัน่ ในผูป่้วยทีม่อีาการหนกัและผูป่้วยทีม่ร่ีางกายอ่อนแอ ไดแ้ก่ ป้ายตูส๋่าน (败毒散) เจยีเจี่ยน-

เวยห์รุยทงั (加减葳蕤汤)  

2. ตาํรบัยาปรบัใหส้มดลุ (和解剂 เหอเจีย่จี้) 
หมายถงึตาํรบัยาที่ประกอบดว้ยตวัยาที่มสีรรพคุณรกัษาอาการของโรคเสา้หยาง ช่วยใหก้าร

ทาํงานของตบั มา้ม กระเพาะอาหารและลาํไสด้ขีึ้น ตาํรบัยาน้ีแบง่เป็น 3 กลุม่ ดงัน้ี 

1) ตาํรบัยาปรบัเสา้หยางใหส้มดุล (和解少阳剂 เหอเจี่ยเสา้หยางจี้) ใชร้กัษาโรคเสา้หยาง 
ซึง่เป็นกลุม่อาการกึ่งภายในกบักึ่งภายนอก เช่น เสีย่วไฉหูทงั (小柴胡汤)  

2) ตาํรบัยาปรบัตบัและมา้มใหส้มดลุ (调和肝脾剂 เถยีวเหอกานผจีี้) ประกอบดว้ยตวัยาทีม่ี
ฤทธิ์กระจายชี่ของตบั และเสริมมา้มใหแ้ขง็แรง มสีรรพคุณปรบัตบัและมา้มใหส้มดุล ใชร้กัษาโรคที่ชี่

ติดขดัไปกระทบต่อมา้ม หรือมา้มพร่องอ่อนแอ ไม่สามารถทาํหนา้ที่ดา้นลาํเลยีง จนส่งผลใหช้ี่ของตบั

กระจายไดไ้มค่ลอ่ง ทาํใหต้บัและมา้มไมส่มดุล ไดแ้ก่ ซือ่หน้ีส่าน (四逆散) เซยีวเหยาส่าน (逍遥散)  
 3) ตาํรบัยาปรบักระเพาะอาหารและลาํไสใ้หส้มดุล (调和肠胃剂 เถยีวเหอฉางเว่ยจ์ี้) รส

เผด็และขม กระจายสู่เบื้องล่าง มฤีทธิ์ปรบัมา้มและกระเพาะอาหารใหส้มดุล ใชร้กัษาโรคที่การทาํงาน

ของกระเพาะอาหารและลาํไสแ้ปรปรวน เช่น ปัน้เซีย่เซีย่ซนิทงั (半夏泻心汤)  

3.  ตาํรบัยาดบัรอ้น (清热剂 ชิงเร่อจี้) 
หมายถงึ ตาํรบัยาที่ใชร้กัษากลุ่มอาการรอ้นภายในร่างกาย ประกอบดว้ยตวัยาซึ่งมสีรรพคุณ

ดบัรอ้น ขบัระบายไฟ ทาํใหเ้ลอืดเยน็ลง แกพ้ษิรอ้นอบอา้ว ถอนพษิ ขจดัรอ้นจากภาวะพร่อง แบ่งเป็น 

5 กลุม่ ตามตาํแหน่งของโรค ดงัน้ี 

1) ตาํรบัยาดบัรอ้นในระดบัช่ี (清气分热剂 ชงิชี่เฟินเร่อจี้) เป็นตาํรบัยาทีม่ฤีทธิ์ดบัรอ้น ขบั

ระบายความรอ้นในระดบัชี่ ใชร้กัษาโรคทีม่ไีขสู้ง กระหายนํา้มาก เหงือ่ออกมาก ชพีจรใหญ่ ไดแ้ก่ ไป๋หู่-

ทงั (白虎汤) จูเ๋ยีย่สอืเกาทงั (竹叶石膏汤)  
2) ตาํรบัยาดบัรอ้นในระบบอิง๋ช่ีและเลอืด (清营凉血剂 ชงิอิง๋เหลยีงเซฺวีย่จี้) ประกอบดว้ย

ตวัยาทีม่ฤีทธิ์ดบัรอ้นขบัระบายความรอ้นสูงในระบบอิง๋ชี่และเลอืด ช่วยใหเ้ลอืดเยน็ลง กระจายการคัง่ของ

เลอืด และหา้มเลอืดอนัเน่ืองมาจากเลอืดรอ้น ระบายความรอ้นและถอนพษิไข ้เช่น ชงิอิง๋ทงั (清营汤)  
3) ตาํรบัยาดบัรอ้นถอนพษิ (清热解毒剂 ชงิเร่อเจี่ยตูจ๋ี้) ประกอบดว้ยตวัยาทีม่ฤีทธิ์ดบัรอ้น

ถอนพษิ ใชร้กัษาโรคที่มอีาการพษิรอ้นมากภายใน รวมท ัง้พษิรอ้นบริเวณศีรษะ และใบหนา้ เช่น หวง-

เหลยีนเจี่ยตูท๋งั (黄连解毒汤)  
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4) ตาํรบัยาดบัรอ้นในอวยัวะภายใน (清脏腑热剂 ชงิจ ัง้ฝู่เร่อจี้) ประกอบดว้ยตวัยาทีม่ฤีทธิ์
ดบัรอ้นภายในเป็นองคป์ระกอบสาํคญั ใชร้กัษากลุ่มอาการรอ้นที่เกิดในอวยัวะภายในท ัง้หลาย ไดแ้ก่ 

เต่าเช่อส่าน (导赤散) หลงต่านเซีย่กานทงั (龙胆泻肝汤) เซีย่ไป๋ส่าน (泻白散) เซีย่หวงส่าน (泻黄

散) ชงิเวย่ส์่าน (清胃散) ยวฺีนฺ่หวีเ่จยีน (玉女煎) เสาเย่าทงั (芍药汤) ไป๋โถวเวงิทงั (白头翁汤)  
5) ตาํรบัยาลดไขจ้ากอาการเป็นลมเพราะแพแ้ดดและเสริมช่ี (清暑益气剂 ชงิสู่อี้ชี่จี้) มี

สรรพคุณลดไขจ้ากอาการเป็นลมเพราะแพแ้ดด และตวัยาที่มสีรรพคุณบาํรุงชี่ เสริมอนิ ใชร้กัษาโรคที่

ถกูแดดเป็นเวลานาน ทาํใหม้อีาการอ่อนเพลยี ตวัรอ้น และหมดสต ิเช่น ชงิสู่อี้ชี่ทงั (清暑益气汤)  

4. ตาํรบัยาอบอุน่ภายใน (温里剂 เวนิหลี่จี้) 
หมายถงึ ตาํรบัยาที่ใชร้กัษากลุ่มอาการเย็นภายในร่างกาย มฤีทธิ์ทาํใหร่้างกายอบอุ่น  สลาย

ความเยน็ แกป้วด เสรมิการทาํงานของมา้มและกระเพาะอาหาร ตาํรบัยาน้ีมรีสเผด็รอ้น  

กลุ่มอาการเยน็ภายในร่างกาย มสีาเหตมุาจากสภาพหยางของร่างกายพร่อง หยางไม่เพยีงพอ  

ทาํใหเ้กิดความเยน็ภายในร่างกาย หรอืใชย้าผดิทาํใหห้ยางลดลง หรอืกระทบกบัความเยน็ภายนอกและ

เขา้ถงึอวยัวะภายใน แลว้ต่อไปยงัเสน้ลมปราณ แบ่งเป็น 3 กลุ่มตามความรุนแรงของอาการของโรค 

และตาํแหน่งทีเ่กดิโรค ดงัน้ี  

1) ตาํรบัยาขจดัความเย็นอุน่จงเจยีว (温中祛寒剂 เวนิจงชฺวหีานจี้) ใชร้กัษาโรคทีม่อีาการ
เยน็พร่องภายในที่ตาํแหน่งจงเจยีว (มา้มและกระเพาะอาหาร) ประกอบดว้ยตวัยาที่มฤีทธิ์อุ่นรอ้น และ

เสรมิบาํรุงชี่ของมา้ม ไดแ้ก่ หลีจ่งหวาน (理中丸) เสีย่วเจี้ยนจงทงั (小建中汤) หวูจูยหฺวทีงั (吴茱

萸汤)  
2) ตาํรบัยาฟ้ืนคนืหยางช่ี (回阳救逆剂 หุยหยางจิ้วหน้ีจี้) ประกอบดว้ยตวัยาทีม่ฤีทธิ์อุ่น

รอ้น มสีรรพคุณอุ่นหยางของไต ช่วยใหห้ยางฟ้ืนคืนกลบั ใชร้กัษากลุ่มอาการหนาวเย็นมากจากหยาง

ของไตอ่อนแอ หรอืหยางของหวัใจและไตอ่อนแอ เช่น ซือ่หน้ีทงั (四逆汤)  
 3) ตาํรบัยาอบอุน่เสน้ลมปราณขบักระจายหนาว (温经散寒剂 เวนิจงิซ่านหานจี้) ประกอบดว้ย

ตวัยาทีม่ฤีทธิ์ขบักระจายหนาว อบอุ่นเสน้ลมปราณ และบาํรุงเลอืด ทะลวงชพีจร ใชร้กัษาโรคทีม่อีาการ 

หยางชี่ไมเ่พยีงพอ เลอืดลมอ่อนแอ หรอือาการปวดทีเ่กิดจากความเยน็มากระทบ ซึง่มผีลต่อการไหลเวยีน

ของเสน้ลมปราณ เช่น ตงักยุซือ่หน้ีทงั (当归四逆汤)  
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5. ตาํรบัยาระบาย (泻下剂 เซ่ียเซ่ียจี้) 
หมายถงึ ตาํรบัยาที่ใชร้กัษากลุ่มอาการแกร่งภายในร่างกาย ประกอบดว้ยตวัยาที่มสีรรพคุณ

ระบายทอ้ง กาํจดัของเสยีทีต่กคา้งในกระเพาะอาหารและลาํไส ้ขบัระบายความรอ้นทีสู่งเกนิไป และขบันํา้ 

เน่ืองจากกลุ่มอาการแกร่งภายในร่างกายที่เป็นสาเหตุใหท้อ้งผูกนัน้ อาจเกิดจากความรอ้น 

ความเย็น ความแหง้ และนํา้ ตาํรบัยาประเภทน้ีแบ่งตามพยาธิสภาพของร่างกายและอายุของผูป่้วยได ้

ดงัน้ี 

1) ตาํรบัยาเย็นระบายทอ้ง (寒下剂 หานเซีย่จี้) ประกอบดว้ยตวัยาทีเ่ป็นยาเยน็ มสีรรพคุณ

เป็นยาระบาย ใชร้กัษาโรคทอ้งผูกจากความรอ้นสะสมภายในร่างกาย ไดแ้ก่ ตา้เฉิงชี่ทงั (大承气汤) 
เสีย่วเฉิงชี่ทงั (小承气汤) เถยีวเวย่เ์ฉิงชี่ทงั (调胃承气汤)  

2) ตาํรบัยาอุน่ระบายทอ้ง (温下剂 เวนิเซีย่จี้) ประกอบดว้ยตวัยาทีม่ฤีทธิ์อบอุ่น หยางขบั

กระจายความเยน็ ใชร่้วมกบัตวัยาทีม่รีสขมเยน็ทะลวงลงลา่ง ใชร้กัษาโรคทีม่อีาการแกร่งภายในร่างกาย

ทีเ่กดิจากความเยน็ ไดแ้ก่ ตา้หวงฟู่จื่อทงั (大黄附子汤) เวนิผทีงั (温脾汤)  
3) ตาํรบัยาเพิ่มความชุ่มช้ืนระบายทอ้ง (润下剂 รุ่นเซี่ยจี้) ประกอบดว้ยตวัยาที่มฤีทธิ์ให ้

ความชุ่มชื้นและหลอ่ลืน่ลาํไส ้เพือ่ใหถ้่ายงา่ย ใชร้กัษาโรคทอ้งผูกเน่ืองจากนํา้ในลาํไสไ้มเ่พยีงพอ ทาํให ้

อจุจาระแขง็ และถ่ายยาก เช่น หมาจื่อเหรนิหวาน (麻子仁丸)  
4) ตาํรบัยาเพิ่มความแข็งแรงของลาํไสร้ะบายทอ้ง (攻补兼施剂 กงปู่เจยีนซอืจี้) มสีรรพคุณ

บาํรุงและระบาย ใชร้กัษาโรคทีม่อีาการแกร่งภายใน และพลงัชี่ของร่างกายอ่อนแอ หากระบายอย่างเดยีว

จะทาํใหม้อีาการอ่อนเพลยีมากขึ้น จงึตอ้งท ัง้บาํรุงและระบายทอ้งพรอ้มกนั เช่น ซนิเจยีหวงหลงทงั (新
加黄龙汤)  

6. ตาํรบัยาบาํรุง (补益剂 ปู่อี้จี้) 
หมายถงึ ตาํรบัยาที่ประกอบดว้ยตวัยาที่มสีรรพคุณช่วยเพิ่มสารจาํเป็น เพิ่มภูมติา้นทาน และ

ช่วยใหร่้างกายแขง็แรง ใชร้กัษาภาวะพร่องต่าง ๆ แบง่เป็น 4 กลุม่ ดงัน้ี 

1) ตาํรบัยาบาํรุงช่ี (补气剂 ปู่ชี่จี้) ประกอบดว้ยตวัยาทีม่สีรรพคุณบาํรุงชี่ สามารถเพิม่สมรรถนะ
การทาํงานของปอดและมา้ม ใชร้กัษาโรคทีช่ี่ของปอดและมา้มพร่อง ไดแ้ก่ ซือ่จวฺนิจื่อทงั (四君子汤) 
เซนิหลงิไป๋จูส๋่าน (参苓白术散) ปู่จงอี้ชี่ทงั (补中益气汤) เซงิมา่ยส่าน (生脉散)  

2) ตาํรบัยาบาํรุงเลอืด (补血剂 ปู่เซฺวีย่จี้) ประกอบดว้ยตวัยาบาํรุงเลอืด ใชร้กัษาอาการขาด

เลอืด ไดแ้ก่ ซือ่อูท้งั (四物汤) กยุผทีงั (归脾汤)  
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3) ตาํรบัยาบาํรุงอนิ (补阴剂 ปู่อนิจี้) ประกอบดว้ยตวัยาทีม่สีรรพคุณเสรมิบาํรุงอนิ ใชร้กัษา

อาการอนิของตบั และไตพร่อง ไดแ้ก่ ลิว่เว่ยต์ี้หวงหวาน (六味地黄丸) ตา้ปู่อนิหวาน (大补阴丸) 
อกีว้นเจยีน (一贯煎)  

4) ตาํรบัยาบาํรุงหยาง (补阳剂 ปู่หยางจี้) ประกอบดว้ยตวัยาทีม่สีรรพคุณบาํรุง หยางของไต 

ใชร้กัษาอาการหยางของไตอ่อนแอ เช่น เซิน่ชี่หวาน (肾气丸)  

7. ตาํรบัยาสมาน (固涩剂 กูเ้ซ่อจี้) 
หมายถงึ ตาํรบัยาที่ใชร้กัษาโรคที่ชี่ของเลอืด สารพื้นฐานในไต และอสุจิเคลื่อนหล ัง่ออกง่าย 

ประกอบดว้ยตวัยาทีม่ฤีทธิ์ยบัย ัง้หรอืเหน่ียวร ัง้ใหเ้สถยีร การเคลือ่นหล ัง่ออกของสารภายในร่างกาย ทาํให ้

สูญเสยีชี่ของเลอืด ซึ่งมสีาเหตุและพยาธิสภาพของร่างกายแตกต่างกนั เช่น เหงือ่ออกขณะนอนหลบั  

ทอ้งเสยีเรื้อรงั  ปสัสาวะรดที่นอนในขณะหลบั  ประจาํเดอืนมามากผดิปกติ รวมถงึอาการตกขาวมาก

ผดิปกต ิแบง่ได ้ดงัน้ี  

1) ตาํรบัยาเสรมิภมิูตา้นทานของผิวกายระงบัเหงือ่ (固表止汗剂 กูเ้ป่ียวจื่อฮ ัน่จี้) มสีรรพคุณ
บาํรุงชี่ ปกป้องรูขมุขนของร่างกาย ช่วยระงบัไม่ใหเ้หงือ่ออกง่าย ใชร้กัษาโรคเหงือ่ออกเอง ซึ่งมสีาเหตุ

จากพลงัชี่ทีห่่อหุม้ผวิกายขาดภมูติา้นทาน หรอืใชร้กัษาโรคทีม่อีาการอนิพร่อง ทาํใหเ้กิดความรอ้น เหงือ่

ออกมาก เช่น ยวฺีผ่งิเฟิงส่าน (玉屏风散)  
2) ตาํรบัยาสมานลาํไสแ้กท้อ้งเสยี (涩肠固脱剂 เซ่อฉางกูท้วัจี้) มสีรรพคุณแกท้อ้งเสยี บาํรุง

มา้มและไต ช่วยชะลอและยบัย ัง้การถ่ายมาก หรือถ่ายโดยควบคุมไม่ได ้ใชร้กัษาโรคมา้มและไตพร่อง 

(หยางพร่อง) ซึง่ทาํใหท้อ้งเสยีเรื้อรงั ถ่ายไมห่ยุด ไดแ้ก่ เจนิเหรินหย ัง่จ ัง้ทงั (真人养脏汤) ซือ่เสนิ-

หวาน (四神丸)  

8. ตาํรบัยาสงบจติใจ (安神剂 อนัเสนิจี้) 
หมายถงึ ตาํรบัยาที่ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยตวัยาทีม่ฤีทธิ์กล่อมจติใจทาํใหส้งบ หรือตวัยาบาํรุง

หวัใจ ลดความกระวนกระวายใจ เช่น ตาํรบัยาบาํรุงหวัใจช่วยใหน้อนหลบั (滋养安神剂 จือหย่าง

อนัเสนิจี้) มฤีทธิ์บาํรุงเลอืดและอนิ ช่วยใหจ้ติใจสงบ ช่วยใหน้อนหลบั ใชร้กัษาโรคที่มอีาการตกใจงา่ย 

หวาดกลวั ใจส ัน่ และนอนไมห่ลบั ไดแ้ก่ ซวนเจ่าเหรนิทงั (酸枣仁汤) เทยีนหวางปู่ซนิตนั (天王补

心丹)  
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9. ตาํรบัยาช่วยย่อย (消导剂 เซียวต่าวจี้) 
หมายถงึ ตาํรบัยาที่ประกอบดว้ยตวัยาที่มสีรรพคุณช่วยใหร้ะบบย่อยอาหารดีขึ้น ขบัอาหาร

ตกคา้ง บรรเทาทอ้งอดื หรอือาการจกุเสยีดแน่นทอ้ง แบง่เป็น 2 กลุม่ ดงัน้ี 

1) ตาํรบัยาช่วยย่อยขบัอาหารตกคา้ง (消食导滞剂 เซยีวสอืต่าวจื้อจี้) ประกอบดว้ยตวัยาที่
มสีรรพคุณช่วยบรรเทาอาการจกุเสยีดทอ้งและช่วยย่อยอาหาร ใชร้กัษาอาการอาหารไมย่่อย ไดแ้ก่ เป่า-

เหอหวาน (保和丸) จื่อสอืเต่าจื้อหวาน (枳实导滞丸)  
2) ตาํรบัยาช่วยย่อยแกท้อ้งอดื (消痞化积剂 เซยีวผีฮฺ่ว่าจจีี้) มสีรรพคุณช่วยใหช้ี่เดนิ ช่วย

การไหลเวยีนของเลอืด และขบัชื้นสลายเสมหะซึ่งเป็นสาเหตใุหท้อ้งอดื เช่น จื่อสอืเซยีวผี่หวาน (枳实

消痞丸)  

10. ตาํรบัยาควบคมุการไหลเวยีนของช่ี (理气剂 หลี่ช่ีจี้) 
หมายถงึ ตาํรบัยาทีส่่วนใหญ่ประกอบดว้ยตวัยาทีช่่วยใหก้ารไหลเวยีนของชี่ภายในร่างกายดขีึ้น 

หรอืปรบัชี่ใหล้งสู่เบื้องลา่ง แบง่เป็น 2 กลุม่ ดงัน้ี 

1) ตาํรบัยาขบัเคลื่อนช่ี (行气剂 สงิชี่จี้) มฤีทธิ์ควบคุมการทาํงานของชี่ท ัง้ระบบทาํใหไ้หลเวยีน
ดขีึ้น ใชร้กัษาโรคที่มอีาการชี่ตดิขดั ไดแ้ก่ เยฺว่จฺวหีวาน (越鞠丸) หรือ ซฺยงจูห๋วาน (芎术丸) ปัน้-

เซีย่โฮ่วผอทงั (半夏厚朴汤)  
2) ตาํรบัยาปรบัช่ีลงตํา่ (降气剂 เจี้ยงชี่จี้) ทีม่ฤีทธิ์ปรบัชี่ใหล้งสู่เบื้องลา่ง ลดการไหลยอ้นขึ้น

ของชี่ในร่างกาย เพือ่ระงบัอาการไอหอบ หรอือาเจยีน ไดแ้ก่ ซูจื่อเจี้ยงชี่ทงั (苏子降气汤) ติ้งฉ่วนทงั 
(定喘汤) จหฺวผีจูีห้รูทงั (橘皮竹茹汤)  

11. ตาํรบัยาควบคมุการไหลเวยีนของเลอืด (理血剂 หลี่เซฺวี่ยจี้) 
หมายถงึ ตาํรบัยาที่ประกอบดว้ยตวัยาที่มสีรรพคุณรกัษาอาการผดิปกติของระบบเลอืด  ช่วย

ปรบัสมดุลของชี่และเลอืด โดยท ัว่ไปใชบ้าํรุงเลอืด หา้มเลอืด สลายเลอืดคัง่ และช่วยการไหลเวยีนของ

เลอืดใหด้ขีึ้น แบง่เป็น 2 กลุม่ ดงัน้ี 

1) ตาํรบัยากระตุน้เลอืดสลายเลอืดคัง่ (活血祛瘀剂 หวัเซฺวีย่ชวยีฺวจีี้) มสีรรพคุณรกัษา
อาการทีม่เีลอืดคัง่ และชํา้ใน (เลอืดตกใน) ไดแ้ก่ เซฺวีย่ฝู่จูย๋วฺทีงั (血府逐瘀汤) ปู่หยางหวนอู่ทงั (补
阳还五汤) เวนิจงิทงั (温经汤) เซงิฮวฺา่ทงั (生化汤) กงไวย่วฺิน่ฟาง (宫外孕方)  
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2) ตาํรบัยาหา้มเลอืด (止血剂 จื่อเซฺวีย่จี้) มฤีทธิ์หา้มเลอืดท ัง้ภายในและภายนอกร่างกาย ใช ้

รกัษาอาการของโรคทีม่เีลอืดออก เช่น ไอเป็นเลอืด เลอืดกาํเดาไหล ถ่ายเป็นเลอืด หรือประจาํเดอืนมา

มากผดิปกต ิไดแ้ก่ เสีย่วจีอ๋ิน๋จื่อ (小蓟饮子) ไหฺวฮวฺาส่าน (槐花散) เจยีวอา้ยทงั (胶艾汤)  

12. ตาํรบัยารกัษาอาการลม (治风剂 จื้อเฟิงจี้) 
หมายถงึ ตาํรบัยาที่ประกอบดว้ยตวัยาที่มรีสเผ็ด มฤีทธิ์กระจายออกขบัไล่ลม ทาํใหล้มสงบ

คลายการหดเกรง็ หรอืเสรมิอนิ ลดหยางภายในร่างกาย แบง่เป็น 2 กลุม่ ดงัน้ี 

1) ตํารบัยาขบักระจายลมภายนอก (疏散外风剂 ซูส่านไว่เฟิงจี้) มรีสเผด็ มฤีทธิ์กระจาย

ออกขบัไล่ลม มีสรรพคุณรกัษากลุ่มอาการโรคที่เกิดจากการกระทบลมภายนอกแทรกเขา้สู่ผิวหนงั 

กลา้มเน้ือ เสน้ลมปราณ เสน้เอน็ กระดูก ขอ้ต่อ ทาํใหบ้รเิวณนัน้เกดิโรคขึ้น ไดแ้ก่ ชวนซฺยงฉาเถยีวส่าน 

(川芎茶调散) เสีย่วหวัล ัว่ตนั (小活络丹)  
2) ตํารบัยาทาํใหล้มภายในสงบ (平熄内风剂 ผงิซเีน่ยเ์ฟิงจี้) มสีรรพคุณสงบลมของตบั

เป็นหลกั โดยท ัว่ไปมกัใชร่้วมกบัตวัยาที่มฤีทธิ์ดบัรอ้น สลายเสมหะ บาํรุงเลอืด ใชร้กัษาโรคที่มอีาการ

เจบ็ป่วยจากลมภายในร่างกาย เช่น หลงิเจี่ยวโกวเถงิทงั (羚角钩藤汤)  

13. ตาํรบัยาขบัความช้ืน (祛湿剂 ชฺวซืีอจี้) 
หมายถงึ ตาํรบัยาที่ใชร้กัษาโรคหรอืกลุม่อาการเจบ็ป่วยทีเ่กิดจากความชื้น ประกอบดว้ยตวัยา

ทีม่สีรรพคุณขจดัความชื้นดว้ยการขบันํา้สลายชื้น ระบายนํา้ทีม่ลีกัษณะขุ่นเป็นตะกอน เพือ่ใหเ้กิดสภาพ

คลอ่ง  สาเหตทุีท่าํใหเ้กดิความชื้นม ี2 สาเหต ุคอื 

ความช้ืนจากภายนอก เมื่อร่างกายกระทบความชื้นจากภายนอก ทาํใหท้างเดินของชี่ติดขดั 

เกดิอาการกลวัหนาว เป็นไขต้วัรอ้น ปวดศีรษะ ปวดเมือ่ยตามตวั หรอือาจปวดบวมทีข่อ้ ทาํใหข้อ้ยดืงอ

ไมส่ะดวก  

ความช้ืนจากภายใน ความชื้นภายในร่างกายมผีลต่อการทาํงานของมา้ม ปอด ไต ทางเดนิของ

ซานเจยีว และกระเพาะปสัสาวะ ทาํใหร้ะบบการกาํจดันํา้เสยีบกพร่อง เป็นผลใหเ้กิดภาวะนํา้ตกคา้ง (นํา้
เสยีที่ค่อนขา้งใส) กบัเสมหะ (นํา้เสยีที่ค่อนขา้งหนืด) หรือนํา้เสยีที่มองไม่เหน็ดว้ยตาเปล่า ทาํใหเ้กิด
อาการบวมนํา้ 

ร่างกายของคนมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัปจัจยัภายในและภายนอก ดงันัน้ความชื้นจากภายนอก

สามารถเขา้สู่ภายในได ้ในทาํนองเดยีวกนั ความชื้นจากภายในสามารถขจดัออกสู่ภายนอกไดโ้ดยผ่าน

ผวิหนงั  ความชื้นภายนอกและภายในจงึมผีลต่อกนั 



ประเภทของตาํรบัยาจนี 

 

 

24 

โดยท ัว่ไป ความชื้นมกัมาพรอ้มกบัลม ความเยน็ และความรอ้น และเน่ืองจากสภาพร่างกาย

ของคนมคีวามแขง็แรง อ่อนแอ แกร่ง และพร่องต่างกนั ตาํแหน่งที่เกิดโรคสามารถเกิดไดท้ ัง้ส่วนบน 

ส่วนล่าง ภายใน และภายนอก นอกจากน้ี อาการเจ็บป่วยอาจแปรเปลีย่นไปเป็นเย็นหรือรอ้นได ้ การ

รกัษาดว้ยการสลายความชื้นจงึม ี5 วธิ ีคอื 
(1) หากตาํแหน่งของโรคอยู่ภายนอกหรอือยู่ส่วนบน ใหใ้ชย้าขบัเหงือ่นอ้ย ๆ เพือ่ขจดัความชื้น 

ใหอ้อกทางเหงือ่ 

(2) หากตาํแหน่งของโรคอยู่ภายในหรอือยู่ส่วนลา่ง ใหใ้ชย้าหอมเยน็รสขม หรอืรสหวานอมจดื  

เพือ่ขบันํา้ออกทางปสัสาวะ 

(3) หากความชื้นแปรสภาพเป็นเยน็ ใหอุ้่นหยางสลายชื้น 

(4) หากความชื้นแปรสภาพเป็นรอ้น ใหข้จดัรอ้นสลายชื้น 

(5) หากร่างกายอ่อนแอ (พร่อง) มคีวามชื้นค่อนขา้งมาก ใหข้จดัความชื้นพรอ้มกบัเสรมิบาํรุง 
ตาํรบัยาขบัความชื้นแบง่เป็น 5 กลุม่ ดงัน้ี  

1) ตาํรบัยาปรบัสมดลุของกระเพาะอาหารทาํใหแ้หง้ (燥湿和胃剂 เจา้ซอืเหอเว่ยจ์ี้) มรีสขม
อุ่น มีฤทธิ์ขจดัความชื้นทาํใหแ้หง้ และมีกลิ่นหอม มีฤทธิ์กระจายสลายความชื้น ใชร้กัษาโรคที่มี

ความชื้นอดุกัน้ภายในร่างกาย และมลีมเยน็จากภายนอกมากระทบ ไดแ้ก่ ผงิเว่ยส์่าน (平胃散) ฮัว่-
เซยีงเจิ้งชี่ส่าน (藿香正气散)  

 2) ตาํรบัยาดบัรอ้นขบัความช้ืน (清热祛湿剂 ชงิเร่อชวฺซีอืจี้) มสีรรพคุณขจดัความรอ้น ขบั

ความชื้น ใชร้กัษาโรคทีม่อีาการรอ้นชื้น ไดแ้ก่ อนิเฉินเฮาทงั (茵陈蒿汤) ปาเจิ้งส่าน (八正散)  
3) ตาํรบัยาขบัน้ําระบายความช้ืน (利水渗湿剂 หลสุี่ยเซิน่ซอืจี้) มสีรรพคุณระบายความชื้น

ออกทางปสัสาวะ ใชร้กัษาโรคทีม่นีํา้หรอืความชื้นตกคา้ง (บวมนํา้)  ไดแ้ก่ อู่หลงิส่าน (五苓散) จูหลงิ
ทงั (猪苓汤) อู่ผสี่าน (五皮散)  

4) ตาํรบัยาทาํใหอ้บอุน่แกภ้าวะน้ําช้ืน (温化水湿剂 เวนิฮฺว่าสุ่ยซอืจี้) มสีรรพคุณอบอุ่นหยาง 
ขบันํา้ ใชร้กัษาโรคทีม่คีวามเยน็ชื้น ไดแ้ก่ หลงิกุย้จูก๋นัทงั (苓桂术甘汤) เจนิอู่ทงั (真武汤)  

5) ตาํรบัยาขบัลมช้ืนแกป้วด (祛风胜湿剂 ชฺวเีฟิงเซิง่ซอืจี้) มสีรรพคุณขบัลมชื้น ใชร้กัษา

โรคทีม่อีาการปวดเนื่องจากลมชื้น หรอืโรคผืน่คนัตามผวิหนงั เช่น เชยีงหวัเซิง่ซอืทงั (羌活胜湿汤)  
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14. ตาํรบัยาขบัเสมหะ (祛痰剂 ชฺวถีนัจี้) 
หมายถงึ ตาํรบัยาทีใ่ชร้กัษาโรคต่าง ๆ อนัเกดิจากเสมหะ ประกอบดว้ยตวัยาทีม่ฤีทธิ์ขบัเสมหะ

และนํา้เสยีที่ตกคา้ง เน่ืองจากเสมหะมหีลายชนิด เช่น เสมหะชื้น เสมหะรอ้น เสมหะแหง้ เสมหะเย็น 

และเสมหะปนลม ดงันัน้ จงึตอ้งเลอืกใชใ้หเ้หมาะสม ดงัน้ี 

1) ตาํรบัยาอบอุน่และทาํใหแ้หง้สลายเสมหะ (燥湿化痰剂 เจา้ซอืฮฺว่าถนัจี้) ประกอบดว้ย
ตวัยาละลายเสมหะ สลายความชื้น และตวัยาทีม่รีสขมอุ่น ช่วยใหค้วามชื้นหายไป หรอืตวัยาทีม่รีสหวาน

จดื ช่วยขบัความชื้น ใชร้กัษาโรคทีม่อีาการเสมหะชื้น ไดแ้ก่ เออ้รเ์ฉินทงั (二陈汤) เวนิต่านทงั (温胆

汤)  
2) ตาํรบัยาดบัรอ้นสลายเสมหะ (清热化痰剂 ชงิเร่อฮฺว่าถนัจี้) ประกอบดว้ยตวัยาทีม่ฤีทธิ์

ขจดัความรอ้นและขบัเสมหะ ใชร้กัษาโรคทีม่อีาการเสมหะรอ้น เช่น ชงิชี่ฮวฺา่ถนัหวาน (清气化痰丸)  
3) ตาํรบัยาอุน่ปอดสลายเสมหะเย็น (温化寒痰剂 เวนิฮฺว่าหานถนัจี้) มสีรรพคุณเพิม่ความ

อบอุ่นใหป้อด สลายเสมหะ ใชร้กัษาโรคที่มอีาการเสมหะเยน็ ไดแ้ก่ หลงิกนัอู่เว่ยเ์จยีงซนิทงั (苓甘五

味姜辛汤) ซานจื่อหย ัง่ชนิทงั (三子养亲汤)  
4) ตาํรบัยาขบัไลล่มละลายเสมหะ (治风化痰剂 จื้อเฟิงฮวฺา่ถนัจี้) แบง่เป็น 2 กลุม่ย่อย ดงัน้ี 

(1) ตาํรบัยาขบัลมภายนอกสลายเสมหะ (疏风化痰剂 ซูเฟิงฮวฺา่ถนัจี้) เหมาะกบัผูป่้วยทีม่ี
เสมหะเน่ืองจากลมภายนอก ทาํใหป้อดกระจายชี่ไมค่ล่อง จงึเกิดเสมหะ ตอ้งรกัษาดว้ยการกระจายลม

และสลายเสมหะ เช่น จื่อโซ่วส่าน (止嗽散)  
(2) ตาํรบัยาขบัลมภายในสลายเสมหะ (熄风化痰剂 ซเีฟิงฮฺว่าถนัจี้) เหมาะกบัผูป่้วยทีม่ี

เสมหะเน่ืองจากพื้นฐานเดิมมเีสมหะอยู่ก่อนแลว้  เมื่อมลีมจากตบัชกันาํใหเ้สมหะขึ้นสู่ส่วนบนของ

ร่างกาย จึงทาํใหเ้จ็บป่วย ตาํรบัยาในกลุ่มน้ีประกอบดว้ยตวัยาที่มสีรรพคุณขบัลมภายในและสลาย

เสมหะ เช่น ปัน้เซีย่ไป๋จูเ๋ทยีนหมาทงั (半夏白术天麻汤)  

15. ตาํรบัยารกัษาอาการแหง้ขาดความชุ่มช้ืน (治燥剂 จื้อเจา้จี้) 
หมายถงึ ตาํรบัยาทีป่ระกอบดว้ยตวัยาทีม่สีรรพคุณเสรมิสรา้งสารนํา้หลอ่เลี้ยง ช่วยใหอ้วยัวะมี

ความชุ่มชื้น  แบง่เป็น 2 กลุม่ ดงัน้ี 

1) ตาํรบัรกัษาอาการแหง้ภายนอกที่ออกฤทธิ์กระจายเบาบาง ช่วยการไหลเวียนของช่ีที่ปอด 

(轻宣外燥剂 ชงิซวนไวเ่จา้จี้) มสีรรพคุณรกัษาความแหง้อนัเน่ืองมาจากอากาศภายนอก มกัเกิดในฤดู
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ใบไมร่้วง เมือ่ลมหนาวมา ทาํใหช้ี่ปอดกระจายไมค่ลอ่ง นิยมใชต้วัยาทีม่คุีณสมบตัอิุ่น นํา้หนกัเบา ไดแ้ก่

ซงัซิง่ทงั (桑杏汤) ชงิจา้วจิ้วเฟ่ยท์งั (清燥救肺汤)  
2) ตาํรบัยารกัษาอาการแหง้ภายในดว้ยการเพิ่มความชุ่มช้ืน เสรมิอนิ (滋润内燥剂 จอืรุ่น

เน่ยเ์จา้จี้) มสีรรพคุณรกัษาอาการแหง้แบบรอ้น มกัจะเกิดในช่วงตน้ฤดูใบไมร่้วง ซึ่งยงัมคีวามรอ้นของ

ปลายฤดูรอ้นแฝงอยู่ ทาํใหน้ํา้หลอ่เลี้ยงในปอดลดลง นิยมใชย้าทีม่คุีณสมบตัเิยน็นํา้หนกัเบา ไดแ้ก่ ไป่-

เหอกูจ้นิทงั (百合固金汤) หย ัง่อนิชงิเฟ่ยท์งั (养阴清肺汤) ไมเ่หมนิตงทงั (麦门冬汤)  

16. ตาํรบัยารกัษาแผล ฝีหนอง (痈疡剂 ยงหยางจี้) 
หมายถงึ ตาํรบัยาที่ประกอบดว้ยตวัยาที่มสีรรพคุณขบัพษิรอ้น ขบัหนอง หรือสลายตุ่มกอ้น

ดว้ยความอุ่น ใชร้กัษาโรคแผล ฝี หนอง ตุ่มกอ้นต่าง ๆ  แบง่เป็น 2 กลุม่ ดงัน้ี 

1) ตาํรบัยารกัษาแผล ฝีหนองภายนอกร่างกาย (外痈剂 ไว่ยงจี้) มสีรรพคุณรกัษาแผล ฝี
หนองที่เกิดตามผวิหนงัภายนอก ไดแ้ก่ ฝีฝกับวั ฝีหวัแขง็ ตุ่มหนองที่ผวิหนงั งูสวดั ไฟลามทุ่ง ต่อม

นํา้เหลอืงโต ไดแ้ก่ ซือ่เมีย่วหย่งอนัทงั (四妙勇安汤) หยางเหอทงั (阳和汤)  
  2) ตาํรบัยารกัษาแผล ฝีหนองภายในร่างกาย (内痈剂 เน่ยย์งจี้) มสีรรพคุณรกัษาแผล ฝี

หนองทีเ่กิดตามอวยัวะภายในต่าง ๆ เช่น ฝีในปอด ไสต้ิ่งอกัเสบ ไดแ้ก่ เหว่ยจ์งิทงั (苇茎汤) ตา้หวง-
หมูต่นัทงั (大黄牡丹汤) อี้อีฟู่่จื่อไป้เจี้ยงส่าน (薏苡附子败酱散)  

 รายละเอียดของตาํรบัยาจีนแต่ละตาํรบัจะประกอบดว้ย ตาํราตน้ตาํรบั ส่วนประกอบ วธิีใช ้

การออกฤทธิ์ สรรพคุณ คาํอธิบายตาํรบั รูปแบบยาในปจัจุบนั ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้ขอ้มูล

วชิาการทีเ่กี่ยวขอ้ง เอกสารอา้งองิ และภาพประกอบของตาํรบัยาและตวัยา ดงัน้ี 
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หมาหวงทงั  (麻黄汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
伤寒论  ซางหานลุน่ (Treatise on Febrile Diseases)1 

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

 

สว่นประกอบ 
 

麻黄 (去节) Herba Ephedrae (with joints removed) หมาหวง (ชฺวีเ่จีย๋) 6 กรมั 
 

桂枝 Ramulus Cinnamomi กุย้จอื 4 กรมั 
 

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

ซิง่เหรนิ (ชฺวีผ่เีจยีน) 9 กรมั 

 

甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กนัเฉ่า (จื้อ) 3 กรมั 
 

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดื่ม แลว้นอนห่มผา้ เพือ่อบใหเ้หงือ่ออกพอควร

1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ขบัเหงือ่ กระทุง้หวดั กระจายชี่ทีป่อด บรรเทาอาการหอบ

1,3 
สรรพคณุ 

ใชร้กัษาไขห้วดัจากการกระทบความเยน็ โดยมอีาการตวัรอ้น กลวัหนาว ปวดศีรษะ ปวดเมือ่ย

ตามตวั ไมม่เีหงือ่ มอีาการหอบ ลิ้นมฝ้ีาขาวบาง ชพีจรลอย ตงึแน่น
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรอืลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยไขห้วดั ไขห้วดัใหญ่ หลอดลม 

อกัเสบ อาการหอบและหดืจากไขห้วดัเน่ืองจากกระทบลมเยน็ทีม่สีภาพแกร่ง
1,3 
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หมาหวง (ชฺวีเ่จีย๋) [麻黄(去节)] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตาํรบัยา หมาหวงทงั  (麻黄汤) 

 

                     
 
 
 
 
 
 
      

กนัเฉ่า (จื้อ) [甘草(炙)] 

   2 เซนตเิมตร 
2 เซนตเิมตร 

ซิง่เหรนิ (ชฺวีผ่เีจยีน) [杏仁(去皮尖)]  

2 เซนตเิมตร 2 เซนตเิมตร 

กุย้จอื (桂枝) 
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คาํอธิบายตาํรบั 
 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

麻黄(去节) 

หมาหวง (ชฺวีเ่จีย๋) 
ตวัยาหลกั เผด็ ขม อุ่น

เลก็นอ้ย 
กระทุง้ไขห้วดั ขบัเหงือ่ กระจายชี่
ของปอด บรรเทาอาการหอบ ขบั

ปสัสาวะ ลดบวม 
桂枝 กุย้จอื 
(กิ่งอบเชยจนี) 

ตวัยาเสรมิ เผด็ 
อมหวาน 

อุ่น ขบัเหงือ่ กระจายชี่และเลอืด และ

กระตุน้หยางของหวัใจ  
杏仁 (去皮尖)  

ซิง่เหรนิ (ชฺวีผ่เีจยีน) 
ตวัยาช่วย ขม อุ่น

เลก็นอ้ย 
ระบายและกระจายชี่ของปอด 

บรรเทาอาการไอและหอบ ใหค้วาม

ชุ่มชื้นแก่ลาํไส ้และระบายอ่อน ๆ 
甘草(炙) 

กนัเฉ่า (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผดันํา้ผึ้ง) 

ตวัยานาํพา หวาน อุ่น เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลาง เสรมิความ

ชุ่มชื้นใหป้อด แกไ้อ แกป้วด ปรบั

ประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั  

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยหมาหวง (ชฺวีเ่จีย๋) มรีสเผด็ขม มคุีณสมบตัอิุ่นเลก็นอ้ย เป็นตวัยาหลกั 
มสีรรพคุณกระทุง้ไขห้วดั ขบัเหงือ่ กระจายชี่ของปอด และบรรเทาอาการหอบ กุย้จอืมรีสเผด็อมหวาน มี

คุณสมบตัอิุ่นเป็นตวัยาเสรมิ ช่วยใหเ้ลอืดไหลเวยีนไปเลี้ยงหวัใจไดส้ะดวกขึ้นและกระตุน้หยางของหวัใจ 

ใชร่้วมกบัหมาหวงสามารถเพิม่ฤทธิ์ขบัเหงือ่ใหแ้รงขึ้น ซิ่งเหริน (ชฺวี่ผเีจียน) เป็นตวัยาช่วย ระบายและ

กระจายชี่ของปอด บรรเทาอาการไอและหอบ กนัเฉ่า (จื้อ) เป็นตวัยานาํพา ช่วยเสริมชี่ บาํรุงส่วนกลาง 
เสรมิความชุ่มชื้นใหป้อด ระงบัไอ และช่วยปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั

1,3
     

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้  ยาชงพรอ้มดืม่

4 

ขอ้แนะนําการใช ้
หลงัจากใชต้าํรบัยาหมาหวงทงั เมือ่เหงือ่ออกหายไขแ้ลว้ ควรหยุดยาทนัท ีไม่ควรใชต่้อเน่ือง

ระยะยาว
1,3 
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ขอ้ควรระวงัในการใช ้
ตาํรบัยาหมาหวงทงัมรีสเผ็ดอุ่น มฤีทธิ์ขบัเหงือ่ค่อนขา้งแรง จึงไม่ควรใชก้บัผูป่้วยที่มอีาการ

เหงือ่ออกแบบพร่อง ไขห้วดัจากการกระทบลมรอ้น ไขห้วดัในผูป่้วยทีม่ร่ีางกายอ่อนแอ เลอืดพร่องจาก

การคลอดบตุร ตาํรบัยาน้ีเหมาะสาํหรบัอาการไขห้วดัจากการกระทบลมเยน็เท่านัน้ 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 

ตาํรบัยาหมาหวงทงั  มรีายงานการศึกษาวจิยัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

การศึกษาทางเภสชัวิทยา: ตาํรบัยาหมาหวงทงัมฤีทธิ์ระบายความรอ้นในกระต่าย บรรเทา

อาการไอ ขบัเสมหะ และขยายหลอดลมในหนูถบีจกัร  บรรเทาอาการอกัเสบ ตา้นเชื้อไวรสั และตา้นเชื้อ

แบคทเีรยี
4 
การศึกษาทางคลนิิก:  การศึกษาผลต่อระบบหวัใจและหลอดเลอืดในอาสาสมคัรสุขภาพดพีบว่า 

ตาํรบัยาน้ีทาํใหค้วามดนัเลอืดสูงขึ้น เพิม่อตัราการเตน้ของหวัใจ เพิม่ปริมาตรเลอืดหวัใจบบีต่อคร ัง้และ

ปรมิาตรเลอืดส่งออกจากหวัใจต่อนาท ีทาํใหอ้ตัราส่วนระหว่างปรมิาตรเลอืดส่งออกจากหวัใจต่อพื้นทีผ่วิ

กายสูงขึ้น  แต่ทาํใหแ้รงตา้นส่วนปลายท ัง้หมดลดลง
5
  เมือ่ใหผู้ป่้วยเดก็ซึง่เป็นไขห้วดัจากการกระทบลม

เยน็ภายนอก และมไีขสู้งมากกว่า 38 องศาเซลเซยีส* จาํนวน 167 ราย รบัประทานตาํรบัยาหมาหวงทงั

เฉลีย่คนละ 2 ห่อ โดยรบัประทานวนัละ 1 ห่อ พบว่าการรกัษาไดผ้ลรอ้ยละ 90 และเมือ่ใหผู้ป่้วยเดก็ทีม่ี
ไขสู้ง 38 องศาเซลเซยีส* จาํนวน 13 ราย รบัประทานตาํรบัยาหมาหวงทงัคนละ 6 ห่อ พบว่าผูป่้วยทกุ
รายหายเป็นปกติ

4 จากการศึกษาในผูป่้วยไขห้วดัใหญ่จาํนวน 120 ราย โดยผูป่้วยทีไ่มม่อีาการปอดอกัเสบ
ใหร้บัประทานตาํรบัยาหมาหวงทงัอย่างเดยีว ส่วนผูป่้วยทีม่อีาการปอดอกัเสบร่วมดว้ยใหร้บัประทานตาํรบั
ยาหมาหวงทงัร่วมกบัยาอื่น พบว่าผูป่้วยจาํนวน 102 ราย หายเป็นปกตเิมือ่รบัประทานยาเพยีง 1-2 ห่อ 
ผูป่้วยอกี 18 ราย หายเป็นปกตเิมือ่รบัประทานยาวนัละ 1 ห่อ ตดิต่อกนั 5-7 วนั4  นอกจากน้ี ตาํรบัยา

หมาหวงทงัยงัมสีรรพคุณขบัเหงื่อ ระบายความรอ้น แกไ้อ บรรเทาหอบ บรรเทาอาการปวด และขบั

ปสัสาวะ
1,3   
การศึกษาความปลอดภยั:  การศึกษาพษิเฉียบพลนัในหนูถบีจกัร โดยการฉีดสารสกดัเขา้ช่อง

ทอ้ง พบวา่ขนาดของสารสกดัเทยีบเท่าผงยาทีท่าํใหห้นูถบีจกัรตายรอ้ยละ 50 (LD50) และรอ้ยละ 95 ม ี
 

*   ถา้ผูป่้วยมไีขสู้ง 40 องศาเซลเซยีส ใหใ้ชต้าํรบัยาหมาซิง่กนัสอืทงั (麻杏甘石汤) จะเหมาะสมกวา่ 
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ค่าเท่ากบั 28.51 และ 56.35 กรมั/กิโลกรมั ตามลาํดบั โดยอาการทีเ่กิดขึ้นหลงัจากไดร้บัสารสกดั คอื มี

เหงือ่ออกมากจนเปียกชื้นบริเวณทอ้ง หนูส่วนหน่ึงตายหลงัจากมอีาการตื่นเตน้ กระสบักระส่ายและ

กลา้มเนื้อหดเกร็ง หนูอกีส่วนหน่ึงตายหลงัจากมอีาการตื่นเตน้แลว้กลา้มเน้ือหดเกร็งจนไม่เคลือ่นไหว 

แลว้หยุดหายใจ โดยสาเหตกุารตายเน่ืองจากหนูไดร้บัยาเกนิขนาดมาก4 

เอกสารอา้งองิ 
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. สว่าง กอแสงเรอืง.  ตาํรบัยาหมาหวงทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี].  นนทบรุ:ี สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี 

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวงสาธารณสุข, 2549. 
4. Yuan ZY, Qu YH.  Mahuang 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. Xu FH, Uebaba K. Effect of Kampo formulations (traditional Chinese medicine) on circulatory parameters. Acupunct 

Electrother Res 1999; 24(1): 11-28. 
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กุย้จอืทงั  (桂枝汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
 伤寒论  ซางหานลุน่ (Treatise on Febrile Diseases)1 
 « ค.ศ. 219  Zhang Zhongjing (张仲景 จางจง้จิ่ง) »2 

 

สว่นประกอบ 
 

 

桂枝 Ramulus Cinnamomi กุย้จอื     9 กรมั 
 

白芍 Radix Paeoniae Alba ไป๋เสา     9 กรมั 
 

甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กนัเฉ่า (จื้อ)     6 กรมั 
 

生姜 Rhizoma Zingiberis Recens เซงิเจยีง     9 กรมั 
 

大枣 Fructus Ziziphi Jujubae ตา้เจ่า     4 ผล 
 

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดื่ม หลงัรบัประทานยาแลว้ใหร้บัประทานขา้วตม้หรอืนํา้อุ่น หลงัจากนัน้ห่มผา้เพือ่ให ้

เหงือ่ออกเลก็นอ้ย เพือ่ใหไ้ขห้ายเรว็ขึ้น
1,3 

การออกฤทธิ์ 
 กระทุง้ไขห้วดั ผ่อนคลายกลา้มเน้ือผวิหนงั ปรบัสมดุลของอิง๋ชี่กบัเวย่ช์ี่

1,3 

สรรพคณุ 
รกัษาไขห้วดัจากการกระทบลมเยน็และภูมคุิม้กนัทีผ่วิภายนอกบกพร่อง โดยมอีาการปวดศีรษะ 

ตวัรอ้น เหงือ่ออก กลวัลม คลืน่ไส ้คดัจมกู ลิ้นมฝ้ีาขาวบาง ชพีจรลอย ชา้
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรือลดขนาดยาไดต้ามความเหมาะสมสาํหรบัผูป่้วยโรคหวดั ไขห้วดั

ระบาดจากการกระทบลมเย็นภายนอกและภูมคุิม้กนัตํา่ ผิวหนงัคนัเป็นลมพษิ ผื่นจากความชื้น ปวด

เสน้ประสาท ปวดกลา้มเน้ือ
1,3 
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เซงิเจยีง (生姜) 
กุย้จอื (桂枝) 

    ไป๋เสา (白芍) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาํรบัยา กุย้จอืทงั  (桂枝汤) 
 

         
 
 

 
 
 
 
 

ตา้เจ่า (大枣) 
 

2 เซนตเิมตร 

3 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

กนัเฉ่า (จื้อ)  [甘草 (炙)] 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 
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คาํอธิบายตาํรบั 
 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
桂枝 กุย้จอื 
(กิ่งอบเชยจนี) 

ตวัยาหลกั เผด็ 
อมหวาน 

อุ่น ขบัเหงือ่ ผ่อนคลายกลา้มเน้ือ  
ใหค้วามอบอุ่น และเสรมิหยาง 
ช่วยใหช้ี่มกีารหมนุเวยีนดขีึ้น 

白芍 ไป๋เสา ตวัยาเสรมิ ขม เปรี้ยว 
อมหวาน 

เยน็

เลก็นอ้ย 
เสรมิอนิเลอืด ปรบัประจาํเดอืน  
และปรบัสมดุลชี่ของตบั ระงบั 
ปวด เก็บกกัอนิชี่ ระงบัเหงือ่ 

大枣 ตา้เจ่า 
(พทุราจนี) 

ตวัยาช่วย หวาน อุ่น เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลาง สรา้งเลอืด 

สงบจติใจ ปรบัสมดุลของยา 
生姜 เซงิเจยีง 
(ขงิสด) 

ตวัยาช่วย เผด็ อุ่น ขบัเหงือ่ออกจากผวิกาย ให ้
ความอบอุ่นแก่กระเพาะอาหาร 

แกค้ลืน่ไส ้ช่วยใหป้อดอบอุ่น  
ระงบัไอ 

甘草 (炙) 

กนัเฉ่า (จื้อ) 

(ชะเอมเทศผดันํา้ผึ้ง) 

ตวัยาช่วย หวาน อุ่น เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลาง ปรบั 
ประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 

 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยกุย้จอืมรีสเผด็อมหวานและมคุีณสมบตัอิุ่น เป็นตวัยาหลกั มสีรรพคุณ
กระจายความเยน็ กาํจดัของเสยีที่อยู่ตามกลา้มเน้ือและผวิหนงัออกโดยผ่านการขบัเหงือ่ ไป๋เสาเป็นตวั

ยาเสริม รสเปรี้ยวขม คุณสมบตัิเย็นเลก็นอ้ย ช่วยเสริมอินของเลอืด เมือ่ใชร่้วมกบักุย้จือสามารถขบั

เหงือ่และเหน่ียวร ัง้ ปรบัสมดุลของอิง๋ชี่และเว่ยช์ี่ ช่วยใหก้ารขบัเหงือ่ไม่ทาํลายอนิ และการหา้มเหงือ่ไม่

รบกวนการกาํจดัของเสยีออกภายนอก ตวัยาท ัง้สองน้ีมที ัง้ฤทธิ์ตรงกนัขา้มและเสริมฤทธิ์กนั ตวัยาช่วย

ไดแ้ก่ เซงิเจยีงรสเผด็ อุ่น ช่วยเสรมิฤทธิ์ของกุย้จอืในการกาํจดัของเสยีทีอ่ยู่ตามกลา้มเน้ือ และใหค้วาม

อบอุ่นแก่กระเพาะอาหาร บรรเทาอาการคลืน่ไส ้ตา้เจ่ารสหวาน สุขุม ช่วยเสริมชี่บาํรุงส่วนกลาง และ

เสรมิอนิบาํรุงเลอืด เมือ่ใชร่้วมกบัเซงิเจยีงสามารถปรบัสมดุลของอิง๋ชี่และเว่ยช์ี่ กนัเฉ่า (จื้อ) เป็นตวัยา
นาํพา ช่วยเสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลาง และช่วยปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั

1,3
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รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

4 
ขอ้หา้มใช ้

หา้มใชต้าํรบัยากุย้จอืทงักบัผูป่้วยโรคหวดัทีเ่กิดจากการกระทบลมเยน็ภายนอกทีม่อีาการแกร่ง 

หรอืผูป่้วยทีถ่กูลมรอ้นกระทบภายนอก โดยมอีาการกลวัลม มเีหงือ่ออกเอง และมอีาการคอแหง้ ชพีจร

เตน้เรว็
1,3 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
ตาํรบัยากุย้จอืทงั  มรีายงานการศึกษาวจิยัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  สารสกดันํา้มฤีทธิ์ขบัเหงือ่ ลดไข ้ตา้นอกัเสบในหนูถบีจกัรและหนู
ขาว ระงบัปวด ระงบัไอ ขบัเสมหะ ทาํใหจ้ติสงบ และเสรมิภูมติา้นทานในหนูถบีจกัร

4
  สารออกฤทธิ์ลดไข ้

ตา้นอกัเสบ ไดแ้ก่ สาร 2-methoxycinnamaldehyde5, 3-phenyl-2-propene-1-ol6 และ cinnamaldehyde7 
การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยากุย้จอืทงัมสีรรพคุณขบัเหงือ่ ลดไข ้ขบัเสมหะ ลดอาการเกร็ง

ของกลา้มเน้ือ แกป้วด ช่วยทาํใหร้ะบบการย่อยและการดูดซมึอาหารดขีึ้น
1,3,4 

การศึกษาความปลอดภยั:  การศึกษาพษิเฉียบพลนัในหนูถบีจกัร โดยฉีดสารสกดัเขา้ช่องทอ้ง
พบว่าขนาดของสารสกดัเทยีบเท่าผงยาที่ทาํใหห้นูถบีจกัรตายรอ้ยละ 50 (LD50) มค่ีาเท่ากบั 28.13 

กรมั/กิโลกรมั และเมือ่ฉีดสารสกดันํา้เขา้หลอดเลอืดดาํที่หูกระต่ายในขนาดเทยีบเท่าผงยา 15 กรมั/

กโิลกรมั ไมพ่บอาการพษิ
4 

เอกสารอา้งองิ 
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. จรสั ตัง้อร่ามวงศ,์ สุณี จรีะจติสมัพนัธ,์ ธรีพงศ ์ตัง้อร่ามวงศ.์  ตาํรบัยากุย้จอืทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพร

จนี].  นนทบรุ:ี สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวง

สาธารณสุข, 2549. 
4. Yuan ZY, Qu YH.  Guizhi 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. Guo JY, Yang YX, Zhao BS, Liu HB, Li LF, Ma YY, Guo SY, Huo HR, Jiang TL.  Effect of 2-methoxycinnamaldehyde 

on activity of COX and PGE2 release in cerebral microvascular endothelial cells stimulated by IL-1. Zhongguo Zhong 
Yao Za Zhi 2006; 31(13): 1087-90. 
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6. Guo JY, Huo HR, Zhao BS, Liu HB, Li LF, Guo SY, Jiang TL.  Effect of 3-Phenyl-2-Propene-1-ol on PGE2 release 
from rat cerebral microvascular endothelial cells stimulated by IL-1beta. Am J Chin Med 2006; 34(4): 685-93. 

7. Guo JY, Huo HR, Zhao BS, Liu HB, Li LF, Ma YY, Guo SY, Jiang TL.  Cinnamaldehyde reduces IL-1beta-induced 
cyclooxygenase-2 activity in rat cerebral microvascular endothelial cells. Eur J Pharmacol 2006; 537(1-3): 174-80. 
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จิว่เว่ยเ์ชียงหวัทงั (九味羌活汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
此事难知 ฉ่ือซือ่หนานจอื (Prescription by Zhang Yuansu, quoted from the book 
Medical Problems)1 
« ค.ศ. 1186 Zhang Yuansu (张元素 จางเหวยีนซู่) »2  

สว่นประกอบ 
羌活 Rhizoma seu Radix Notopterygii เชยีงหวั 6 กรมั 
防风 Radix Ledebouriellae ฝางเฟิง 6 กรมั 
苍术 Rhizoma Atractylodis ชงัจู ๋ 6  กรมั 
细辛 Herba Asari ซีซ่นิ* 2 กรมั 
川芎 Rhizoma Ligustici Chuanxiong ชวนซฺยง 3 กรมั 
白芷 Radix Angelicae Dahuricae ไป๋จื่อ 3  กรมั 
生地黄 Radix Rehmanniae เซงิตี้หวง 3  กรมั 
黄芩 Radix Scutellariae หวงฉิน 3  กรมั 
甘草 Radix Glycyrrhizae กนัเฉ่า 3  กรมั 

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ขบัเหงือ่ ขจดัความชื้น และระบายความรอ้นภายใน

1,3 
สรรพคณุ 

รกัษากลุ่มอาการมคีวามรอ้นภายในและถูกลมเยน็ชื้นกระทบภายนอก โดยมอีาการกลวัหนาว 

มไีข ้ตวัรอ้น ไมม่เีหงือ่ ปวดศีรษะและปวดตงึทา้ยทอย ปวดเมือ่ยตามตวั ปากขมและกระหายนํา้ ลิ้นมี

ฝ้าขาวลืน่ ชพีจรลอย
1,3

 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรอืลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยทีม่ลีมเยน็ชื้นปรากฏภายนอกและ

มคีวามรอ้นอยู่ภายใน เช่น ไขห้วดัใหญ่ ปวดเอว ปวดเสน้ประสาทกระดูกรองนัง่ ขอ้อกัเสบจากลมชื้น
1,3 

*  ซีซ่นิเป็นสมนุไพรทีม่พีษิเลก็นอ้ย ตอ้งควบคุมขนาดใชต้ามทีก่าํหนดเท่านัน้ 
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ตาํรบัยา จิว่เว่ยเ์ชียงหวัทงั (九味羌活汤) 

2 เซนตเิมตร 
เชยีงหวั (羌活) 

2 เซนตเิมตร 
ฝางเฟิง (防风) 

2 เซนตเิมตร 
ซีซ่นิ (细辛) 
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2 เซนตเิมตร 
ชวนซฺยง (川芎) 

2 เซนตเิมตร 
เซงิตี้หวง (生地黄) 

2 เซนตเิมตร 
หวงฉิน (黄芩) 

2 เซนตเิมตร 
กนัเฉ่า (甘草) 

ชงัจู ๋(苍术) 
2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 
ไป๋จื่อ (白芷) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

羌活 เชยีงหวั 

 
ตวัยาหลกั เผด็ 

อมขม 
อุ่น บรรเทาอาการหวดัจากการ

กระทบลมเยน็และความชื้น 

บรรเทาอาการปวดศีรษะ  
ปวดเมือ่ยตามส่วนบนของ

ร่างกาย 
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สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

防风 ฝางเฟิง ตวัยาเสรมิ เผด็ 
อมหวาน 

อุ่น

เลก็นอ้ย 
ช่วยกระทุง้ไขห้วดัจากการ

กระทบลมภายนอกและ

ความชื้น ระงบัปวดและคลาย

อาการเกรง็ของกลา้มเน้ือ 
苍术 ชงัจู ๋
(โกฐเขมา) 

ตวัยาเสรมิ เผด็ 
อมขม 

อุ่น ขจดัลมชื้น เสรมิบาํรุงมา้ม 
ใหแ้ขง็แรง ขบัความชื้น 

细辛 ซีซ่นิ ตวัยาช่วย เผด็ อุ่น ขบัลมสลายความเยน็ เปิด

ทวาร ระงบัปวด ใหค้วาม

อบอุ่นแก่ปอด ขบัของเหลว 
川芎 ชวนซฺยง 
(โกฐหวับวั) 

ตวัยาช่วย เผด็ อุ่น ช่วยการไหลเวยีนของชี่และ 

เลอืด ขบัลมในเลอืด ระงบั

ปวด 

白芷 ไป๋จื่อ 
(โกฐสอ) 

ตวัยาช่วย เผด็ อุ่น บรรเทาอาการหวดัจากการ

กระทบลมเยน็ภายนอก 

บรรเทาอาการปวดศีรษะ 
ปวดฟนั ลดอาการคดัจมกู

จากไขห้วดัหรอืโรคโพรงจมกู

อกัเสบ 

生地黄 เซงิตี้หวง 
(โกฐขี้แมว) 

ตวัยาช่วย หวาน 
อมขม 

เยน็ ระบายความรอ้นในเลอืด 

บาํรุงเลอืดและอนิชี่ของตบั

และไต เสรมิสารนํา้ 

黄芩 หวงฉิน ตวัยาช่วย ขม เยน็ ระบายความรอ้นในระบบชี่

และเลอืด ขบัพษิรอ้น ลดไข ้

และหา้มเลอืด 
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สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

甘草 กนัเฉ่า 
(ชะเอมเทศ) 

ตวัยา

นาํพา 
อมหวาน สุขมุ เสรมิชี่บาํรุงสว่นกลาง ระบาย

ความรอ้น ขบัพษิ ระงบัไอ 

ขบัเสมหะ บรรเทาอาการปวด 

ปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดให ้

เขา้กนั 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยเชียงหวัเป็นตวัยาหลกั มสีรรพคุณขบัเหงื่อ ขจดัลมชื้น ช่วยใหก้าร

ไหลเวยีนของชี่ดขีึ้น บรรเทาอาการเหน็บชา ระงบัปวด  ตวัยาเสรมิ ไดแ้ก่ ฝางเฟิงและชงัจู ๋สรรพคุณขบั

เหงื่อ ขจดัความชื้น ช่วยเสริมฤทธิ์ขบัเหงื่อของตวัยาเชียงหวั  ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ ซี่ซนิ ชวนซฺยง และ

ไป๋จื่อ มสีรรพคุณขบัลมเยน็ ช่วยใหช้ี่และเลอืดไหลเวยีนดขีึ้น บรรเทาอาการปวดศีรษะ ปวดเมือ่ยตาม

ร่างกาย  เซงิตี้หวงช่วยระบายความรอ้นของเลอืดในร่างกายและควบคุมฤทธิ์ของยาไมใ่หอุ้่นแหง้เกินไป 

ส่วนหวงฉินช่วยระบายความรอ้นของชี่ กนัเฉ่าเป็นตวัยานาํพา ช่วยปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั
1,3,4 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้ ยาเมด็ ยาชงพรอ้มดืม่

5 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้

หา้มใชต้าํรบัยาน้ีกบัผูป่้วยทีอ่นิและชี่พร่อง
1,3 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 

การศึกษาทางเภสชัวิทยา: ยาตม้มฤีทธิ์ลดไขใ้นกระต่าย ระงบัปวดและตา้นอกัเสบในหนูถบีจกัร
และหนูขาว

5
 

การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณรกัษาอาการปวดตามเสน้ประสาทบรเิวณสะโพกที่
ทอดไปถงึขา (Sciatica rheumatic arthritis) ปวดเมือ่ยตามร่างกาย บรรเทาอาการหวดั ขบัเหงือ่ ลดไข ้

ปวดศีรษะเน่ืองจากถกูลมเยน็ชื้นมากระทบ และบรรเทาอาการลมพษิแบบเฉียบพลนั
5 

เอกสารอา้งองิ 
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.  
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3. จรสั ตัง้อร่ามวงศ,์ เยน็จติร เตชะดาํรงสนิ, ธรีวฒัน ์ตัง้อร่ามวงศ.์  ตาํรบัยาจิ่วเว่ยเ์ชยีงหวัทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลู
ยาสมุนไพรจีน]. นนทบุรี: สถาบนัการแพทยไ์ทย-จีน เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

ทางเลอืก กระทรวงสาธารณสุข, 2552. 
4. Zhou YF.  Science of Prescriptions. 1st ed. Shanghai: Publishing House of Shanghai University of Traditional Chinese 

Medicine, 2002. 
5. Fan SP, Wang X.  Jiuwei Qianghuo Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional 

Chinese Medicine.  Vol. 1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997.  
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เสีย่วชิงหลงทงั  (小青龙汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
 伤寒论  ซางหานลุน่ (Treatise on Fibrile Diseases)1 

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

 

麻黄(去节) Herba Ephedrae  
(with joints removed) 

หมาหวง (ชฺวีเ่จีย๋) 9 กรมั 

 

桂枝 Ramulus Cinnamomi กุย้จอื 6 กรมั 
 

干姜 Rhizoma Zingiberis กนัเจยีง 3 กรมั 
 

细辛 Herba Asari ซีซ่นิ 3 กรมั 
 

白芍 Radix Paeoniae Alba ไป๋เสา 9 กรมั 
 

五味子 Fructus Schisandrae Chinensis อู่เวย่จ์ื่อ 3 กรมั 
 

半夏 Rhizoma Pinelliae ปัน้เซีย่ 9 กรมั 
 

甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กนัเฉ่า (จื้อ) 6 กรมั 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตาํรบัยา เสีย่วชิงหลงทงั  (小青龙汤) 
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หมาหวง (ชฺวีเ่จีย๋) [麻黄(去节)] 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ไป๋เสา (白芍) 
2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

กนัเฉ่า (จื้อ) [甘草(炙)] ปัน้เซีย่ (半夏) 
2 เซนตเิมตร 

กนัเจยีง  (干姜) 2 เซนตเิมตร 
2 เซนตเิมตร 

ซีซ่นิ (细辛) 

อู่เวย่จ์ื่อ (五味子) 
2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 2 เซนตเิมตร 

กุย้จอื (桂枝) 
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วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 
การออกฤทธิ์ 
 กระทุง้ไขห้วดั ขบัความเย็น แกไ้อระงบัหอบ เสริมความอบอุ่นใหป้อด และสลายของเหลว    
ในปอด

1,3 
สรรพคณุ 

รกัษาไขห้วดัจากการกระทบความเย็นภายนอก นํา้และของเหลวตกคา้งภายใน มอีาการกลวั

หนาว ตวัรอ้น ไม่มเีหงือ่ ไอหอบ เสมหะมากและใส คอไม่แหง้ หรือคอแหง้แต่ไม่อยากดื่มนํา้ อาเจยีน

แต่ไมม่อีะไรออก สะอกึ ทอ้งเดนิ ปสัสาวะขดั ลิ้นมฝ้ีาขาวและลืน่ ชพีจรลอย ตงึแน่น
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยโรคหวดั ไขห้วดัใหญ่ หายใจ

ขดัจากหลอดลมอกัเสบ มอีาการหอบหดื
1,3 

คาํอธิบายตาํรบั 
 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
麻黄 (去节) 

หมาหวง (ชฺวีเ่จีย๋) 
ตวัยาหลกั เผด็อมขม อุ่น กระทุง้ไขห้วดั ขบัเหงือ่ กระจาย

ชี่ของปอด ขบัปสัสาวะ ลดบวม 
桂枝 กุย้จอื 
(กิ่งอบเชยจนี) 

ตวัยาหลกั เผด็ 
อมหวาน 

อุ่น ขบัเหงือ่ ผ่อนคลายกลา้มเน้ือ  
ใหค้วามอบอุ่น และเสรมิหยาง 
ช่วยใหช้ี่มกีารหมนุเวยีนดขีึ้น 

干姜 กนัเจยีง 
(ขงิแหง้) 

ตวัยาเสรมิ เผด็ รอ้น ใหค้วามรอ้น อบอุ่นส่วนกลาง 
สลายความเยน็ ดงึหยางใหก้ลบั 
เพือ่ใหช้พีจรและลมปราณทาํงาน

ดขีึ้น ใหค้วามอบอุ่นที่ปอด  
สลายความเยน็ 

细辛 ซีซ่นิ ตวัยาเสรมิ เผด็ อุ่น ขบัลมสลายความเยน็ เปิดทวาร 
แกป้วด ใหค้วามอบอุ่นแก่ปอด  
ขบัของเหลว 
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สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
白芍 ไป๋เสา ตวัยาช่วย ขม เปรี้ยว

อมหวาน 
เยน็

เลก็นอ้ย 
เสรมิอนิเลอืด ปรบัประจาํเดอืน  
และปรบัสมดุลชี่ของตบั ระงบั 
ปวด เก็บกกัอนิชี่ ระงบัเหงือ่  

五味子 อู่เวย่จ์ือ่ ตวัยาช่วย เปรี้ยว 
อมหวาน 

อุ่น ร ัง้ชี่ของปอด บาํรุงสารนํา้ใหไ้ต  
เสรมิสารนํา้ ระงบัเหงือ่ เหน่ียวร ัง้

นํา้อสุจ ิแกท้อ้งเสยี สงบจติใจ  
บาํรุงประสาท 

半夏 ปัน้เซีย่ ตวัยาช่วย เผด็ อุ่น  
(มพีษิ)* 

ละลายและขบัเสมหะ สลาย 
ของเหลว แกอ้าเจยีน กดชี่ไมใ่ห ้
ตขีึ้น แกส้ะอกึ ยุบและสลาย 
กอ้นเสมหะในทอ้ง 

甘草 (炙) 

กนัเฉ่า (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผดันํา้ผึ้ง) 

ตวัยานาํพา หวาน อุ่น เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลาง ระบาย 
ความรอ้น ขบัพษิ แกไ้อ ขบั 
เสมหะ แกป้วด ปรบัประสาน 
ตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 

 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยหมาหวง (ชฺวีเ่จีย๋) และกุย้จอืเป็นตวัยาหลกั มสีรรพคุณกระทุง้ไขห้วดั 
ขบัเหงือ่ กระจายชี่ของปอด บรรเทาอาการหอบ กนัเจยีงและซีซ่นิเป็นตวัยาเสรมิ ช่วยใหค้วามอบอุ่นแก่

ปอดและขบัของเหลวที่ตกคา้งอยู่ภายใน ตวัยาท ัง้สองเมือ่ใชร่้วมกบัหมาหวงและกุย้จอืสามารถเพิ่มฤทธิ์

กระทุง้ไขห้วดัจากการกระทบความเยน็ภายนอกใหแ้รงขึ้น เสาเย่าช่วยเสรมิอิง๋ชี่และเหน่ียวร ัง้อนิชี่ เมือ่ใช ้

ร่วมกบักุย้จอืสามารถปรบัสมดุลของอิง๋ชี่และเว่ยช์ี่ ป้องกนัไมใ่หฤ้ทธิ์ขบัเหงือ่ของหมาหวงและกุย้จอืแรง

เกินไป ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ อู่เว่ยจ์ื่อช่วยเหน่ียวร ัง้ชี่ของปอดและระงบัไอ ป้องกนัไมใ่หฤ้ทธิ์ขบักระจายของ

ตวัยาหลกัทาํลายชี่ของปอด ส่วนปัน้เซี่ยมสีรรพคุณขบัเสมหะ สลายของเหลวตกคา้ง ปรบัสมดุลของ

กระเพาะอาหาร และระงบัอาเจียน กนัเฉ่า (จื้อ) เป็นตวัยานาํพา ช่วยเสริมชี่ บาํรุงส่วนกลาง และช่วย
ปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั

1,3
     

 

*  ปัน้เซีย่ เป็นสมนุไพรทีม่พีษิ ตอ้งฆ่าฤทธิ์ยาก่อนใช ้  
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รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้  ยาชง  ยานํา้

4 
ขอ้ควรระวงัในการใช ้

ไม่ควรใชต้าํรบัยาเสี่ยวชิงหลงทงักบัผูป่้วยที่มอีาการไอแหง้ไม่มเีสมหะ หรือมเีสมหะสเีหลอืง

ขน้เหนียว  คอแหง้ ปากแหง้
1,3 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
ตาํรบัยาเสีย่วชิงหลงทงั  มรีายงานการศึกษาวจิยัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

การศึกษาทางเภสชัวทิยา: ตาํรบัยาเสีย่วชงิหลงทงัมฤีทธิ์บรรเทาอาการหอบในหนูตะเภา บรรเทา 
อาการแพอ้ากาศในหนูขาวและหนูตะเภา

4
 บรรเทาอาการอกัเสบของทางเดนิหายใจทีเ่กดิจากการแพใ้นหนู 

ถบีจกัร
5,6

 ช่วยใหก้ารไหลเวยีนของเลอืดดขีึ้นในหนูขาวและกระต่าย
4
 และมฤีทธิ์ตา้นเชื้อไซโตเมกะโลไวรสั 

(cytomegalovirus) ในหลอดทดลอง7 
การศึกษาทางคลินิก:  ตาํรบัยาเสี่ยวชิงหลงทงัมสีรรพคุณรกัษาโรคหลอดลมอกัเสบเรื้อรงั 

หอบหดื ไขห้วดัใหญ่ ไตอกัเสบเฉียบพลนั แกไ้อ ขบัเสมหะ และขบัปสัสาวะ
1,3,4

  พบว่าการใชต้าํรบัยาน้ี

ร่วมกบัยาพน่ fluticasone ในผูป่้วยโรคหดื จะใหผ้ลการรกัษาดกีวา่การใชเ้ดีย่ว ๆ
8 

เอกสารอา้งองิ 
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. สวา่ง กอแสงเรอืง.  ตาํรบัยาเสีย่วชงิหลงทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี].  นนทบรุ:ี สถาบนัการแพทยไ์ทย-

จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวงสาธารณสุข, 2549. 
4. Qu YH, Yuan ZY.  Xiao Qinglong 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. Nagai T, Arai Y, Emori M, Nunome SY, Yabe T, Takeda T, Yamada H. Anti-allergic activity of a Kampo (Japanese 

herbal) medicine "Sho-seiryu-to (Xiao-Qing-Long-Tang)" on airway inflammation in a mouse model. Int 
Immunopharmacol 2004; 4(10-11): 1353-65. 

6. Kao ST, Wang SD, Wang JY, Yu CK, Lei HY. The effect of Chinese herbal medicine, xiao-qing-long tang (XQLT), on 
allergen-induced bronchial inflammation in mite-sensitized mice. Allergy 2000; 55(12): 1127-33. 

7. Murayama T, Yamaguchi N, Iwamoto K, Eizuru Y. Inhibition of ganciclovir-resistant human cytomegalovirus 
replication by Kampo (Japanese herbal medicine). Antivir Chem Chemother 2006; 17(1): 11-6. 

8. Zhang X, Wang L, Shi Q. Effect of fluticasone inhalation combined with xiaoqinglong decoction on pulmonary 
function and serum interleukin-16 level in asthma patients. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2003; 23(6): 426-9. 

 



ตาํรบัยารกัษากลุม่อาการภายนอก 
 

 

48 

อิน๋เฉียวสา่น (银翘散) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
 温病条辨  เวนิป้ิงเถยีวเป้ียน (Treatise on Differentiation and Treatment of Epidemic 

Febrile Diseases)1 
« ค.ศ. 1978  Wu Tang (吴瑭 หวูถงั) »2 

ประกอบดว้ย  

银花 Flos Lonicerae อิน๋ฮวฺา 9 กรมั 
连翘 Fructus Forsythiae เหลยีนเฉียว 9 กรมั 
薄荷 Herba Menthae ป๋อเหอ 6 กรมั 
荆芥穗 Spica Schizonepetae จงิเจี้ยซุ่ย 5 กรมั 
淡豆豉 Semen Sojae Praeparatum ตัน้โตว้ฉ่ือ 5 กรมั 
牛蒡子 Fructus Arctii หนิวป้างจื่อ 9 กรมั 
苦桔梗 Radix Platycodi ขูเ่จีย๋เกงิ 6 กรมั 
生甘草 Radix Glycyrrhizae เซงิกนัเฉ่า 5 กรมั 
竹叶 Herba Lophatheri จูเ๋ยีย่ 4 กรมั 
芦根 Rhizoma Phragmitis หลูเกนิ ปรมิาณพอเหมาะ 
     

วธิีใช ้

 ตม้เอานํา้ดืม่
1,3 

การออกฤทธิ์  
ช่วยขบักระจายความรอ้นออกสู่ภายนอก ระบายความรอ้น ระงบัพษิ

1,3 

สรรพคณุ  
 รกัษาอาการที่เกิดจากร่างกายกระทบลมรอ้นภายนอก โดยจะมไีข ้แต่ไม่มเีหงือ่ หรือเหงือ่

ออกไม่สะดวก กลวัลมหนาวเลก็นอ้ย ปวดศีรษะ คอแหง้ เจ็บคอ ปลายลิ้นแดง ลิ้นมฝ้ีาบางขาวหรือ

เหลอืง ชพีจรลอย เรว็
1,3
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2 เซนตเิมตร 2 เซนตเิมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาํรบัยา อิน๋เฉียวสา่น (银翘散) 

เหลยีนเฉียว (连翘) อิน๋ฮวฺา (银花) 
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2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป๋อเหอ (薄荷) 
จงิเจี้ยซุ่ย (荆芥穗) 

ตัน้โตว้ฉ่ือ (淡豆豉) 
หนิวป้างจื่อ (牛蒡子) 

ขูเ่จีย๋เกงิ (苦桔梗) เซงิกนัเฉ่า (生甘草) 

จูเ๋ยีย่ (竹叶) หลูเกนิ (芦根) 
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  ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยที่มอีาการอกัเสบจากการติด

เชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน ต่อมทอนซลิอกัเสบเฉียบพลนั สมองอกัเสบจากการติดเชื้อไวรสั 
เยือ่หุม้สมองอกัเสบ และคางทูม

1,3
  

คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร  ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
银花  อิน๋ฮวฺา 
(ดอกสายนํา้ผึ้ง) 

ตวัยาหลกั อมหวาน เยน็ บรรเทาหวดัจากการกระทบ 
ลมรอ้น ระบายความรอ้น  
ขบัพษิรอ้น 

连翘  เหลยีนเฉียว ตวัยาหลกั ขม เยน็

เลก็นอ้ย 
บรรเทาหวดัจากการกระทบ 
ลมรอ้นหรอืตวัรอ้นระยะแรกเริ่ม 

โดยกระจายความรอ้นในระบบ

หวัใจและช่วงบนของร่างกาย 

ขบัพษิ แกพ้ษิฝีหนอง 
薄荷  ป๋อเหอ 
 

ตวัยาเสรมิ เผด็ เยน็ กระจายลมรอ้นทีก่ระทบต่อ

ร่างกาย ระบายความรอ้น ช่วย

ใหส้มองโปร่ง สายตามองเหน็ชดั

ขึ้น ลาํคอโลง่ ผอ่นคลายตบั 

คลายเครยีด 
荆芥穗  จงิเจี้ยซุ่ย ตวัยาเสรมิ เผด็ อุ่น

เลก็นอ้ย 
บรรเทาหวดัจากการกระทบลม-
เยน็ภายนอก ขบัเหงือ่ กระทุง้

พษิ 
淡豆豉  ตัน้โตว้ฉ่ือ ตวัยาเสรมิ เผด็ อุ่น

เลก็นอ้ย 
บรรเทาหวดัจากลมภายนอก  
ลดอาการหงดุหงดิ 

牛蒡子  หนิวป้างจื่อ ตวัยาเสรมิ เผด็ 
อมขม 

เยน็ บรรเทาหวดัจากการกระทบลม

รอ้นภายนอก บรรเทาอาการ

คออกัเสบ ระบายอ่อน ๆ 
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สมนุไพร  ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

苦桔梗  ขูเ่จีย๋เกงิ ตวัยาเสรมิ ขม 
อมเผด็ 

สุขมุ กระจายชี่ทีป่อด ขบัเสมหะ ระงบั

ไอมเีสมหะมาก แน่นหนา้อก 

อดึอดั คอบวมเจบ็ ขบัฝีหนอง

และเสมหะในปอด  
生甘草  เซงิกนัเฉ่า

(ชะเอมเทศ) 
ตวัยาเสรมิ 
และ 

ตวัยานาํพา 

อมหวาน สุขมุ เสริมชี่ บาํรุงส่วนกลางของ

ร่างกาย ระบายความรอ้น ขบัพษิ 

ระงบัไอ ขบัเสมหะ ปรบัประสาน

ตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 
竹叶  จูเ๋ยีย่ 
(หญา้ขยุไมไ้ผ่) 

ตวัยาช่วย จดือม

หวานเผด็ 
เยน็ ลดไข ้บรรเทาอาการรอ้นใน 

กระหายนํา้คอแหง้ ขบัพษิไข ้
ออกทางปสัสาวะ 

芦根  หลูเกนิ 
(หญา้แขม) 

ตวัยาช่วย อมหวาน เยน็มาก ลดไข ้บรรเทารอ้นใน กระหายนํา้ 

เพิม่ความชุ่มชื้นใหป้อดและ

กระเพาะอาหาร ระงบัคลืน่ไส ้
อาเจยีน ระงบัไอมเีสมหะเหลอืง

จดัจากภาวะปอดอกัเสบ 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยอิน๋ฮวฺาและเหลยีนเฉียวเป็นตวัยาหลกั มสีรรพคุณระบายความรอ้น ลดพษิ  

ตวัยาเสริม ไดแ้ก่ ป๋อเหอ จิงเจี้ยซุ่ย และตัน้โตว้ฉ่ือ ช่วยขบักระจายพษิไขอ้อกทางผวิกาย รกัษาอาการ

หนาว ๆ รอ้น ๆ ไม่มเีหงือ่ บรรเทาอาการปวดศีรษะ  หนิวป้างจื่อ ขู่เจีย๋เกิง และเซงิกนัเฉ่า ช่วยลดพษิ 

ขบัเสมหะ ระงบัไอ ช่วยใหล้าํคอโลง่ รกัษาอาการเจบ็คอ  โดยหนิวป้างจื่อซึง่มรีสเผด็และคุณสมบตัเิยน็ 

ยงัช่วยขบักระจายความรอ้นออกทางผวิหนงั  จูเ๋ยี่ยและหลูเกินเป็นตวัยาช่วย มสีรรพคุณระบายอ่อน ๆ 

ระบายความรอ้น สรา้งสารนํา้ ลดอาการหงดุหงดิ บรรเทาอาการกระหายนํา้ จูเ๋ยี่ยยงัช่วยขบัปสัสาวะ ทาํให ้

พษิไขถ้กูขบัออกทางปสัสาวะดว้ย
1,3 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้ ยาผง ยาเมด็ ยาลูกลอน ยาชง ยานํา้

4  
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ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้
ไมค่วรใชต้าํรบัยาน้ีกบัผูป่้วยกลุม่อาการทีเ่กิดจากร่างกายกระทบลมเยน็ภายนอก  หากเตรยีม

เป็นยาตม้ไมค่วรตม้นาน เพราะจะทาํใหฤ้ทธิ์ยาลดลง
1,3  

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  ยาตม้มฤีทธิ์ระบายความรอ้นลดไขใ้นกระต่ายและหนูขาว ยาตม้ 

ยาชง และยาเมด็ มฤีทธิ์ตา้นอกัเสบในหนูขาวและหนูถบีจกัร ระงบัปวดในหนูถบีจกัร ยาเมด็มฤีทธิ์

ตา้นเชื้อจลุนิทรยีใ์นหลอดทดลองและในหนูถบีจกัร
1,3,4 

 
  
สารสกดั 50% เอทานอล มฤีทธิ์ตา้นเชื้อไวรสั

ไขห้วดัใหญ่
5
 

การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณขบัเหงือ่ ลดไข ้ระงบัปวด ขบัเสมหะ ระงบัไอ 

ตา้นเชื้อแบคทเีรยีและเชื้อไวรสั และช่วยลดการอกัเสบ
1,3,4  

การศึกษาความปลอดภยั:  เมือ่ฉีดยานํา้อิน๋เฉียวส่านเขา้หลอดเลอืดดาํหนูถบีจกัร พบว่าขนาด
ของยานํา้เทยีบเท่าผงยาทีท่าํใหห้นูถบีจกัรตายรอ้ยละ 50 (LD50) มค่ีาเท่ากบั 4.8 กรมั/กิโลกรมั หากให ้

ทางปากหนูถบีจกัร พบว่าขนาดยานํา้เทยีบเท่าผงยา 27.5 กรมั/กิโลกรมั ไมท่าํใหเ้กิดความผดิปกตใิด ๆ 

นอกจากน้ี เมือ่ใหย้าเมด็ ยาชง และยาตม้ทางปากหนูถบีจกัร พบว่าขนาดยาเทยีบเท่าผงยาทีท่าํใหห้นูถบีจกัร

ตายรอ้ยละ 50 (LD50) มค่ีาเท่ากบั 75, 30 และ 100 กรมั/กโิลกรมั ตามลาํดบั
4
 

เอกสารอา้งองิ 

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. จรสั ตัง้อร่ามวงศ.์  ตาํรบัยาอิน๋เฉียวส่าน.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี].  นนทบรุ:ี  สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551.  

4. Qu YH, Yuan ZY.  Yin Qiao San.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 
Medicine. Vol. 1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 

5. Wang X, Hao O, Wang W, Ying X, Wang H. Evaluation of the use of different solvents to extract the four main 
components of Yinqiaosan and their in vitro inhibitory effects on influenza-A virus. Kaohsiung J Med Sci 2010; 
26(4): 182-91. 
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ซงัจฺหวอีิน่ (桑菊饮) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
 温病条辨  เวนิป้ิงเถยีวเป้ียน (Treatise on Differentiation and Treatment of Epidemic 

Febrile Diseases)1 
 « ค.ศ. 1798  Wu Tang (吴瑭 หวูถงั) »2 

ประกอบดว้ย  

桑叶 Folium Mori ซงัเยีย่ 7.5 กรมั 
菊花 Flos Chrysanthemi จหฺวฮีวฺา 3 กรมั 
杏仁 Semen Armeniacae Amarum ซิง่เหรนิ 6 กรมั 
薄荷 Herba Menthae ป๋อเหอ 2.5 กรมั 
桔梗 Radix Platycodi เจีย๋เกงิ 6 กรมั 
连翘 Fructus Forsythiae เหลยีนเฉียว 5 กรมั 
苇根 Rhizoma Phragmitis เหวย่เ์กนิ 6 กรมั 
生甘草 Radix Glycyrrhizae เซงิกนัเฉ่า 2.5 กรมั 
     

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 

การออกฤทธิ์  
ขบักระจายความรอ้นออกทางผวิกาย ทะลวงปอดใหโ้ปร่ง ระงบัไอ

1,3 

สรรพคณุ  
 รกัษาอาการไอในระยะเริ่มแรกที่มสีาเหตุจากลมรอ้น โดยมอีาการไอ ตวัรอ้นไม่มาก กระหาย

นํา้เลก็นอ้ย ลิ้นมฝ้ีาขาวบาง ชพีจรลอย
1,3 

 ตาํรบัยานี้ สามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยที่เป็นหวดั ไขห้วดัระบาด 

หลอดลมอกัเสบเฉียบพลนั ปอดบวมจากหลอดลมอกัเสบ ต่อมทอนซลิอกัเสบเฉียบพลนั
1,3 
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2 เซนตเิมตร 
2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

3 เซนตเิมตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาํรบัยา ซงัจฺหวอีิน่ (桑菊饮) 

ซงัเยีย่ (桑叶) 
จหฺวฮีวฺา (菊花) 

ซิง่เหรนิ (杏仁) 
ป๋อเหอ (薄荷) 
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2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร  ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
桑叶  ซงัเยีย่  
(ใบหมอ่น) 

ตวัยาหลกั ขม 
อมหวาน 

เยน็ ระบายและกระจายความแหง้

รอ้นของปอดและตบั ลดอาการ

ตามวัจากการอกัเสบและรอ้นใน 
菊花  จหฺวฮีวฺา  
(เกก๊ฮวย) 

ตวัยาหลกั เผด็ขม 
อมหวาน 

เยน็ 
เลก็นอ้ย 

กระจายลมรอ้น ลดไข ้บรรเทา

หวดัและอาการปวดศีรษะ ผ่อน

คลายตบั ลดอาการตาลาย ตามวั

หรอืตาแดงจากการอกัเสบและ

รอ้นใน 
杏仁  ซิง่เหรนิ  ตวัยาเสรมิ ขม อุ่น 

เลก็นอ้ย 
ระงบัไอและหอบ หลอ่ลืน่ลาํไส ้

ระบายอ่อน ๆ 
     

เหลยีนเฉียว (连翘) 

เซงิกนัเฉ่า (生甘草) เหวย่เ์กนิ (苇根) 

เจีย๋เกงิ (桔梗) 
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สมนุไพร  ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
薄荷  ป๋อเหอ  
 

ตวัยาเสรมิ เผด็ เยน็ กระจายลมรอ้นทีก่ระทบต่อ

ร่างกาย ระบายความรอ้น ช่วยให ้

สมองโปร่ง  สายตามองเหน็ชดั

ขึ้นลาํคอโลง่ ผอ่นคลายตบั  
คลายเครยีด 

桔梗  เจีย๋เกงิ ตวัยาเสรมิ ขม 
อมเผด็ 

สุขมุ กระจายชี่ที่ปอด ขบัเสมหะ 

ระงบัไอมเีสมหะมาก แน่น

หนา้อก อดึอดั คอบวมเจบ็  
ขบัฝีหนองและเสมหะในปอด 

连翘  เหลยีนเฉียว ตวัยาช่วย ขม เยน็ 
เลก็นอ้ย 

บรรเทาหวดัจากการกระทบลม

รอ้น หรอืตวัรอ้นระยะแรกเริ่ม 

โดยกระจายความรอ้นในระบบ

หวัใจและช่วงบนของร่างกาย 

ขบัพษิ แกพ้ษิฝีหนอง 
苇根  เหวย่เ์กนิ  
(หญา้แขม) 

ตวัยาช่วย อมหวาน เยน็มาก ลดไข ้หรอืรอ้นใน กระหายนํา้ 

เพิม่ความชุ่มชื้นใหป้อดและ

กระเพาะอาหาร ระงบัคลืน่ไส ้
อาเจยีน ระงบัไอมเีสมหะเหลอืง

จดัจากภาวะปอดอกัเสบ 
生甘草  เซงิกนัเฉ่า  
(ชะเอมเทศ) 

ตวัยานาํพา อมหวาน สุขมุ บาํรุงชี่ บาํรุงสว่นกลางของ

ร่างกาย ระบายความรอ้น ขบัพษิ 

ระงบัไอ ขบัเสมหะ ปรบัประสาน

ตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 
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ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยซงัเยี่ยและจฺหวฮีฺวาเป็นตวัยาหลกั มสีรรพคุณระบายความรอ้นอ่อน ๆ 

ขบักระจายความรอ้นของเว่ยช์ี่ในปอด เพือ่ระงบัไอ  ตวัยาเสริม ไดแ้ก่ ป๋อเหอมสีรรพคุณขบักระจาย

ลมรอ้น ซิ่งเหรินและเจีย๋เกิงทะลวงปอด ระงบัไอ  ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ เหลยีนเฉียวมสีรรพคุณระบายความ

รอ้นออกทางผวิหนงั เหว่ยเ์กินระบายความรอ้น สรา้งสารนํา้ และบรรเทาอาการกระหายนํา้ เซงิกนัเฉ่าเป็น

ตวัยานาํพา ช่วยปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั
1,3 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 

 ยาตม้ ยาลูกกลอน ยาเมด็ ยาชง ยานํา้เชื่อม ยาผง
4  

ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้
หา้มใชต้าํรบัยานี้ กบัผูป่้วยที่มีอาการไอจากลมเย็น หากเตรียมเป็นยาตม้ ไม่ควรตม้นาน

เน่ืองจากฤทธิ์ยาจะลดลง
1,3 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  ตาํรบัยาน้ีมฤีทธิ์ขบัเหงือ่ในหนูขาว ลดอุณหภูมร่ิางกายกระต่าย 

และตา้นอกัเสบในหนูถบีจกัร
4 

การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณระงบัไอ ขบัเสมหะ เสริมสรา้งระบบภูมคุิม้กนั 

ลดการอกัเสบ และขบัเหงือ่เลก็นอ้ย จงึใชบ้รรเทาอาการทีม่ไีขเ้ลก็นอ้ย
1,3,4   

เอกสารอา้งองิ 
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. จรสั ตัง้อร่ามวงศ.์  ตาํรบัยาซงัจฺหวอีิ่น.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มูลยาสมนุไพรจนี].  นนทบรุี:  สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551.  
4. He YW.  Shang Ju Yin.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese Medicine. 

Vol. 1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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หมาหวงซ่ิงเหรนิสอืเกากนัเฉ่าทงั (麻黄杏仁石膏甘草汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 

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

สว่นประกอบ 

麻黄 (去节) Herba Ephedrae  
(with joints removed) 

หมาหวง (ชฺวีเ่จีย๋)* 6 กรมั 

石膏 Gypsum Fibrosum สอืเกา 30 กรมั 
杏仁 (去皮尖) Semen Armeniacae Amarum 

(with its skin and tip removed) 
ซิง่เหรนิ (ชฺวีผ่เีจยีน) 9 กรมั 

甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กนัเฉ่า (จื้อ) 6 กรมั 
     

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 
การออกฤทธิ์ 
 เผด็ เยน็ ระบายความรอ้น ระบายชี่ของปอด ควบคุมอาการหอบ

1,3 
สรรพคณุ 

รกัษาไอหอบจากการกระทบลมรอ้น โดยมอีาการไขไ้ม่ยอมลด อาจมหีรอืไม่มเีหงือ่ ไอถี่จากชี่

ยอ้นกลบั  ถา้เป็นหนกัจะมอีาการไอหอบรุนแรง คอแหง้ กระหายนํา้ ลิ้นมฝ้ีาบางขาวหรือเหลอืง ชีพจร

ลืน่เรว็
1,3 
ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรอืลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยทีม่อีาการไอหอบทีม่สีาเหตจุาก

ปอดรอ้น หลอดลมอกัเสบเฉียบพลนั และหอบหดืทีม่สีาเหตจุากปอดหรอืหลอดลมอกัเสบ
1,3 

 
*  สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา อนุญาตใหย้าทีผ่ลติขึ้นโดยมลีาํตน้และ/หรอืกิ่งเอเฟดรา (Ephedra) คิดเป็นนํา้หนกัลาํตน้และ/   
หรอืกิ่งแหง้สาํหรบัรบัประทานในมื้อหน่ึงไมเ่กนิ 2 กรมั 
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ตาํรบัยา หมาหวงซ่ิงเหรนิสอืเกากนัเฉ่าทงั (麻黄杏仁石膏甘草汤) 

2 เซนตเิมตร 

สอืเกา (石膏) 

2 เซนตเิมตร 
ซิง่เหรนิ (ชฺวีผ่เีจยีน)[杏仁(去皮尖)] 

2 เซนตเิมตร 
กนัเฉ่า (จื้อ)[甘草(炙)] 

 

2 เซนตเิมตร 
หมาหวง (ชฺวีเ่จีย๋)[麻黄(去节)] 
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คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

麻黄 (去节) 

หมาหวง (ชฺวีเ่จีย๋) 
ตวัยาหลกั เผด็ขม อุ่น

เลก็นอ้ย 
ขบัเหงือ่ ขบัพษิไข ้กระจายชี่ที่

ปอด บรรเทาหอบ 
石膏 สอืเกา 

(เกลอืจดื) 
ตวัยาเสรมิ เผด็อมหวาน เยน็มาก ระบายความรอ้น รกัษาอาการ  

ไขร้อ้นสูง ลดอาการรอ้นกระวน-

กระวายและกระหายนํา้ 
杏仁 (去皮尖) 
ซิง่เหรนิ (ชฺวีผ่เีจยีน) 

ตวัยาช่วย ขม อุ่น

เลก็นอ้ย 
ระบายและกระจายชี่ทีป่อด 

ระงบัไอ บรรเทาหอบ ใหค้วาม

ชุ่มชื้นแก่ลาํไส ้และระบาย 
อ่อน ๆ 

甘草 (炙) 

กนัเฉ่า (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผดันํา้ผึ้ง) 

ตวัยานาํพา หวาน อุ่น บาํรุงชี่ เสรมิมา้มและกระเพาะ-

อาหาร ระบายความรอ้น ขบัพษิ 

ปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดให ้

เขา้กนั 

 ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยหมาหวง (ชฺวี่เจีย๋) เป็นตวัยาหลกั มสีรรพคุณช่วยขบักระจายชี่ที่ไม่ดี

ออกสู่ภายนอก กระจายชี่ของปอด และควบคุมอาการหอบ  สอืเกาเป็นตวัยาเสรมิ มคุีณสมบตัเิยน็มาก 

นํา้หนกัทีใ่ชจ้ะมากกว่าหมาหวง (ชฺวีเ่จีย๋) 5 เท่า ซึง่นอกจากระบายความรอ้นทีป่อดแลว้ ยงัควบคุมตวัยา

หมาหวง (ชฺวีเ่จีย๋) ไมใ่หอุ้่นรอ้นมากเกินไป  ซิง่เหริน (ชฺวีผ่เีจยีน) เป็นตวัยาช่วย ช่วยระบายและลดการ

ไหลยอ้นของชี่ปอด และยงัช่วยหมาหวง (ชฺวี่เจีย๋) และสอืเกาในการระบายชี่ของปอด รวมท ัง้ควบคุม

อาการหอบ  กนัเฉ่า (จื้อ) เป็นตวัยานาํพา ช่วยปรบัสมดุลของตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั และป้องกนัความเยน็

ของสอืเกาไมใ่หไ้ปทาํลายกระเพาะอาหาร
1,3

  
รูปแบบยาในปจัจุบนั  
 ยาตม้ ยาเมด็ ยาลูกกลอน ยานํา้เชื่อม

4 
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ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้
 ตาํรบัยาน้ีเหมาะสาํหรบัผูป่้วยทีม่อีาการหอบจากปอดรอ้นแกร่งเกินเท่านัน้  หา้มใชใ้นผูป่้วยทีม่ี

อาการหอบจากการกระทบลมเยน็ หรอือาการหอบจากกลุม่อาการพร่อง
1,3 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวทิยา:  ตาํรบัยาน้ีมฤีทธิ์ระงบัไอ ขบัเสมหะ และบรรเทาอาการหอบในหนูถบีจกัร

และหนูตะเภา บรรเทาอาการผืน่คนัในหนูถบีจกัรและหนูขาว บรรเทาอาการปอดอกัเสบในหนูขาว ลดไข ้

ในกระต่าย เสรมิสรา้งระบบภูมคุิม้กนัในหนูถบีจกัร ตา้นจลุชพีในหลอดทดลอง
4  ลดกิจกรรมทีเ่กิดโดย

อตัโนมตัขิองหนูถบีจกัร
5
 และทาํใหห้นูถบีจกัรทีไ่ดร้บั pentobarbital sodium นอนหลบัไดน้านขึ้น6 

การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณรกัษาอาการตดิเชื้อในระบบทางเดนิหายใจตอนบน 

หลอดลมอกัเสบ ปอดอกัเสบ หอบหดืในระยะกาํเรบิ ไอเรื้อรงั ต่อมทอนซลิอกัเสบชนิดเฉียบพลนัในเดก็ 

จมกูอกัเสบ ลดไข ้ตดิเชื้อในระบบทางเดนิปสัสาวะ และโรคผวิหนงัผืน่คนั
4
  

เอกสารอา้งองิ 
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. จรสั ตัง้อร่ามวงศ,์ เยน็จติร เตชะดาํรงสนิ, สมชาย จริะพนิิจวงศ,์ ธรีวฒัน ์ตัง้อร่ามวงศ.์  ตาํรบัยาหมาหวงซิ่งเหรนิกนัเฉ่าสอืเกาทงั.  

[เอกสารแปลเพื่อการจดัทาํฐานขอ้มูลยาสมนุไพรจีน]. นนทบุรี: สถาบนัการแพทยไ์ทย-จีน เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันา

การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวงสาธารณสุข, 2552.  
4. Yuan ZY.  Mahuang Xingren Gancao Shigao 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. Zhang XM, Luo JB. Effects of herba ephedrae, honey-fried herba ephedrae and maxingshigan decoction on 

autonomic activities of mice. Zhong Yao Cai 2010; 33(2): 236-9. 
6. Zhang XM, Luo JB. Effect of Herba ephedrae, honey-fried Herba ephedrae and Maxingshigan decoction on 

pentobabital sodium sleep experiment in mice. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 2010; 30(1): 121-2. 
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ไฉเกอ๋เจีย่จทีงั (柴葛解肌汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั  
伤寒六书 ซางหานลิว่ซู (Six Books on Febrile Diseases)1

 

 « ค.ศ. 1445  Tao Hua (陶华 เถาหวั) »2  
สว่นประกอบ  

柴胡 Radix Bupleuri ไฉหู 9  กรมั 
葛根 Radix Puerariae เกอ๋เกนิ 9  กรมั 
羌活 Rhizoma seu Radix Notopterygii เชยีงหวั 3  กรมั 
白芷 Radix Angelicae Dahuricae ไป๋จื่อ 3  กรมั 
黄芩 Radix Scutellariae หวงฉิน 9  กรมั 
石膏 Gypsum Fibrosum สอืเกา 9  กรมั 
桔梗 Radix Platycodonis เจีย๋เกงิ 3  กรมั 
芍药 Radix Paeoniae เสาเย่า 3  กรมั 
生姜 Rhizoma Zingiberis เซงิเจยีง 3  แวน่ 
大枣 Fructus Ziziphi Jujubae ตา้เจ่า    2  ผล 
甘草 Radix Glycyrrhizae กนัเฉ่า 3  กรมั 

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 
การออกฤทธิ์ 

 คลายกลา้มเน้ือ ระบายความรอ้น
1,3 

สรรพคณุ   

รกัษากลุ่มอาการลมเยน็กระทบร่างกายแลว้การคัง่แปรเปลีย่นเป็นความรอ้น  โดยมอีาการกลวั

หนาวเลก็นอ้ย มไีขสู้ง ปวดศีรษะและปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดตา ปวดเบา้ตา จมูกแหง้ หงุดหงดิ

กระสบักระส่าย นอนไมห่ลบั ลิ้นมฝ้ีาเหลอืงบาง ชพีจรลอยใหญ่เลก็นอ้ย
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยไขห้วดั ไขห้วดัระบาด 

หลอดลมอกัเสบ ปวดฟนั เป็นตน้
1,3
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ตาํรบัยา ไฉเกอ๋เจีย่จทีงั (柴葛解肌汤) 

2 เซนตเิมตร 
ไฉหู (柴胡) 

2 เซนตเิมตร 
เกอ๋เกนิ (葛根) 

2 เซนตเิมตร 
เชยีงหวั (羌活) 
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2 เซนตเิมตร 
ไป๋จื่อ (白芷) 

2 เซนตเิมตร 
หวงฉิน (黄芩) 

2 เซนตเิมตร 

สอืเกา (石膏) 2 เซนตเิมตร 
เจีย๋เกงิ (桔梗) 

2 เซนตเิมตร 

เสาเย่า (芍药) เซงิเจยีง (生姜) 

2 เซนตเิมตร 
ตา้เจ่า (大枣) 

2 เซนตเิมตร 
กนัเฉ่า (甘草) 

2 เซนตเิมตร 
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คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

柴胡 ไฉหู    ตวัยาหลกั ขม เผด็ เยน็ 
เลก็นอ้ย 

ขบักระจายลดไข ้ผ่อนคลายระบบ

ตบัและคลายเครยีด ช่วยใหห้ยางชี่

ขึ้นสู่สว่นบน  

葛根 เกอ๋เกนิ ตวัยาหลกั เผด็ 
อมหวาน 

เยน็ บรรเทาอาการหวดัจากการกระทบ

ลมเยน็ภายนอก ลดไข ้บรรเทา

อาการคอแหง้ กระหายนํา้ 
羌活 เชยีงหวั ตวัยาเสรมิ เผด็ 

อมขม 

อุ่น บรรเทาอาการหวดัจากการกระทบ

ลมเยน็ ปวดศีรษะ ปวดเมือ่ยตาม

ร่างกาย 
白芷 ไป๋จื่อ 
(โกฐสอ) 

ตวัยาเสรมิ เผด็ อุ่น บรรเทาอาการหวดัจากการกระทบ

ลมเยน็ภายนอก บรรเทาอาการ

ปวดศีรษะ ปวดฟนั ลดอาการคดั

จมกูจากไขห้วดัหรอืโรคโพรงจมกู

อกัเสบ 

黄芩 หวงฉิน ตวัยาช่วย ขม เยน็ ระบายความรอ้น ขจดัความชื้น 

ขบัพษิรอ้น ระบายความรอ้น 
ในเลอืด หา้มเลอืด ลดไข ้และ
กลอ่มครรภ ์

石膏 สอืเกา 
(เกลอืจดื) 

ตวัยาช่วย เผด็ 
อมหวาน 

เยน็มาก ระบายความรอ้นในกระเพาะอาหาร 

รกัษาอาการไขร้อ้นสูง ลดอาการ

กระวนกระวายและกระหายนํา้ 

桔梗 เจีย๋เกงิ ตวัยาช่วย ขม 
อมเผด็ 

สุขมุ กระจายชี่ทีป่อด ขบัเสมหะ ระงบั

อาการไอทีม่เีสมหะมาก อดึอดั

แน่นหนา้อก คอบวม ขบัฝีหนอง

และเสมหะในปอด 
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สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

芍药 เสาเย่า ตวัยาช่วย ขม เปรี้ยว 
อมหวาน 

เยน็

เลก็นอ้ย 
เสรมิอนิเลอืด ปรบัเสน้ลมปราณ

และประจาํเดอืน ปรบัสมดุลชี่ของ

ตบั ระงบัปวด เก็บกกัอนิชี่ ระงบั

เหงือ่ 

生姜 เซงิเจยีง 
(ขงิแก่สด) 

ตวัยานาํพา เผด็ อุ่น ขบัเหงือ่ ขบัความเยน็ทาํใหช้ี่

ไหลเวยีน ใหค้วามอบอุ่นแก่

ส่วนกลางของร่างกายและปอด 

ระงบัอาเจยีนและไอ 

大枣 ตา้เจ่า 
(พทุราจนี) 

ตวัยานาํพา หวาน อุ่น เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลางของร่างกาย 
บาํรุงเลอืดในระบบประสาท 

ประสานฤทธิ์ยาใหสุ้ขมุ 

甘草 กนัเฉ่า 
(ชะเอมเทศ) 

ตวัยานาํพา อมหวาน สุขมุ เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลางของร่างกาย 

ระบายความรอ้น ขบัพษิ ระงบัไอ 

ขบัเสมหะ ปรบัประสานตวัยา

ท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตวัยาหลกัคือ ไฉหูและเกอ๋เกิน มสีรรพคุณคลายกลา้มเน้ือ บรรเทา

อาการปวดเมื่อยและระบายความรอ้น  ตวัยาเสริม ไดแ้ก่ เชียงหวัและไป๋จื่อ ช่วยเสริมฤทธิ์บรรเทา

อาการปวดเมื่อยของตวัยาหลกั  ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ หวงฉินและสอืเกา ช่วยระบายความรอ้น  เจีย๋เกิง 

ช่วยกระจายชี่ที่ปอด ระบายเสยีชี่ (邪气) ออก และเสาเย่า มสีรรพคุณปรบัอิง๋ชี่ (营气) ระบายความ
รอ้น  ตวัยานาํพา ไดแ้ก่ เซงิเจียงและตา้เจ่า มสีรรพคุณปรบัอิง๋ชี่และเว่ยช์ี่ (卫气) และปรบัสมดุล
ส่วนกลางของร่างกาย  กนัเฉ่าช่วยปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั

1,3 
รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

4 
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ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้
หา้มใชต้าํรบัยาน้ีกบัผูป่้วยที่ลมเย็นกระทบร่างกายแลว้ยงัไม่แปรเปลี่ยนเป็นความรอ้น หรือ

ผูป่้วยที่อาการของโรคเขา้สู่อวยัวะฝู่หยางหมงิ (กระเพาะอาหารและลาํไส)้ แลว้ ทาํใหม้อีาการทอ้งผูก 
และปวดทอ้ง

1,3
  

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
 การศึกษาทางคลนิิก:  เมือ่ใหผู้ป่้วยไขห้วดัระบาด จาํนวน 393 ราย ที่มอีุณหภูมร่ิางกาย

ระหว่าง 38-38.9 องศาเซลเซียส จาํนวน 240 ราย และ 39-40.5 องศาเซลเซียส จาํนวน 153 ราย 
รบัประทานยาตม้โดยปรบัเพิม่หรือลดขนาดยาใหเ้หมาะกบัผูป่้วย พบว่า 378 ราย มอีาการไขล้ดลงได ้

ภายใน 48 ช ัว่โมง คิดเป็นรอ้ยละ 90  เมือ่ใหผู้ป่้วยเดก็ที่เป็นโรคไขห้วดัระบาดและมไีขสู้ง จาํนวน 12 

ราย รบัประทานยาตม้โดยปรบัเพิม่หรอืลดขนาดยาใหเ้หมาะสม พบว่าไดผ้ลดมีาก ไขจ้ะลดลงโดยเฉลีย่

ภายใน 2 วนัครึ่ง  เมือ่ใหผู้ป่้วยโรคตดิเชื้อทางเดนิหายใจส่วนบน จาํนวน 109 ราย รบัประทานยาตม้ 

พบวา่ผูป่้วยทกุรายหายเป็นปกต ิโดยขนาดยาที่รบัประทานคือ 1-6 ห่อ  เมือ่ใหย้าตม้โดยปรบัเพิม่หรือ
ลดขนาดยาใหเ้หมาะกบัผูป่้วยโรคติดเชื้ อในระบบทางเดินหายใจ จาํนวน 125 ราย ซึ่งทุกรายมี

อุณหภูมร่ิางกายสูงกว่า 38.5 องศาเซลเซยีส (39-40 องศาเซลเซยีส 70 ราย  สูงกว่า 40 องศาเซลเซยีส 
14 ราย  และตํา่กว่า 39 องศาเซลเซยีส 41 ราย) พบว่ารกัษาไดผ้ลมากกว่ารอ้ยละ 90  โดยอาการไขจ้ะ

เริ่มลดลงหลงัใหย้า 1-5 ช ัว่โมง
  ผูป่้วยทีม่ไีขล้ดลงจนเป็นปกตภิายใน 24, 24-48 และ 48-72 ช ัว่โมง มี

จาํนวนเท่ากบั 62, 51 และ 12 ราย ตามลาํดบั4
 

เอกสารอา้งองิ 
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. เยน็จติร เตชะดาํรงสนิ, สมชาย จริพนิิจวงศ.์ ตาํรบัยาไฉเกอ๋เจีย่จทีงั. [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี]. นนทบรุ:ี 

สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวงสาธารณสุข, 
2552. 

4. Yuan ZY.  Chai Ge Jieji Tang.  In: Xia M (ed.). Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 
Medicine. Vol. 1.  1st ed. Beijing: Xue Yuan Press, 1997.  
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ป้ายตูส๋า่น (败毒散) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
小儿药证直诀  เสีย่วเออ๋รเ์ย่าเจิ้งจือ๋จเฺหวยี (Key to Therapeutics of Children’s Diseases)1 

 « ค.ศ. 1114  Qian Yi (钱乙 เฉียนอี)่ »2 

ประกอบดว้ย  

羌活 Rhizoma seu Radix Notopterygii เชยีงหวั 30 กรมั 
独活 Radix Angelicae Pubescentis ตูห๋วั 30 กรมั 
川芎 Rhizoma Ligustici Chuanxiong ชวนซฺยง 30 กรมั 
柴胡 Radix Bupleuri ไฉหู 30 กรมั 
前胡 Radix Peucedani เฉียนหู 30 กรมั 
枳壳 Fructus Aurantii จื่อเขอ 30 กรมั 
茯苓 Poria ฝูหลงิ 30 กรมั 
桔梗 (炒) Radix Platycodi (parched) เจีย๋เกงิ (เฉ่า) 30 กรมั 
人参 Radix Ginseng เหรนิเซนิ 30 กรมั 
甘草 Radix Glycyrrhizae กนัเฉ่า 15 กรมั 
     

วธิีใช ้

 นาํยาท ัง้หมดมาบดเป็นผง รบัประทานครัง้ละ 6 กรมั โดยรบัประทานกบันํา้กระสายยาทีเ่ตรยีม
จากการตม้เซงิเจยีง (生姜) 2-3 แว่น และป๋อเหอ (薄荷) 3-4 กรมั ในนํา้ประมาณ 1 แกว้ หรอืเตรยีม
เป็นยาตม้ โดยปรบัลดนํา้หนกัยาจากตาํรบัยาขา้งตน้ลง 5 เท่า1,3 

การออกฤทธิ์  
เสรมิชี่ บรรเทาอาการภายนอก กระจายลม ขบัความชื้น

1,3 
สรรพคณุ  

รกัษาอาการทีม่สีาเหตจุากพลงัชี่ไมเ่พยีงพอ เมือ่กระทบลมเยน็จากภายนอก จะมอีาการไขสู้ง  
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2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

กลวัหนาว ปวดศีรษะ คอแขง็ ปวดเมือ่ยตามตวัและแขนขา ไมม่เีหงือ่ คดัจมกู เสยีงเปลีย่น ไอมเีสมหะ 

ทอ้งอดื แน่นบรเิวณทรวงอก ลิ้นมฝ้ีาขาวเหนียว ชพีจรลอยนุ่ม เวลากดลกึไมม่แีรง
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยไขห้วดั ไขห้วดัใหญ่ และโรค

คางทูม หลอดลมอกัเสบ ไขขอ้อกัเสบเรื้อรงัชนิดรูมาตกิ ลมพษิ ผวิหนงัเป็นผืน่อกัเสบจากภูมแิพ ้และฝี
หนองอกัเสบในระยะแรก

1,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาํรบัยา ป้ายตูส๋า่น (败毒散) 

เชยีงหวั (羌活) 
ตูห๋วั (独活) 



ตาํรบัยาจนีทีใ่ชบ้อ่ยในประเทศไทย ฉบบัสมบูรณ์ 
  

 

71

2 เซนตเิมตร 2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

3 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 เซนตเิมตร 

ไฉหู (柴胡) 

เฉียนหู (前胡) 

ชวนซฺยง (川芎) 

จื่อเขอ (枳壳) 

ฝูหลงิ (茯苓) 

เจีย๋เกงิ (桔梗) 

เหรนิเซนิ (人参) กนัเฉ่า (甘草) 
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คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร  ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
羌活  เชยีงหวั  ตวัยาหลกั เผด็ 

อมขม 

อุ่น บรรเทาอาการหวดัจากการ

กระทบลมเยน็ ปวดศีรษะ ปวด

เมือ่ยตามร่างกาย 
独活  ตูห๋วั  ตวัยาหลกั เผด็ 

อมขม 
อุ่น 

เลก็นอ้ย 

บรรเทาอาการปวดเมือ่ย อาการ

หวดัจากการกระทบลมเยน็และ

ความชื้นภายนอก 
川芎  ชวนซฺยง  
(โกฐหวับวั) 

ตวัยาเสรมิ เผด็ อุ่น ช่วยการไหลเวยีนของชี่และเลอืด

ขบัลมในเลอืด ระงบัปวด 
柴胡  ไฉหู ตวัยาเสรมิ ขม 

อมเผด็ 
เยน็ 

เลก็นอ้ย 
ขบักระจายลดไข ้ผ่อนคลายตบั 

ช่วยใหห้ยางชี่ขึ้นสู่ส่วนบนของ

ร่างกาย คลายเครยีด 
前胡  เฉียนหู  ตวัยาช่วย ขม 

อมเผด็ 
เยน็ 

เลก็นอ้ย 
ลดชี่ใหต้ ํา่ลง ขบัเสมหะ กระจาย

และระบายลมรอ้น 
枳壳  จื่อเขอ  ตวัยาช่วย ขม 

อมเผด็ 
เยน็ 

เลก็นอ้ย 
แกอ้าการแน่นทรวงอก ช่วยให ้

การไหลเวยีนของชี่ทีท่รวงอกดขีึ้น 
茯苓  ฝูหลงิ  
(โป่งรากสน) 

ตวัยาช่วย หวาน 
เลก็นอ้ย 

สุขมุ ระบายนํา้ สลายความชื้น เสรมิ

บาํรุงมา้ม สงบจติใจ 
桔梗 (炒) 
เจีย๋เกงิ (เฉ่า)  

ตวัยาช่วย ขม 
อมเผด็ 

สุขมุ นาํยาขึ้นส่วนบนของร่างกาย 

บรรเทาอาการหลอดลมอกัเสบ 

แน่นหนา้อก คอบวมเจบ็  
ขบัฝีหนองและเสมหะในปอด 

บรรเทาไอทีม่เีสมหะมาก  
人参  เหรนิเซนิ  
(โสมคน) 

ตวัยาช่วย หวานอม 
ขมเลก็นอ้ย 

อุ่น 
เลก็นอ้ย 

เสรมิชี่ สรา้งสารนํา้ บาํรุงหวัใจ

และมา้ม สงบจติใจ 
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สมนุไพร  ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
甘草  กนัเฉ่า 
(ชะเอมเทศ)  

ตวัยานาํพา อมหวาน สุขมุ บาํรุงชี่ เสรมิมา้มและกระเพาะ-
อาหาร ระบายความรอ้น ขบัพษิ 

ปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดให ้
เขา้กนั 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยเชียงหวัและตูห๋วัเป็นตวัยาหลกั มสีรรพคุณขบัพษิชื้นและลมเยน็ให ้

กระจายไปท ัว่ร่างกาย  ตวัยาเสริม ไดแ้ก่ ชวนซฺยงมสีรรพคุณช่วยใหก้ารไหลเวยีนของเลอืดดขีึ้น

และขบัลม ส่วนไฉหูมสีรรพคุณผ่อนคลายกลา้มเน้ือ ตวัยาท ัง้สองน้ีช่วยการออกฤทธิ์ของเชียงหวัและตู๋

หวัในการขบัพษิภายนอกและระงบัปวด  ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ จื่อเขอมสีรรพคุณกดชี่ลงลา่ง เจีย๋เกิง (เฉ่า) 
เปิดทะลวงปอด ทาํใหป้อดทาํงานดขีึ้น เฉียนหูขบัเสมหะ ฝูหลงิระบายความชื้น เหรินเซนิเสรมิสรา้งภูมิ

ตา้นทานและเพิ่มชี่เพื่อขบัของเสียออกทางเหงื่อ  ตวัยานาํพา ไดแ้ก่ กนัเฉ่าช่วยปรบัประสานตวัยา

ท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั เสริมชี่และปรบัสมดุลส่วนกลางของร่างกาย  เมื่อนาํมารบัประทานโดยเพิ่มเซงิเจียง

และป๋อเหอ เซงิเจยีงและป๋อเหอจะช่วยขบักระจายลมเยน็
1,3

     

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาผง ยาตม้

4  
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้

ตาํรบัยาน้ีมฤีทธิ์ค่อนไปทางแหง้อุ่น เหมาะสาํหรบัผูป่้วยทีม่อีาการทีม่สีาเหตจุากการกระทบลม

เย็นภายนอก รวมท ัง้มคีวามชื้นและร่างกายพร่องร่วมดว้ย ตาํรบัยาน้ีไม่เหมาะสมกบักรณีที่มคีวามชื้น

และรอ้น
1,3 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณขบัเหงือ่ แกไ้ข ้ระงบัปวด ขบัเสมหะ ระงบัไอ 

ขบัปสัสาวะ กระตุน้การไหลเวยีนของเลอืด ลดอาการอกัเสบ ตา้นเชื้อแบคทเีรยีและไวรสั
1,3,4 

เอกสารอา้งองิ 
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. 
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3. จรสั ตัง้อร่ามวงศ.์  ตาํรบัยาป้ายตูส่๋าน.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี].  นนทบรุ:ี  สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี 

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551.  
4. Qu YH, Wang X.  Ren Shen Bai Du San.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional 

Chinese Medicine. Vol. 1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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เจยีเจีย่นเวยห์รุยทงั (加减葳蕤汤) 

 

ตาํราตน้ตาํรบั  
重订通俗伤寒论 ฉงตงิทงซูซางหานลุน่ (Revised Popular Treatise on Febrile Diseases)1

 

 « ค.ศ. 1016 Yu Gen (俞根 ยหฺวเีกนิ) »2  

สว่นประกอบ  

生葳蕤 Rhizoma Polygonati Odorati เซงิเวยห์รุย 9  กรมั 
生葱白 Bulbus Allii Fistulosi เซงิชงไป๋ 6  กรมั 
淡豆豉 Semen Sojae Praeparatum ตัน้โตว้ฉ่ือ 9  กรมั 
薄荷 Herba Menthae ป๋อเหอ 5  กรมั 
桔梗 Radix Platycodonis เจีย๋เกงิ 5  กรมั 
白薇 Radix Cynanchi Atrati ไป๋เวย ์ 3  กรมั 
红枣 Fructus Ziziphi Jujubae หงเจ่า   2  ผล 
甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กนัเฉ่า (จื้อ) 2  กรมั 
     

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่ ดืม่ขณะอุ่น1,3 
การออกฤทธิ์ 

 เสรมิอนิ ระบายความรอ้น ขบัเหงือ่ ขบักระจายหวดัทีเ่กดิจากลมภายนอก
1,3 

สรรพคณุ 

รกัษาผูป่้วยที่มีพื้นฐานร่างกายเป็นกลุ่มอาการอินพร่อง แลว้เป็นหวดัจากการกระทบลม

ภายนอก  โดยมอีาการปวดศีรษะ ตวัรอ้น มไีข ้กลวัลมเยน็เลก็นอ้ย ไอ คอแหง้ เสมหะขน้ขบัออกยาก 

ไมม่เีหงือ่หรอืเหงือ่ออกไมม่าก กระหายนํา้ ใจรอ้นรุ่ม ลิ้นแดง ชพีจรเรว็
1,3

   
ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรอืลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยไขห้วดั ไขห้วดัใหญ่ หลอดลม

อกัเสบ หรอืกรณีหลงัคลอดหรอืเสยีเลอืด แลว้เป็นไขห้วดั
1,3 
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ตาํรบัยา เจยีเจีย่นเวยห์รุยทงั (加减葳蕤汤) 

เซงิชงไป๋ (生葱白) 
2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

เซงิเวยห์รุย (生葳蕤) 
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2 เซนตเิมตร 
ป๋อเหอ (薄荷) 

2 เซนตเิมตร 
เจีย๋เกงิ (桔梗) 

2 เซนตเิมตร 

ไป๋เวย ์(白薇) 

2 เซนตเิมตร 
หงเจ่า (红枣) 2 เซนตเิมตร 

กนัเฉ่า (จื้อ) [甘草(炙)] 

ตัน้โตว้ฉ่ือ (淡豆豉) 
2 เซนตเิมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
生葳蕤 เซงิเวยห์รุย ตวัยาหลกั อมหวาน เยน็ 

เลก็นอ้ย 

บาํรุงอนิ บรรเทาอาการไอแหง้ มี

เสมหะแหง้เน่ืองจากอนิพร่อง ลด

ไข ้บรรเทาอาการรอ้นใน คอแหง้ 

กระหายนํา้ 

生葱白 เซงิชงไป๋ 
(หอมจนี) 

ตวัยาเสรมิ เผด็ อุ่น ขบักระจายความรอ้น ขบัพษิรอ้น

บรรเทาอาการปวดศีรษะจากการ

กระทบปจัจยัก่อโรคจากภายนอก 

บรรเทาอาการปวดทอ้ง 
     

     



ตาํรบัยารกัษากลุม่อาการภายนอก 

 

 

78 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
淡豆豉 ตัน้โตว้ฉ่ือ ตวัยาเสรมิ เผด็อม

หวาน ขม

เลก็นอ้ย 

อุ่น

เลก็นอ้ย 
บรรเทาหวดัจากลมภายนอก ลด
อาการหงดุหงดิ 

薄荷 ป๋อเหอ ตวัยาเสรมิ เผด็ เยน็ กระจายความรอ้นทีก่ระทบต่อ

ร่างกาย ระบายความรอ้น ช่วยให ้

สมองโปร่ง ลาํคอโลง่ ผ่อนคลาย

ตบั คลายเครยีด 

桔梗 เจีย๋เกงิ ตวัยาเสรมิ ขม 
อมเผด็ 

สุขมุ กระจายชี่ทีป่อด ขบัเสมหะ ระงบั

อาการไอทีม่เีสมหะมาก อดึอดั

แน่นหนา้อก คอบวม ขบัฝีหนอง

และเสมหะในปอด 

白薇 ไป๋เวย ์ ตวัยาช่วย เคม็ ขม 
เลก็นอ้ย 

เยน็ ระบายความรอ้นในเลอืด ขบั

ปสัสาวะ บรรเทาพษิฝีหนอง 

红枣 หงเจ่า 

(พทุราจนี) 
ตวัยาช่วย หวาน อุ่น เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลางของร่างกาย

บาํรุงเลอืดในระบบประสาท 

ประสานฤทธิ์ยาใหสุ้ขมุ 

甘草 (炙) 

กนัเฉ่า (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผดันํา้ผึ้ง) 

ตวัยาช่วย 
และนาํพา 

หวาน อุ่น บาํรุงชี่ เสรมิมา้มและกระเพาะ-

อาหาร ระบายความรอ้น ขบัพษิ 

ปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 

 ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตวัยาหลกัคอื เซงิเวยห์รุยรสหวาน ชุ่มชื้น มสีรรพคุณเสรมิอนิและเพิ่ม

สารนํา้ ทาํใหป้อดชุ่มชื้น บรรเทาอาการไอและคอแหง้ ตวัยาเสริม ไดแ้ก่ เซงิชงไป๋ ตัน้โตว้ฉ่ือ ป๋อเหอ 

และเจีย๋เกิง ช่วยกระจายชี่ที่ปอด บรรเทาอาการต่าง ๆ ที่เกิดจากการกระทบปจัจยัก่อโรคจากภายนอก 

บรรเทาอาการไอ ช่วยใหล้าํคอโลง่  ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ ไป๋เวยร์สเค็ม คุณสมบตัเิยน็ ช่วยลดความรอ้นใน

ระบบเลอืด บรรเทาอาการหงดุหงดิกระหายนํา้ หงเจ่ารสหวานชุ่ม ช่วยเสริมบาํรุงมา้ม  ตวัยานาํพาคือ 

กนัเฉ่า (จื้อ) ช่วยปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั1,3 
รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

3 
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ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้
ยาตาํรบัน้ีเหมาะสาํหรบัผูป่้วยทีอ่นิพร่องแลว้เป็นหวดั  หา้มใชก้บัผูป่้วยทีไ่มม่ภีาวะอนิพร่อง

1,3
  

เอกสารอา้งองิ 
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. เยน็จติร เตชะดาํรงสนิ, สมชาย จริพนิิจวงศ.์  ตาํรบัยาเจยีเจี่ยนเวยห์รุยทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี]. 

นนทบุรี: สถาบนัการแพทยไ์ทย-จีน เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวง

สาธารณสุข, 2552. 



ตาํรบัยาปรบัใหส้มดุล 

 

80 

เสีย่วไฉหทูงั  (小柴胡汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
 伤寒论  ซางหานลุน่ (Treatise on Febrile Diseases)1 
 « ค.ศ. 219  Zhang Zhongjing (张仲景 จางจง้จิ่ง) »2 
 

สว่นประกอบ
 

 

柴胡 Radix Bupleuri ไฉหู 12 กรมั 
 

黄芩 Radix Scutellariae หวงฉิน 9 กรมั 
 

半夏 Rhizoma Pinelliae ปัน้เซีย่ 9 กรมั 
 

生姜 Rhizoma Zingiberis Recens เซงิเจยีง 9 กรมั 
 

人参 Radix Ginseng เหรนิเซนิ 6 กรมั 
 

大枣 Fructus Ziziphi Jujubae ตา้เจ่า    4 ผล 
 

甘草(炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กนัเฉ่า (จื้อ) 5 กรมั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาํรบัยา เสีย่วไฉหทูงั  (小柴胡汤) 
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เซงิเจยีง (生姜)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กนัเฉ่า (จื้อ) [甘草(炙)] 

2 เซนตเิมตร 

ไฉหู (柴胡) 2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

หวงฉิน (黄芩)  
ปัน้เซีย่ (半夏) 

2 เซนตเิมตร 

ตา้เจ่า(大枣) 
2 เซนตเิมตร 

3 เซนตเิมตร 

เหรนิเซนิ(人参) 
2 เซนตเิมตร 
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วธิีใช ้ 
 ตม้เอานํา้ดื่ม

1,3 

การออกฤทธิ์ 
 ปรบัสมดุลเสน้เสา้หยาง (ถงุนํา้ด)ี1,3 

สรรพคณุ
 

ใชร้กัษาโรคทีเ่กิดจากพษิไขเ้ขา้สู่เสน้เสา้หยาง (ถงุนํา้ด)ี ทาํใหม้อีาการเดีย๋วหนาวเดีย๋วรอ้น แน่น 
ทรวงอก และชายโครง เซื่องซมึ เบือ่อาหาร หงดุหงดิ คลืน่ไส ้ปากขม คอแหง้ ตาลาย ลิ้นมฝ้ีาขาวบาง 

ชพีจรตงึ หรอืสตรทีีเ่ป็นไขเ้น่ืองจากกระทบความเยน็ หรอืความรอ้นเขา้สู่ระบบเลอืด
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยโรคเสา้หยาง (ถงุนํา้ด)ี ซึ่งมี
การแสดงออกคือเป็นโรคไขห้วดั ไขม้าลาเรีย ท่อถงุนํา้ดตีดิเชื้อ โรคตบัอกัเสบ เน้ือเยื่อทรวงอกอกัเสบ 

กระเพาะอาหารอกัเสบเรื้อรงั ระบบย่อยอาหารไมด่ ีเตา้นมอกัเสบ เจบ็เสน้ประสาททีบ่รเิวณซีโ่ครง ระบบ
ประสาทกระเพาะอาหารทาํงานบกพร่อง

1,3 

คาํอธิบายตาํรบั 
 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

柴胡 ไฉหู ตวัยาหลกั ขม เผด็ เยน็ 
เลก็นอ้ย 

ลดไข ้ผ่อนคลาย คลายเครยีด  
ช่วยใหห้ยางลอยขึ้นสว่นบน 

黄芩 หวงฉิน ตวัยาเสรมิ ขม เยน็ ระบายความรอ้น แกค้วามชื้น  
ขบัพษิรอ้น ช่วยใหเ้ลอืดเย็นลง  
และหา้มเลอืด แกต้วัรอ้น  
กลอ่มครรภ ์

半夏 ปัน้เซีย่ ตวัยาช่วย เผด็      อุ่น  
(มพีษิ)* 

สลายความชื้น ละลายเสมหะ 

กดชี่ลงลา่ง แกค้ลืน่ไสอ้าเจยีน 

สลายเสมหะทีเ่กาะตวัเป็นกอ้น  
 
 
*  ปัน้เซีย่ เป็นสมนุไพรทีม่พีษิ ตอ้งฆ่าฤทธิ์ยาก่อนใช ้
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สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

生姜 เซงิเจยีง 
(ขงิสด) 

ตวัยาช่วย เผด็ อุ่น ผ่อนคลายผวิหนงั ขบัเหงือ่ ให ้
ความอบอุ่นแก่ส่วนกลางของ

ร่างกาย (กระเพาะอาหาร) แก ้
คลืน่ไสอ้าเจยีน ใหค้วามอุ่นแก่ 
ปอด ระงบัไอ 

人参 เหรนิเซนิ 
(โสมคน) 

ตวัยาช่วย หวานอมขม

เลก็นอ้ย 
อุ่น

เลก็นอ้ย 
บาํรุงชี่ (อย่างดี) เสริมปอด  
บาํรุงมา้ม ก่อใหเ้กิดสารนํา้  
สงบจติใจ 

大枣 ตา้เจ่า 
(พทุราจนี) 

ตวัยาช่วย หวาน อุ่น เสริมชี่ บาํรุงส่วนกลางของ 
ร่างกาย เสริมเลอืด สงบจิต  
ปรบัสมดุลของยา 

甘草(炙)  
กนัเฉ่า (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผดันํา้ผึ้ง) 

ตวัยานาํพา หวาน อุ่น เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลาง ระบาย

ความรอ้น แกพ้ษิ ขบัเสมหะ 

ระงบัไอ ปรบัประสานตวัยา

ท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 

ตาํรบัยานี้ประกอบดว้ยไฉหูเป็นตวัยาหลกั มสีรรพคุณขบักระจายปจัจยัก่อโรคกึ่งภายนอก 

หวงฉินเป็นตวัยาเสรมิ ช่วยระบายความรอ้นทีส่ะสมอยู่กึ่งภายใน เมือ่ใชต้วัยาท ัง้สองร่วมกนั ตวัยาหน่ึง

ขบักระจายปจัจยัก่อโรค อีกตวัหน่ึงระบายความรอ้นที่สะสมอยู่ จึงสามารถขจดัปจัจยัก่อโรคในเสน้

ลมปราณเสา้หยาง ปัน้เซี่ยและเซงิเจียงช่วยปรบักระเพาะอาหารใหส้มดุล ช่วยใหช้ี่ลงสู่เบื้องล่าง เหริน

เซินและตา้เจ่าช่วยเสริมชี่ และบาํรุงส่วนกลาง กนัเฉ่า (จื้อ) เป็นตวัยานาํพา ช่วยปรบัประสานตวัยา
ท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั

1,3
  

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้ ยาชง ยาเมด็

4 
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ขอ้ควรระวงัในการใช ้
ไม่ควรใชต้าํรบัยาเสี่ยวไฉหูทงักบัผูป่้วยที่เป็นโรคส่วนบนแกร่ง ส่วนล่างพร่อง ไฟตบัสูงจดัจน

พุง่ขึ้นส่วนบน มอีาการอนิพร่อง อาเจยีนเป็นเลอืด
1,3 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
ตาํรบัยาเสีย่วไฉหทูงั  มรีายงานการศึกษาวจิยัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

การศึกษาทางเภสชัวิทยา: ตาํรบัยาเสีย่วไฉหูทงัมฤีทธิ์ปกป้องตบั เพิม่การไหลเวยีนของเลอืด
ในตบั ช่วยใหน้ํา้ในถงุนํา้ดไีหลเวยีนดขีึ้น เพิ่มประสทิธิภาพการทาํงานของกระเพาะอาหาร ลดไข ้และ

ตา้นอกัเสบในหนูขาว เพิ่มภูมติา้นทานในหนูถบีจกัร
4
 ตา้นเชื้อไวรสัตบัอกัเสบชนิดบใีนหลอดทดลอง

5  
ปกป้องตบัอ่อนและรกัษาตบัอ่อนอกัเสบเรื้อรงัในหนูขาว

6  นอกจากน้ี พบวา่ตาํรบัยาเสีย่วไฉหูทงัมผีลลด

ระดบัความเขม้ขน้ในเลอืดของยาเบาหวาน tolbutamine ในหนูขาวเมือ่ใชร่้วมกนั7 
การศึกษาทางคลนิิก: ตาํรบัยาเสีย่วไฉหูทงัมสีรรพคุณในการรกัษาโรคตบัอกัเสบทีเ่กิดจากเชื้อ

ไวรสัรสัตบัอกัเสบชนิดบี
8,9

 และชนิดซี
10  ตา้นเชื้อแบคทเีรยี ถอนพษิไข ้ตาํรบัยาน้ีมจีดุเด่นในดา้นรกัษา

อาการตวัรอ้น ลดการอกัเสบ ช่วยกระตุน้การทาํงานของระบบย่อยอาหาร ระงบัอาการคลืน่ไส ้ขบัเสมหะ 

ระงบัไอ ปกป้องตบั ช่วยใหน้ํา้ในถงุนํา้ดไีหลเวยีนดขีึ้น และสงบจติใจ
1,3 

การศึกษาความปลอดภยั: เมือ่ใหส้ารสกดัชนิดผงของตาํรบัยาน้ีทางปากหนูขาวในขนาด 40, 
160 และ 640 มลิลกิรมั/กโิลกรมั ตดิต่อกนันาน 6 เดอืน ไมพ่บอาการผดิปกตใิด ๆ

4 

เอกสารอา้งองิ 
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. จรสั ตัง้อร่ามวงศ,์ สุณี จรีะจติสมัพนัธ,์ ธรีพงศ ์ ตัง้อร่ามวงศ.์  ตาํรบัยาเสีย่วไฉหูทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยา

สมนุไพรจนี]. นนทบรุ:ี สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้  กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  

กระทรวงสาธารณสุข, 2549. 
4. Zhang SF, Li CW, Wang L.  Xiao Chaihu 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. Chang JS, Wang KC, Liu HW, Chen MC, Chiang LC, Lin CC.  Sho-saiko-to (Xiao-Chai-Hu-Tang) and crude 

saikosaponins inhibit hepatitis B virus in a stable HBV-producing cell line. Am J Chin Med 2007; 35(2): 341-51. 
6. Su SB, Li YQ, Shen HY, Motoo Y.  Effects of Chinese herbal medicines on spontaneous chronic pancreatitis in rats 

and the pathological relationships between formulas and syndromes. Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao 2006; 4(4): 358-62. 
7.  Nishimura N, Naora K, Hirano H, Iwamoto K. Effects of sho-saiko-to (xiao chai hu tang), a Chinese traditional 

medicine, on the gastric function and absorption of tolbutamide in rats. Yakugaku Zasshi 2001; 121(2): 153-9. 
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ซ่ือหน้ีสา่น  (四逆散) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
伤寒论 ซางหานลุน่ (Treatise on Febrile Diseases)1 

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

สว่นประกอบ 
 

柴胡 Radix Bupleuri ไฉหู 6 กรมั
 

枳实 Fructus Aurantii Immaturus จื่อสอื 6 กรมั
 

白芍 Radix Paeoniae Alba ไป๋เสา  9 กรมั
 

甘草(炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กนัเฉ่า (จื้อ) 6 กรมั
 

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดื่ม

1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ขบักระจายพษิออกจากผวิกาย ผ่อนคลายตบั ปรบัชี่ของระบบมา้ม

1,3 
สรรพคณุ 

รกัษาภาวะทีม่หียางชี่อดุก ัน้อยู่ภายในร่างกาย ไมส่ามารถกระจายไปทีแ่ขนและขา ทาํใหม้อืเทา้

เยน็ ชี่ของตบัไม่ผ่อนคลาย การทาํงานของมา้มตดิขดั ทาํใหม้อีาการอดึอดั แน่นทอ้ง ถ่ายเป็นบดิ ปวด

ทอ้ง ลิ้นมฝ้ีาขาว ชพีจรตงึ
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรอืลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยกระเพาะอาหารอกัเสบ มแีผล

ในกระเพาะอาหาร ลาํไสอ้กัเสบ
4 
ตบัอกัเสบเรื้อรงั ถุงนํา้ดีอกัเสบ น่ิวในถงุนํา้ดี ตบัอ่อนอกัเสบ ปวด

ประสาทตรงชายโครง อาการทางประสาทของกระเพาะอาหาร ซึง่มสีาเหตมุาจากชี่ตบัไม่ผ่อนคลาย การ

ทาํงานของมา้มตดิขดั
1,3 
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จื่อสอื (枳实) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตาํรบัยา ซ่ือหน้ีสา่น  (四逆散) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไฉหู (柴胡) 2 เซนตเิมตร 

    ไป๋เสา (白芍) 
2 เซนตเิมตร 

กนัเฉ่า (จื้อ) [甘草(炙)] 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 
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คาํอธิบายตาํรบั 
 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

柴胡 ไฉหู ตวัยาหลกั ขม เผด็ เยน็

เลก็นอ้ย 
ขบักระจายลดไข ้แกต้วัรอ้น  
ผ่อนคลายระบบตบั และช่วยให ้
หยางชี่ขึ้นสู่สว่นบน ผ่อนคลาย  
คลายเครยีด 

枳实 จื่อสอื 
(สม้ซ่า) 

ตวัยาเสรมิ ขม เผด็ เยน็

เลก็นอ้ย 
ขบัของเสยีที่ตกคา้ง ละลาย 
เสมหะ  

白芍 ไป๋เสา ตวัยาช่วย ขม เปรี้ยว

อมหวาน 
เยน็

เลก็นอ้ย 
เสรมิอนิเลอืด ปรบัประจาํเดอืน  
และปรบัสมดุลชี่ของตบั ระงบั 
ปวด เก็บกกัอนิชี่ ระงบัเหงือ่ 

甘草(炙) 

กนัเฉ่า (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผดันํา้ผึ้ง) 

ตวัยานาํพา หวาน อุ่น เสรมิชี่บาํรุงสว่นกลาง ระบาย 
ความรอ้น แกพ้ษิ ขบัเสมหะ  
ระงบัไอ ปรบัประสานตวัยา

ท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั  

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยไฉหูเป็นตวัยาหลกั มสีรรพคุณผ่อนคลายตบั ปรบัการไหลเวยีนของชี่

ใหเ้ป็นปกต ิและขบักระจายความรอ้นออกจากผวิกาย  ไป๋เสาเสรมิบาํรุงตบั ลดอาการหดเกร็ง และเสรมิ

อนิ จงึสามารถขบักระจายความรอ้นออกภายนอกโดยไมท่าํลายอนิ  จื่อสอืมสีรรพคุณขบัของเสยีตกคา้ง 

ช่วยใหก้ารทาํงานของมา้มไม่ติดขดั กนัเฉ่า (จื้อ) เป็นตวัยานาํพา ช่วยปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้
กนั เมือ่ใชร่้วมกบัตวัยาไป๋เสาสามารถลดอาการหดเกรง็ และระงบัปวด

1,3
  

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้ ยาผง4 
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ขอ้ควรระวงัในการใช ้
ตาํรบัยาซื่อหน้ีส่านใชไ้ดเ้ฉพาะกบัผูป่้วยที่มอืเทา้เยน็จากหยางชี่ถูกปิดกัน้ภายใน ซึ่งทาํใหช้ี่ไปไม่

ถงึมอืและเทา้ ทาํใหม้อืเทา้มอีาการเยน็ ถา้เกิดจากสาเหตอุื่น ๆ เช่น หยางพร่อง เลอืดลมไปเลี้ยงไม่ถงึมอื

เทา้ ทาํใหม้อืเทา้เยน็ จะใชต้าํรบัยาน้ีไมไ่ด ้
1,3   

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
ตาํรบัยาซ่ือหน้ีสา่น  มรีายงานการศึกษาวจิยัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  ตาํรบัยาซือ่หน้ีส่านมฤีทธิ์ปกป้องตบั5 ยบัย ัง้การเกิดความไวต่อการ
สมัผสัในหนูถีบจกัร

7
 สารสกดัแอลกอฮอลม์ีฤทธิ์ตา้นการหดเกร็งของลาํไสก้ระต่าย รกัษาแผลใน

กระเพาะอาหารหนูขาว สารสกดันํา้มฤีทธิ์ช่วยใหน้อนหลบั ช่วยใหก้ารทาํงานของระบบประสาทส่วนกลาง

ดขีึ้น เมือ่ใหส้ารสกดันํา้ทางปากหนูถบีจกัรในขนาดเทยีบเท่าผงยา 20 กรมั/กโิลกรมั มผีลลดไข ้
6 

การศึกษาทางคลินิก:  ตาํรบัยาซือ่หน้ีส่านมสีรรพคุณในการสงบสต ิ แกอ้าการกลา้มเน้ือเกร็ง 
ระงบัปวด ระบายความรอ้น ตา้นเชื้อแบคทเีรยี และมสีรรพคุณทีเ่ด่นชดัในเรื่องการป้องกนัการถูกทาํลาย

ของตบั
1,3  นอกจากน้ีตาํรบัยาน้ียงัมฤีทธิ์ขยายหลอดเลอืดในสมองผูป่้วยทีเ่ลอืดไปเลี้ยงสมองตดิขดั ช่วย

ใหก้ารไหลเวยีนของเลอืดดขีึ้น บรรเทาอาการหดเกร็งของกระเพาะอาหารและลาํไส ้ช่วยใหก้ารย่อยของ

กระเพาะอาหารเป็นปกติ บรรเทาอาการสะอึก และขบัของเสียที่ตกคา้งในลาํไสเ้ลก็ส่วนตน้ รวมท ัง้มี

สรรพคุณรกัษาอาการหวาดผวาเน่ืองจากไขสู้ง เป็นบดิ และปวดทอ้งในผูป่้วยเด็ก
6
 และลดอาการมอืมี

เหงือ่ออกมากผดิปกติ
8 

การศึกษาความปลอดภยั: การศึกษาพษิเฉียบพลนัในหนูถบีจกัรโดยการใหส้ารสกดันํา้ทางปาก
และฉีดเขา้ช่องทอ้ง พบว่าขนาดของสารสกดัเทยีบเท่าผงยาที่ทาํใหห้นูถบีจกัรตายรอ้ยละ 50 (LD50) 
มค่ีาเท่ากบั 413 และ 122.8 กรมั/กโิลกรมั ตามลาํดบั และเมือ่ใหส้ารสกดันํา้ทางปากหนูขาว วนัละคร ัง้ 
ตดิต่อกนันาน 20 วนั ไมพ่บการเปลีย่นแปลงทีผ่ดิปกตขิองนํา้หนกัตวั และการทาํงานของตบัและไต

6 

เอกสารอา้งองิ  
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. 
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จนี].  นนทบุรี: สถาบนัการแพทยไ์ทย-จีน เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

กระทรวงสาธารณสุข, 2549. 
4. Bensky D, Barolet R.  Chinese herbal medicine: Formulas & strategies.  1st ed.  Seattle: Eastland Press, 1990. 
5. Jiang J, Zhou C, Xu Q.  Alleviating effects of si-ni-san, a traditional Chinese prescription, on experimental liver injury 

and its mechanisms.  Biol Pharm Bull 2003; 26(8): 1089-94. 
6. Liu SQ, Zhang SF.  Sini san.  In: Xia M (ed.).  Modern study of the medical formulae in traditional Chinese medicine.  

Vol.1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
7. Sun Y, Chen T, Xu Q.  Si-Ni-San, a traditional Chinese prescription, and its drug-pairs suppress contact sensitivity in 

mice via inhibition of the activity of metalloproteinases and adhesion of T lymphocytes. J Pharm Pharmacol 2003; 
55(6): 839-46. 

8. Ninomiya F. Clinical Evaluation of Perspiration Reducing Effects of a Kampo Formula, Shigyaku-san, on 
Palmoplantar Hidrosis. Evid Based Complement Alternat Med 2008; 5(2): 199-203. 
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เซียวเหยาสา่น  (逍遥散) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
 太平惠民和剂局方 ไท่ผงิหุย้หมนิเหอจี้จหฺวฟีาง (Prescription of Peaceful Benevolent 

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

 

สว่นประกอบ 
 

柴胡 Radix Bupleuri ไฉหู 15 กรมั 
 

白术 Rhizoma Atractylodis Macrocephalae ไป๋จู ๋ 15 กรมั 
 

茯苓 Poria ฝูหลงิ 15 กรมั 
 

生姜(煨) Rhizoma Zingiberis Recens Praeparata เซงิเจยีง (เวย)์   3 กรมั 
 

甘草(炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กนัเฉ่า (จื้อ)   6 กรมั 
 

当归 Radix Angelicae Sinensis ตงักยุ 15 กรมั 
 

白芍 Radix Paeoniae Alba ไป๋เสา 15 กรมั 
 

薄荷 Herba Menthae ป๋อเหอ   3 กรมั 

 
 
 
 
 
 
 

 
ตาํรบัยา เซียวเหยาสา่น  (逍遥散) 
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2 เซนตเิมตร 

เซงิเจยีง (เวย)์ [生姜 (煨)] 

 

ป๋อเหอ (薄荷) 
2 เซนตเิมตร 

5 เซนตเิมตร 

ตงักยุ (当归) 

ไฉหู (柴胡) 
2 เซนตเิมตร 

3 เซนตเิมตร 

        ฝูหลงิ (茯苓) 

 

2 เซนตเิมตร 

กนัเฉ่า (จื้อ) [甘草(炙)] 

    ไป๋เสา (白芍) 
2 เซนตเิมตร 

ไป๋จู ๋(白术) 
3 เซนตเิมตร 
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วธิีใช ้
 ใชน้ํา้ตม้เซิงเจียง (เวย)์ กบัป๋อเหอ เป็นนํา้กระสายยา บดตวัยาอื่นทีเ่หลอืเป็นผง รบัประทาน
ครัง้ละ 6-9 กรมั หรอืเตรยีมเป็นยาตม้โดยปรบัลดนํา้หนกัยาลงครึ่งหน่ึงจากตาํรบัยาขา้งตน้

1,3 
การออกฤทธิ์ 
 คลายเครยีด ผ่อนคลายชี่ของตบั เสรมิเลอืด และบาํรุงมา้ม

1,3 
สรรพคณุ 

รกัษาภาวะชี่ของตบัติดขดัไม่หมนุเวยีน เลอืดพร่อง โดยมอีาการปวดชายโครง ปวดศีรษะ 

ตาลาย ปากขม คอแหง้ อ่อนเพลยี รบัประทานอาหารไดน้อ้ย หรือมอีาการสะบดัรอ้นสะบดัหนาว สตรี

ประจาํเดอืนมาไมป่กต ิแน่นและตงึบรเิวณเตา้นม ลิ้นแดงซดี ชพีจรตงึและพร่อง
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยที่มเีลอืดพร่อง ชี่ตบัตดิขดัซึ่ง 

แสดงออกโดยการเป็นโรคตบัอกัเสบเรื้อรงั เยือ่หุม้ทรวงอกอกัเสบ โรคกระเพาะอาหารอกัเสบเรื้อรงั โรค

ประสาทอ่อน และประจาํเดอืนผดิปกติ
1,3 

คาํอธิบายตาํรบั 
 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

柴胡 ไฉหู ตวัยาหลกั ขมเผด็ เยน็

เลก็นอ้ย 
ขบักระจายลดไข ้แกต้วัรอ้น ผอ่น 
คลายตบั และช่วยใหห้ยางชี่ขึ้นสู่ 
ส่วนบน ผ่อนคลาย คลายเครยีด 

白术 ไป๋จู ๋ ตวัยาเสรมิ ขม 
อมหวาน 

อุ่น บาํรุงชี่ เสรมิมา้มใหแ้ขง็แรง แก ้
ความชื้น ระบายนํา้ ระงบัเหงื่อ  
กลอ่มครรภ ์

茯苓 ฝูหลงิ 
(โป่งรากสน) 

ตวัยาเสรมิ หวาน

เลก็นอ้ย 
กลาง ระบายความชื้นและนํา้ เสรมิมา้ม 

ใหแ้ขง็แรง สงบจติใจ 
生姜(煨) 

เซงิเจยีง (เวย)์ 
(ขงิสดป้ิง) 

ตวัยาเสรมิ เผด็ อุ่น ใหค้วามอบอุ่นแก่ส่วนกลาง 
(กระเพาะอาหาร) ระงบัอาเจยีน  
และใหค้วามอบอุ่นแก่ปอด ระงบัไอ 
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สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

甘草(炙)กนัเฉ่า (จื้อ) 

(ชะเอมเทศผดันํา้ผึ้ง) 
ตวัยาเสรมิ หวาน อุ่น เสริมชี่ บาํรุงส่วนกลาง ปรบั 

ประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 
当归 ตงักยุ 
(โกฐเชยีง) 

ตวัยาช่วย หวานเผด็ อุ่น บาํรุงเลอืด ช่วยใหเ้ลอืดมกีาร 
หมนุเวยีน ปรบัประจาํเดอืน ระงบั 
ปวด ช่วยใหล้าํไสม้คีวามชุ่มชื้น 

白芍 ไป๋เสา ตวัยาช่วย ขม เปรี้ยว

อมหวาน 
เยน็

เลก็นอ้ย 
เสรมิอนิเลอืด ปรบัประจาํเดอืน  
และปรบัสมดุลชี่ของตบั ระงบัปวด 

เก็บกกัอนิชี่ ระงบัเหงือ่ 
薄荷 ป๋อเหอ ตวัยานาํพา เผด็ เยน็ ขบักระจายลมรอ้นที่กระทบต่อ

ร่างกาย ระบายความรอ้น ช่วยให ้
ศีรษะและสายตาสดใส ลาํคอโลง่  
กระทุง้โรคหดั ผ่อนคลายตบั  
คลายเครยีด 

 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยไฉหูเป็นตวัยาหลกั มฤีทธิ์ผ่อนคลายตบั คลายเครยีด  ตงักุยและไป๋เสา 
มฤีทธิ์บาํรุงเลอืด และผ่อนคลายตบั เมือ่ใชต้วัยาท ัง้สามร่วมกนั สามารถรกัษาภาวะชี่ของตบัตดิขดัและ

เลอืดพร่อง  ไป๋จูแ๋ละฝูหลงิมฤีทธิ์บาํรุงส่วนกลาง เสริมมา้มใหแ้ขง็แรง ช่วยเสริมการสรา้งชี่และเลอืด 

เซงิเจยีง (เวย)์ มฤีทธิ์ใหค้วามอบอุ่นแก่ส่วนกลาง และปรบัสมดุลของกระเพาะอาหาร  ป๋อเหอช่วยเสรมิ
ฤทธิ์ผ่อนคลายตบัของไฉหูใหแ้รงขึ้น กนัเฉ่า (จื้อ) ช่วยเสรมิฤทธิ์ของไป๋จูแ๋ละฝูหลงิใหแ้รงขึ้น และปรบั

ประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั
1,3

  
รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยานํา้ ยาลูกกลอน ยาผง ยาตม้

4 
ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 

ตาํรบัยาเซียวเหยาสา่น  มรีายงานการศึกษาวจิยัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  ตาํรบัยาเซยีวเหยาส่านมฤีทธิ์ปกป้องตบั เพิ่มการหล ัง่นํา้ย่อยใน

กระเพาะอาหารหนูขาว และลดอาการเกรง็ของลาํไสก้ระต่าย
4 
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การศึกษาทางคลนิิก: ตาํรบัยาเซยีวเหยาส่านมสีรรพคุณเด่นชดัในการปกป้องตบั รกัษาโรคตบั

แขง็ ถงุนํา้ดอีกัเสบเรื้อรงั ลดอาการหดเกร็ง ช่วยใหร้ะบบการย่อยอาหารดขีึ้น เสริมความแขง็แรงของ

กระเพาะอาหาร ปรบัสภาพการทาํงานของมดลูก บาํรุงเลอืด และสงบจิตใจ
1,3,4

  มรีายงานว่าตาํรบัยา

เซยีวเหยาส่านช่วยใหอ้าการของผูป่้วยโรคซมึเศรา้ดขีึ้น โดยไมม่อีาการไมพ่งึประสงค์
5  และตาํรบัยาน้ีใน

รูปแบบยาเมด็มสีรรพคุณช่วยควบคุมการทาํงานของระบบประสาทอตัโนมตัแิละระบบต่อมไรท่้อ ทาํให ้

ผูป่้วยทีต่บัตดิขดัและมา้มพร่องมอีาการดขีึ้น
6 

การศึกษาความปลอดภยั:  มรีายงานการศึกษาพษิเฉียบพลนัในหนูถบีจกัร พบว่าเมือ่ใหผ้งยา
ทางปาก ขนาดทีท่าํใหห้นูถบีจกัรตายรอ้ยละ 50 (LD50) มค่ีาเท่ากบั 20.77 กรมั/กิโลกรมั และขนาด

สูงสุดของผงยาเมือ่ใหท้างปากโดยไมท่าํใหห้นูถบีจกัรตวัใดตาย มค่ีาเท่ากบั 200 กรมั/กโิลกรมั
4 

เอกสารอา้งองิ  
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. จรสั ตัง้อร่ามวงศ,์ สุณี จรีะจติสมัพนัธ,์ ธรีพงศ ์ตัง้อร่ามวงศ.์  ตาํรบัยาเซียวเหยาส่าน.  [เอกสารแปลเพื่อการจดัทาํฐานขอ้มูลยา 

สมนุไพรจนี]. สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  กระทรวง

สาธารณสุข, 2549. 
4. Liu SQ, Zhang SF, Wang L.  Xiaoyao San.  In: Xia M (ed.).  Modern study of the medical formulae in traditional 

Chinese medicine.  Vol.1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
5. Zhang Y, Han M, Liu Z, Wang J, He Q, Liu J. Chinese herbal formula xiao yao san for treatment of depression: a 

systematic review of randomized controlled trials. Evid Based Complement Alternat Med 2012; 2012: 931636.  
6. Chen JX, Ji B, Lu ZL, Hu LS.  Effects of chai hu (radix burpleuri) containing formulation on plasma beta-endorphin, 

epinephrine and dopamine on patients. Am J Chin Med 2005; 33(5): 737-45. 
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ปัน้เซ่ียเซ่ียซินทงั (半夏泻心汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
伤寒论  ซางหานลุน่ (Treatise on Febrile Diseases)1 

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

สว่นประกอบ 

半夏 (洗) Rhizoma Pinelliae (washed) ปัน้เซีย่ (สี)่ 9  กรมั 
干姜 Rhizoma Zingiberis กนัเจยีง 6  กรมั 
黄芩 Radix Scutellariae หวงฉิน 6  กรมั 
黄连 Rhizoma Coptidis หวงเหลยีน 3  กรมั 
人参 Radix Ginseng เหรนิเซนิ 6  กรมั 
大枣 Fructus Ziziphi Jujubae ตา้เจ่า    4  ผล 
甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กนัเฉ่า (จื้อ) 6  กรมั 

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 
การออกฤทธิ์ 

 ปรบัสมดุลกระเพาะอาหาร ลดอาการชี่ไหลยอ้นกลบั แกอ้าการจกุแน่น กระจายชี่ที่ตดิขดัเป็น

กอ้น
1,3 

สรรพคณุ 

รกัษากลุ่มอาการชี่ของกระเพาะอาหารตดิขดั โดยมอีาการเบือ่อาหาร จกุแน่นที่ลิ้นป่ี เรอเป็นลม 

หรอือาเจยีน มเีสยีงลมในลาํไสแ้ละทอ้งเสยี ลิ้นมฝ้ีาเหลอืงเหนียว ชพีจรตงึ เรว็
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยที่ชี่ของกระเพาะอาหารตดิขดั 

เช่น กระเพาะอาหารและลาํไสอ้กัเสบเฉียบพลนั กระเพาะอาหารอกัเสบเรื้อรงั เป็นแผลทีก่ระเพาะอาหาร

และลาํไสเ้ลก็ส่วนตน้ ระบบการย่อยอาหารไม่ด ีโรคของระบบทางเดนิอาหารทีม่สีาเหตจุากความเครยีด 

และแพท้อ้ง
1,3 
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ตาํรบัยา ปัน้เซ่ียเซ่ียซินทงั (半夏泻心汤) 

2 เซนตเิมตร 

ปัน้เซีย่ (สี)่ [半夏(洗)] 

2 เซนตเิมตร 
กนัเจยีง (干姜) 

2 เซนตเิมตร 
หวงเหลยีน (黄连) 
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2 เซนตเิมตร 
หวงฉิน (黄芩) 

2 เซนตเิมตร 
เหรนิเซนิ (人参) 

2 เซนตเิมตร 
ตา้เจ่า (大枣) 

2 เซนตเิมตร 
กนัเฉ่า (จื้อ) [甘草(炙)] 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คาํอธิบายตาํรบั 
สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

半夏 (洗) 
ปัน้เซีย่ (สี)่ 

ตวัยาหลกั เผด็ อุ่น* 
(มพีษิ) 

 

ขจดัความชื้น ละลายเสมหะ 

ลดการไหลยอ้นกลบัของชี่ 

ระงบัอาเจยีน สลายเสมหะที่

จบัตวัเป็นกอ้นและเถาดาน 
干姜 กนัเจยีง 
(ขงิแก่แหง้) 

ตวัยาหลกั เผด็ รอ้น ใหค้วามอบอุ่นแก่ส่วนกลาง

ของร่างกาย สลายความเยน็ 

ดงึหยางใหก้ลบัคนืเพือ่กระตุน้

ชพีจร ใหค้วามอบอุ่นแก่ปอด 
สลายความชื้น 

黄芩 หวงฉิน ตวัยาเสรมิ ขม เยน็มาก ระบายความรอ้น ขจดัความชื้น 

ขบัพษิรอ้น ลดความรอ้นใน

เลอืด หา้มเลอืดและกลอ่มครรภ ์

*  ปัน้เซีย่ เป็นสมนุไพรทีม่พีษิ ตอ้งฆ่าฤทธิ์ยาก่อนใช ้
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สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
黄连 หวงเหลยีน ตวัยาเสรมิ ขม เยน็มาก ระบายความรอ้นของหวัใจ

และกระเพาะอาหาร 
人参 เหรนิเซนิ 
(โสมคน) 

ตวัยาช่วย หวานอมขม 
เลก็นอ้ย 

อุ่น

เลก็นอ้ย 
เสรมิชี่อย่างมาก เสรมิปอด 

บาํรุงมา้มและกระเพาะอาหาร 

สรา้งธาตนุํา้ ช่วยสงบจติใจ 

ปรบัการเตน้ของหวัใจใหก้ลบั

สู่สภาวะปกต ิ
大枣 ตา้เจ่า 

(พทุราจนี) 
ตวัยาช่วย หวาน อุ่น เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลางของ

ร่างกาย สรา้งเลอืด สงบจติใจ 

ปรบัสมดุลของตวัยาใหเ้ขา้กนั 
甘草 (炙) 
กนัเฉ่า (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผดันํา้ผึ้ง) 

ตวัยาช่วย

และนาํพา 
หวาน อุ่น บาํรุงชี่ เสรมิมา้มและกระเพาะ-

อาหาร ระบายความรอ้น  
ขบัพษิ ปรบัประสานตวัยา

ท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตวัยาหลกั ไดแ้ก่ ปัน้เซีย่ (สี)่ และกนัเจยีง มสีรรพคุณรกัษาอาการจกุ-

เสยีดแน่นทอ้ง  ตวัยาเสริม ไดแ้ก่ หวงฉินและหวงเหลยีน รสขม ลดความรอ้นที่อุดกัน้ การออกฤทธิ์

ของตวัยาขา้งตน้ท ัง้ 4 ชนิดค่อนขา้งพเิศษ คือ อาศยัรสเผด็เพือ่กระจาย และรสขมเพือ่ลดอาการชี่ไหล

ยอ้นขึ้น ทาํใหช้ี่ของกระเพาะอาหารไมต่ดิขดั อาการจกุแน่นจงึหายได ้ ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ เหรนิเซนิ กนัเฉ่า 

(จื้อ) และตา้เจ่า ร่วมกนับาํรุงชี่ที่จงเจียว ตวัยาท ัง้หมดในตาํรบัน้ีออกฤทธิ์ร่วมกนัและเสริมฤทธิ์กนัใน
การรกัษาอาการจกุเสยีด แน่นทอ้ง อาเจยีน และระงบัอาการถ่ายทอ้ง

1,3 
รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

5 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้
 ตาํรบัยาน้ีมคุีณสมบตัค่ิอนขา้งรอ้นและมฤีทธิ์ทาํใหแ้หง้  จงึหา้มใชก้บัผูป่้วยทีอ่นิของกระเพาะ-

อาหารพร่อง โดยมอีาการคลืน่ไสอ้าเจยีน เรอเป็นลม
1,3,4 
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ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  ยาตม้มฤีทธิ์ป้องกนัการเกิดแผลในกระเพาะอาหารหนูขาว5

 รกัษา

แผลในกระเพาะอาหารชนิดเฉียบพลนัที่เกิดจากความเครียดในหนูขาว
6  รกัษากระเพาะอาหารอกัเสบ

เรื้อรงัในหนูถีบจกัร
7
 ตา้นอกัเสบในสตัวท์ดลอง  สารสกดัเอทานอลมฤีทธิ์ระงบัปวด และยบัย ัง้การ

เคลือ่นไหวของลาํไสเ้ลก็หนูถบีจกัร
5
  

การศึกษาทางคลินิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณรกัษาอาการกระเพาะอาหารอกัเสบที่ไม่รุนแรง 
กระเพาะอาหารฝ่อลบี ระบบทางเดนิอาหารเป็นแผลและมเีลอืดออก เสรมิบาํรุงกระเพาะอาหาร และปรบั

สมดุลการทาํงานของกระเพาะอาหารลาํไส ้สงบจติใจ ระงบัอาเจยีนในสตรมีคีรรภ ์และรกัษาโรคบดิ
1,3,5

 

เอกสารอา้งองิ 
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. จรสั ตัง้อร่ามวงศ,์ เยน็จติร เตชะดาํรงสนิ, ธรีวฒัน ์ตัง้อร่ามวงศ.์  ตาํรบัยาปัน้เซี่ยเซี่ยซนิทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลู

ยาสมุนไพรจีน]. นนทบุรี: สถาบนัการแพทยไ์ทย-จีน เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

ทางเลอืก กระทรวงสาธารณสุข, 2552. 
4. Zhou YF.  Science of Prescriptions. 1st ed. Shanghai: Publishing House of Shanghai University of Traditional Chinese 

Medicine, 2002. 
5.   Liu SQ, Zhang SF, Li CW.  Banxia Xiexin Tang.  In: Xia M (ed.). Modern Study of the Medical Formulae in 

Traditional Chinese Medicine. Vol. 1. 1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997.  
6. Zhang Z, Si YC, Bai LM. Effect of Bnxia Xexin Decoction and its disassembled recipes on somatostatin in rats with 

stress gastric ulcer. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2007t; 27(10): 916-8. 
7.   Xue R, Cao Y, Han N, Lin X, Liu Z, Yin J. Activity of DBXX granules on anti-gastric ulcer and decreasing the side 

effect of chemotherapy in S180 tumor-bearing mice. J Ethnopharmacol 2011; 137(3): 1156-60.  
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ไป๋หูท่งั  (白虎汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
伤寒论 ซางหานลุน่ (Treatise on Febrile Diseases)1 

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

สว่นประกอบ 
 

石膏(碎) Gypsum Fibrosum สอืเกา (ซุ่ย) 30 กรมั
 

粳米 Nonglutinous Rice จงิหมี ่ 9 กรมั
 

知母 Rhizoma Anemarrhenae จอืหมู ่ 9 กรมั
 

甘草(炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กนัเฉ่า (จื้อ) 3 กรมั
 

วธิีใช ้
 ตม้ตวัยาท ัง้หมดจนจงิหมี ่(ขา้วเจา้) สุก แลว้รนิเอานํา้ดื่ม1,3 
การออกฤทธิ์ 
 เสรมิสารนํา้ ระบายความรอ้น

1,3 
สรรพคณุ 

รกัษาภาวะความรอ้นและไขสู้งในตาํแหน่งหยางหมงิ ซึง่อยู่ในระบบชี่ของกระเพาะอาหาร และ

ลาํไสใ้หญ่ โดยมอีาการรอ้นจดั หนา้แดง หงุดหงดิ คอแหง้ กระหายนํา้ เหงือ่ออกมาก ความรอ้นสูง       
กลวัรอ้น ชพีจรใหญ่ เตน้แรงมากกวา่ปกติ

1,3 
ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรอืลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยโรคไขห้วดัระบาด สมองอกัเสบ 

เยื่อหุม้สมองอกัเสบ ปอดบวม ปอดอกัเสบ เลอืดเป็นพษิเน่ืองจากความรอ้นในชี่สูงจดั ช่องปากอกัเสบ 

เหงอืกอกัเสบ เบาหวานซึง่เกดิจากผูป่้วยมคีวามรอ้นสูงในกระเพาะอาหาร
1,3 
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ตาํรบัยา ไป๋หูท่งั  (白虎汤) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 เซนตเิมตร 

กนัเฉ่า (จื้อ) [甘草 (炙)] 

2 เซนตเิมตร 

สอืเกา (石膏) 
2 เซนตเิมตร 

จงิหมี ่(粳米) 

2 เซนตเิมตร 

จอืหมู ่(知母) 
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คาํอธิบายตาํรบั 
 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
石膏(碎) สอืเกา (ซุ่ย) 
(เกลอืจดืทบุใหแ้ตก) 

ตวัยาหลกั เผด็ 
อมหวาน 

เยน็มาก ระบายความรอ้นในปอดและ

กระเพาะอาหาร บรรเทาอาการ

ไขร้อ้นสูง กระวนกระวาย 

กระหายนํา้ 
知母 จอืหมู ่ ตวัยาเสรมิ ขม 

อมหวาน 

เยน็ ระบายความรอ้น เสรมิอนิ ให ้
ความชุ่มชื้น แกค้วามแหง้  

粳米 จงิหมี ่
(ขา้วเจา้) 

ตวัยาช่วย 
และนาํพา 

หวานจดื กลาง เสรมิกระเพาะอาหาร ป้องกนั 
สารนํา้  

甘草(炙) 

กนัเฉ่า (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผดันํา้ผึ้ง) 

ตวัยาช่วย

และนาํพา 
หวาน อุ่น เสริมชี่ บาํรุงส่วนกลาง ปรบั 

ประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยสอืเกาเป็นตวัยาหลกั รสเผด็อมหวาน คุณสมบตัเิยน็มาก มสีรรพคุณ

ระบายความรอ้นในเสน้ลมปราณหยางหมงิ จอืหมู่เป็นตวัยาเสริม ช่วยเสริมฤทธิ์ของสือเกาใหร้ะบาย

ความรอ้นในปอดและกระเพาะอาหารไดด้ยีิ่งขึ้น กนัเฉ่า (จื้อ) และจงิหมีเ่ป็นตวัยาช่วยและนาํพา เมือ่ใช ้
ร่วมกนัจะช่วยป้องกนักระเพาะอาหารไมใ่หถ้กูกลุม่ยาเยน็ไปทาํลาย

1,3
  

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

4 
ขอ้หา้มใช ้

หา้มใชต้าํรบัยาไป๋หู่ทงักบัผูป่้วยทีอ่าการภายนอก (เป่ียว) ยงัไมไ่ดร้บัการแกไ้ข มไีขต้วัรอ้นทีเ่กดิ 
จากเลอืดพร่อง อวยัวะภายในเยน็แท ้แต่มอีาการรอ้นเทยีมภายนอก

1,3  ซึง่มอีาการแสดงคอื มอีาการไข ้
แต่ชอบความอบอุ่น หวินํา้แต่ไม่อยากดื่มนํา้ แขนขาขยบัอยู่ไม่สุข แต่ผูป่้วยเซื่องซมึ และหา้มใชก้บั

ผูป่้วยทีม่ไีขเ้น่ืองจากมา้มและกระเพาะอาหารพร่อง มเีหงือ่ลกัออก และอ่อนเพลยีมาก
5 
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ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
ตาํรบัยาไป๋หูท่งั  มรีายงานการศึกษาวจิยัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

การศึกษาทางเภสชัวทิยา:  สารสกดันํา้มฤีทธิ์ระบายความรอ้น ลดไขใ้นกระต่าย เสรมิภมูคุิม้กนั 
บรรเทาอาการไขส้มองอกัเสบในหนูถบีจกัร

4
 และกระตุน้การดูดซมึกลูโคสเขา้เซลลไ์ขมนัในหลอดทดลอง

6 
การศึกษาทางคลนิิก: ตาํรบัยาไป๋หู่ทงัมสีรรพคุณลดไข ้รกัษาโรคเลอืดเป็นพษิ สงบจติใจ บรรเทา

อาการไขขอ้อกัเสบ ระงบัเหงือ่ แกก้ระหายนํา้ ลดนํา้ตาลในเลอืดทีเ่กิดจากการมคีวามรอ้นสูงจดัในระบบ

ชี่ของเสน้ลมปราณหยางหมงิ
1,3 

เอกสารอา้งองิ 
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. จรสั ตัง้อร่ามวงศ,์ สุณี จรีะจติสมัพนัธ,์ ธรีพงศ ์ตัง้อร่ามวงศ.์  ตาํรบัยาไป๋หู่ทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี].  

นนทบุรี: สถาบนัการแพทยไ์ทย-จีน เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวง

สาธารณสุข, 2549. 
4. Zhang J.  Baihu 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. Bensky D, Barolet R.  Chinese herbal medicine: Formulas & strategies.  1st ed.  Seattle: Eastland Press, 1990. 
6. Chen CC, Hsiang CY, Chiang AN, Lo HY, Li CI. Peroxisome proliferator-activated receptor gamma transactivation-

mediated potentiation of glucose uptake by Bai-Hu-Tang. J Ethnopharmacol 2008; 118(1): 46-50. 
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จูเ๋ยี่ยสอืเกาทงั (竹叶石膏汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
伤寒论 ซางหานลุน่ (Treatise on Febrile Diseases)1 

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

สว่นประกอบ 

竹叶 Herba Lophatheri จูเ๋ยีย่ 15  กรมั 
石膏 Gypsum Fibrosum สอืเกา 30  กรมั 
麦冬 Radix Ophiopogonis ไมต่ง 15  กรมั 
人参 Radix Ginseng เหรนิเซนิ 5  กรมั 
半夏 (制) Rhizoma Pinelliae Praeparata ปัน้เซีย่ (จื้อ) 9  กรมั 
甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กนัเฉ่า (จื้อ) 3  กรมั 
粳米 Semen Oryzae Nonglutinosae จงิหมี ่ 15  กรมั 

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ระบายความรอ้น เพิม่สารนํา้ เสรมิชี่ ปรบัสมดุลกระเพาะอาหาร

1,3 
สรรพคณุ 

รกัษาอาการที่เกิดขึ้นภายหลงัจากผูป่้วยฟ้ืนจากไขท้ี่เกิดจากการกระทบความเยน็ หรือความ-

รอ้น หรอืหวดัแดด ซึง่พษิรอ้นยงัถูกกาํจดัไมห่มด รวมท ัง้กลุม่อาการของผูท้ีสู่ญเสยีชี่และสารนํา้ โดยมี

อาการตวัรอ้น เหงื่อออกมาก อ่อนเพลยี ชี่พร่อง รอ้นหงุดหงดิ แน่นหนา้อก พะอืดพะอม ปากแหง้ 

กระหายนํา้ หรอือ่อนเพลยี กระสบักระส่าย นอนไมห่ลบั ลิ้นแดงมฝ้ีานอ้ย ชพีจรเตน้เรว็ อ่อนแรง
1,3 
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ตาํรบัยา จูเ๋ยี่ยสอืเกาทงั (竹叶石膏汤) 

2 เซนตเิมตร 
สอืเกา (石膏) 

2 เซนตเิมตร 
ไมต่ง (麦冬) 

2 เซนตเิมตร 
เหรนิเซนิ (人参) 

2 เซนตเิมตร 
กนัเฉ่า (จื้อ) [甘草(炙)] 

2 เซนตเิมตร 

จูเ๋ยีย่ (竹叶) 
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2 เซนตเิมตร 

ปัน้เซีย่ (จื้อ) [半夏(制)] 

 

 

 

 

 
 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยไขห้วดัใหญ่ เยื่อหุม้สมอง

อกัเสบชนิดบ ี เยื่อหุม้สมองและไขสนัหลงัอกัเสบ ปอดอกัเสบ โลหติเป็นพษิ ซึ่งโรคเหล่าน้ีเป็นกลุ่ม

อาการของชี่และอนิพร่องในระยะหลงัของโรค
1,3 

คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

竹叶 จูเ๋ยีย่ 

(หญา้ขยุไมไ้ผ่, ใบไผ่ขม) 
ตวัยาหลกั จดือมหวาน 

เผด็ 
เยน็ ลดไข ้บรรเทาอาการรอ้นใน 

คอแหง้ กระหายนํา้ ขบัพษิไข ้

ออกทางปสัสาวะ 

石膏 สอืเกา 

(เกลอืจดื) 
ตวัยาหลกั เผด็ 

อมหวาน 
เยน็มาก ระบายความรอ้นในกระเพาะ-

อาหาร รกัษาอาการไขร้อ้นสูง 

ลดอาการกระวนกระวายและ

กระหายนํา้  สมานแผล 
麦冬 ไมต่ง ตวัยาเสรมิ หวาน 

อมขม 
เยน็

เลก็นอ้ย 

เสรมิบาํรุงอนิ ใหค้วามชุ่มชื้น

แก่ปอด เสรมิสรา้งธาตนุํา้ให ้
กระเพาะอาหาร ลดอาการ

กระวนกระวาย ทาํใหจ้ติใจ

สบาย 
     

     

2 เซนตเิมตร 

จงิหมี ่(粳米) 
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สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

人参 เหรนิเซนิ 
(โสมคน) 

ตวัยาเสรมิ หวานอมขม

เลก็นอ้ย 
อุ่น

เลก็นอ้ย 

เสรมิชี่ สรา้งธาตนุํา้ บาํรุง

หวัใจและมา้ม สงบจติใจ 
半夏 (制) 

ปัน้เซีย่ (จื้อ) 
ตวัยาช่วย เผด็ อุ่น 

(มพีษิ) * 

 

ขจดัความชื้น ละลายเสมหะ  
ลดการไหลยอ้นกลบัของชี่ 

บรรเทาอาการคลืน่ไสอ้าเจยีน 

สลายเสมหะทีเ่กาะตวัเป็นกอ้น 
甘草 (炙) 
กนัเฉ่า (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผดันํา้ผึ้ง) 

ตวัยานาํพา หวาน อุ่น เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลาง ปรบั

ประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้

กนั 

粳米 จงิหมี ่

(ขา้วเจา้) 
ตวัยานาํพา หวาน อุ่น เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลาง ปรบั

ประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 

 ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยจูเ๋ยีย่และสอืเกาเป็นตวัยาหลกั มสีรรพคุณระบายความรอ้นและลดอาการ

กระวนกระวาย  ตวัยาเสรมิ ไดแ้ก่ เหรนิเซนิมสีรรพคุณเสรมิชี่  ไมต่งเสรมิอนิและสรา้งสารนํา้  ปัน้เซีย่ (จื้อ) 
เป็นตวัยาช่วย มสีรรพคุณลดการไหลยอ้นกลบัของชี่ ระงบัอาเจยีน  ตวัยานาํพาคอื กนัเฉ่า (จื้อ) และจงิหมี ่
ช่วยเสรมิกระเพาะอาหาร และปรบัสมดุลส่วนกลางของร่างกาย (กระเพาะอาหาร ตบั ถงุนํา้ด ีและมา้ม)1,3

 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

4 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้

หา้มใชต้าํรบัยาน้ีกบัผูป่้วยที่มีความรอ้นแกร่ง หรือมีไขสู้งซึ่งมีอาการในระยะแรกของโรค 

ร่างกายยงัไมป่รากฏอาการอ่อนแอ ชี่และอนิยงัไมถ่กูทาํลาย
1,3 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวทิยา:  สารสกดันํา้มฤีทธิ์ลดนํา้ตาลในเลอืดหนูถบีจกัร4

 

การศึกษาทางคลนิิก:  ยาตม้มสีรรพคุณบาํรุงร่างกายใหแ้ขง็แรง บรรเทากลุ่มอาการชี่และอนิ
พร่องในระยะหลงัของโรค มอีาการเลอืดออกเป็นจํา้ใตผ้วิหนงัเน่ืองจากโลหติเป็นพษิ โรคหดั ปอดอกัเสบ  

*  ปัน้เซีย่ เป็นสมนุไพรทีม่พีษิ ตอ้งฆ่าฤทธิ์ยาก่อนใช ้
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มไีข ้ระงบัไอ ขบัเสมหะ ปวดฟนั เป็นแผลในปาก บรรเทาอาการอาเจียนที่เกิดจากเคมบีาํบดั
 
กระตุน้

ระบบการย่อยอาหาร และช่วยใหจ้ติใจสงบ
1,4 

เอกสารอา้งองิ 
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. จรสั ตัง้อร่ามวงศ,์ เยน็จติร เตชะดาํรงสนิ, ธรีวฒัน ์ตัง้อร่ามวงศ.์  ตาํรบัยาจูเ๋ยี่ยสอืเกาทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยา

สมนุไพรจนี]. นนทบรุ:ี สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

กระทรวงสาธารณสุข, 2552. 
4. Zhang J, Wu F.  Zhuye Shigao Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 

Medicine.  Vol. 1.   1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997.  
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ชิงอิง๋ทงั (清营汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 

 温病条辨  เวนิป้ิงเถยีวเป้ียน (Treatise on Differentiation and Treatment of Epidemic  
  Febrile Diseases)1 

 « ค.ศ. 1798  Wu Tang (吴瑭 หวูถงั) »2
 

ประกอบดว้ย  

水牛角 Cornu Bubali สุ่ยหนิวเจี่ยว* 30 กรมั 
玄参 Radix Scrophulariae เสฺวยีนเซนิ 9 กรมั 
生地黄 Radix Rehmanniae เซงิตี้หวง 15 กรมั 
麦冬 Radix Ophiopogonis ไมต่ง 9  กรมั 
银花 Flos Lonicerae อิน๋ฮวฺา 9 กรมั 
连翘 Fructus Forsythiae เหลยีนเฉียว 6 กรมั 
黄连 Rhizoma Coptidis หวงเหลยีน 5 กรมั 
竹叶心 Herba Lophatheri จูเ๋ยีย่ซนิ 3 กรมั 
丹参 Radix Salviae Miltiorrhizae ตนัเซนิ 6 กรมั 

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 

การออกฤทธิ์  
ขบัพษิรอ้นจากอิง๋ชี่ เสรมิอนิ ช่วยใหเ้ลอืดหมนุเวยีนดี

1,3 

 

 

___________________________________________ 
* ตาํรบัเดมิใช ้ซเีจีย่ว (犀角 นอแรด) 2 กรมั ปจัจบุนัใช ้สุ่ยหนิวเจีย่ว (水牛角 เขาควาย) 30 กรมั ทดแทน เน่ืองจากแรดเป็นสตัวส์งวน 
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1 เซนตเิมตร 
3 เซนตเิมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาํรบัยา ชิงอิง๋ทงั (清营汤) 

 สุ่ยหนิวเจี่ยว (水牛角) 
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2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 
2 เซนตเิมตร 

ตนัเซนิ (丹参) 

2 เซนตเิมตร 

เสฺวยีนเซนิ (玄参) 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

จูเ๋ยีย่ซนิ (竹叶心) 

2 เซนตเิมตร 

   ไมต่ง (麦冬) 

2 เซนตเิมตร 

อิน๋ฮวฺา (银花) 

เซงิตี้หวง (生地黄) 

เหลยีนเฉียว (连翘) 
หวงเหลยีน (黄连) 
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สรรพคณุ  
 ใชร้กัษาภาวะความรอ้นเขา้สู่อิง๋ชี่  โดยมไีขสู้งตอนกลางคืน หงดุหงดิ พูดเพอ้ กระวนกระวาย 

นอนไม่หลบั บางคร ัง้คอแหง้  ถา้เป็นมากจะมเีลอืดออกใตผ้วิหนงัเป็นจํา้ ๆ ลิ้นแดงคล ํา้และแหง้ ชีพจร

เรว็
1,3

 

ตาํรบัยานี้สามารถเพิม่หรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยไขส้มองอกัเสบชนิดบ ี เยื่อหุม้-

สมองอกัเสบ โลหติเป็นพษิ หรอืโรคตดิเชื้อต่าง ๆ ซึง่เกดิจากความรอ้นเขา้สู่อิง๋ชี่
1,3 

คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
水牛角  สุ่ยหนิวเจี่ยว 
(เขาควาย) 

ตวัยาหลกั เคม็ เยน็ ลดพษิรอ้นพษิไขเ้ขา้กระแสเลอืด

รกัษาอาการเพอ้จากไขสู้ง อาเจยีน

เป็นเลอืด เลอืดกาํเดาไหล 
玄参  เสฺวยีนเซนิ ตวัยาเสรมิ ขมอม

หวานเคม็ 
เยน็ ระบายความรอ้น ทาํใหเ้ลอืดเยน็

ลง ลดพษิรอ้นเขา้สู่กระแสเลอืด

และระบบหวัใจ เสรมิอนิ ขบัพษิ 

บรรเทาอาการทอ้งผูก 
生地黄  เซงิตี้หวง 
(โกฐขี้แมว) 

ตวัยาเสรมิ หวานอม

ขม 
เยน็ ระบายความรอ้น ทาํใหเ้ลอืดเยน็

ลง บาํรุงเลอืดและอนิชี่ของตบั

และไตเสรมิสารนํา้ 
麦冬  ไมต่ง ตวัยาเสรมิ หวานอม

ขม 
เยน็ 

เลก็นอ้ย 
เสรมิบาํรุงอนิและทาํใหป้อด 
ชุ่มชื้น เสริมบาํรุงสารนํา้ให ้

กระเพาะอาหาร ลดอาการกระวน-

กระวาย ทาํใหจ้ติใจสบาย 

银花  อิน๋ฮวฺา 
(ดอกสายนํา้ผึ้ง) 

ตวัยาช่วย อมหวาน เยน็ บรรเทาหวดัจากการกระทบลม-

รอ้น ระบายความรอ้น ขบัพษิรอ้น 

แกพ้ษิฝีหนอง 
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สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
连翘  เหลยีนเฉียว ตวัยาช่วย ขม เยน็ 

เลก็นอ้ย 
บรรเทาหวดัจากการกระทบลม-
รอ้นหรอืตวัรอ้นระยะแรกเริ่ม 

โดยกระจายความรอ้นในระบบ

หวัใจและช่วงบนของร่างกาย 

ขบัพษิ แกพ้ษิฝีหนอง 
黄连  หวงเหลยีน ตวัยาช่วย ขม เยน็มาก ระบายความรอ้นของหวัใจและ

กระเพาะอาหาร 
竹叶心  จูเ๋ยีย่ซนิ 
(หญา้ขยุไมไ้ผ่,  
ใบไผ่ขม) 

ตวัยาช่วย จดือม

หวานเผด็ 
เยน็ ลดไข ้บรรเทาอาการรอ้นใน 

คอแหง้ กระหายนํา้ ขบัพษิไข ้

ออกทางปสัสาวะ 
丹参  ตนัเซนิ ตวัยานาํพา ขม เยน็ 

เลก็นอ้ย 
ช่วยใหเ้ลอืดไหลเวยีน สลาย-
เลอืดคัง่ ระงบัปวดแน่นหนา้อก 

เสน้เลอืดหวัใจตบี ช่วยให ้

ประจาํเดอืนปกต ิทาํใหเ้ลอืดเยน็

ลง สงบประสาท 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยสุ่ยหนิวเจี่ยวเป็นตวัยาหลกั มีสรรพคุณระบายความรอ้น ช่วยให ้

เลอืดเย็นลง ขบัพษิ  ตวัยาเสริม ไดแ้ก่ เสฺวยีนเซนิ เซงิตี้หวง และไม่ตง มสีรรพคุณเสริมอิน ระบาย

ความรอ้น ทาํใหเ้ลอืดเย็นลง  ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ อิน๋ฮฺวา เหลยีนเฉียว หวงเหลยีน และจูเ๋ยี่ยซิน มี

สรรพคุณระบายความรอ้น ขบัพษิ กระทุง้พษิรอ้นออกสู่ภายนอก  ตนัเซนิเป็นตวัยานาํพา ช่วยใหเ้ลอืด

หมนุเวยีนดขีึ้น และกระจายเลอืดคัง่
1,3

  

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

4  
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้

หา้มใชต้าํรบัยาน้ีกบัผูป่้วยที่ลิ้นมฝ้ีาขาวลืน่ ซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากมคีวามชื้นสูง เน่ืองจาก

ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณเพิม่ความชื้นใหร่้างกาย
1,3 
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ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  ตาํรบัยาน้ีมฤีทธิ์ลดไขแ้ละลดพิษจากท็อกซินในกระต่าย ตา้น

อกัเสบในหนูขาว ยบัย ัง้เชื้อราและแบคทเีรยีหลายชนิดในหลอดทดลอง
4 
  

การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณบรรเทาอาการอกัเสบ ลดไข ้เพิม่ภูมติา้นทาน ช่วย

ใหก้ารทาํงานของหวัใจดีขึ้น กระตุน้ใหร้ะบบการไหลเวียนของเลอืดดีขึ้น รกัษาอาการเลอืดออกใต ้

ผวิหนงัทีข่ึ้นเป็นจํา้ ๆ และช่วยหา้มเลอืด
4 

เอกสารอา้งองิ 
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. จรสั ตัง้อร่ามวงศ.์  ตาํรบัยาชงิอิง๋ทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี].  นนทบรุ:ี  สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551.  
4. Liu JG, Wu F.  Qing Ying Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 

Medicine. Vol. 1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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หวงเหลยีนเจีย่ตูท๋งั  (黄连解毒汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
 外台秘要  ไวไ่ถป้ีเอี้ยว (The Medical Secrets of an Official)1 

 « ค.ศ 752  Wang Tao (王焘 หวางถาว) »2 

 

สว่นประกอบ 
 

黄连 Rhizoma Coptidis หวงเหลยีน 9 กรมั 
 

黄芩 Radix Scutellariae หวงฉิน 6 กรมั 
 

黄柏 Cortex Phellodendri หวงป๋อ 6 กรมั 
 

栀子 Fructus Gardeniae จอืจื่อ 9 กรมั 
 

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ระบายความรอ้น แกพ้ษิอกัเสบ

1,3 
สรรพคณุ 
 รกัษาพษิไข ้พษิรอ้น ไขสู้ง ตวัรอ้นท ัง้ 3 ช่วงของร่างกาย (三焦 ซานเจยีว) โดยมอีาการไขสู้ง
จดั กระสบักระส่าย หวาดผวา พูดเพอ้ นอนไมห่ลบั รมิฝีปากแหง้ อาเจยีนเป็นเลอืด ผวิเป็นจํา้ ผืน่แดง 

ถ่ายเป็นมกู เป็นบดิ มอีาการรอ้นชื้น ดซี่าน พษิฝีหนองอกัเสบ ปสัสาวะสเีหลอืงเขม้ ลิ้นแดงมฝ้ีาเหลอืง 

ชพีจรเตน้เรว็และแรง
1,3 

 ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยโรคหวดัระบาด เยื่อหุม้สมอง

อกัเสบและไขสนัหลงัอกัเสบชนิดระบาด ผิวหนงัติดเชื้อเป็นหนอง ตบัอกัเสบชนิดติดเชื้อเฉียบพลนั 

เลอืดเป็นพษิ กระเพาะอาหารและลาํไสอ้กัเสบเฉียบพลนั โรคบดิจากติดเชื้อ ติดเชื้อในระบบทางเดิน

ปสัสาวะ  ถงุนํา้ดอีกัเสบรอ้นเป็นพษิเฉียบพลนั ระบบประสาทอตัโนมตัิเสยีสมดุล มอีาการวยัทอง มี

อาการโรคประสาท นอนไมห่ลบั ความดนัเลอืดสูง ช่องปากอกัเสบ ปวดฟนั ประสาทของกระเพาะอาหาร 

ตบั และถงุนํา้ดรีอ้นจดั อาการอกัเสบต่าง ๆ ทีม่เีลอืดออกหรอืเป็นโรคหดั
1,3 
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ตาํรบัยา หวงเหลยีนเจีย่ตูท๋งั   (黄连解毒汤) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 เซนตเิมตร 

จอืจื่อ (栀子)  3 เซนตเิมตร 

หวงป๋อ (黄柏) 

หวงฉิน (黄芩)  
2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

หวงเหลยีน (黄连)  
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คาํอธิบายตาํรบั 
 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
黄连 หวงเหลยีน ตวัยาหลกั ขม เยน็มาก ระบายความรอ้นของหวัใจและกระเพาะ-

อาหาร 
黄芩 หวงฉิน ตวัยาเสรมิ ขม เยน็มาก ระบายความรอ้นของปอด ซึง่อยู่ช่วงบน

ของร่างกาย 
黄柏 หวงป๋อ ตวัยาช่วย

และนาํพา 
ขม เยน็มาก ระบายความรอ้นซึง่อยู่ช่วงลา่งของ

ร่างกาย 
栀子 จอืจื่อ 
(ลูกพดุ) 

ตวัยาช่วย 
และนาํพา 

ขม เยน็ ระบายความรอ้นท ัง้ 3 ช่วงของร่างกาย 
นาํเอาความรอ้นลงตํา่ และระบายออก 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยหวงเหลยีนเป็นตวัยาหลกั มสีรรพคุณระบายความรอ้นในหวัใจและ

กระเพาะอาหาร หวงฉินเป็นตวัยาเสริม ช่วยระบายความรอ้นในปอดและหวัใจ หวงป๋อช่วยระบาย

ความรอ้นซึ่งอยู่ส่วนล่างของร่างกาย จือจื่อช่วยระบายความรอ้นในซานเจียว และขบัออกทาง

ปสัสาวะ กนัเฉ่า (จื้อ) และจงิหมีเ่ป็นตวัยาช่วยและนาํพา เมือ่ใชต้วัยาท ัง้ 4 ร่วมกนัจะช่วยขจดัความ

รอ้นสูงและขจดัพษิ
1,3

  

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้  ยาลูกกลอน

4 
ขอ้ควรระวงัในการใช ้
 ตาํรบัยาหวงเหลยีนเจี่ยตูท๋งัเหมาะสาํหรบัผูป่้วยที่มพีษิรอ้นอกัเสบท ัง้ 3 ช่วงของร่างกาย แต่

ร่างกายยงัไมสู่ญเสยีสารนํา้ จงึไม่เหมาะสาํหรบัผูป่้วยมไีขสู้งจดัจนสูญเสยีธาตนุํา้ของร่างกาย ซึง่เน้ือลิ้น

จะเป็นเงาและมสีแีดงจดั
1,3 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
ตาํรบัยาหวงเหลยีนเจีย่ตูท๋งั  มรีายงานการศึกษาวจิยัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  สารสกดันํา้มฤีทธิ์ลดไขใ้นกระต่าย หนูขาว และหนูถบีจกัร  เพิม่

ความแขง็แรงของผนงัหลอดเลอืด ระงบัปวด ตา้นอกัเสบ แกบ้ดิ แกท้อ้งเสยี และเพิ่มการดูดซมึของ
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ลาํไสเ้ล็กหนูถีบจกัร ลดความดนัเลอืด เพิ่มการไหลเวียนของเลอืดไปเลี้ยงสมอง และรกัษาแผลใน

กระเพาะอาหารหนูขาว
4  

 ช่วยใหล้ดภาวะไขมนัในเลอืดสูงในหนูขาว
5 ลดนํา้ตาลในเลอืดหนูขาวทีช่กันาํให ้

เป็นเบาหวานชนิดไมพ่ึง่พาอนิซูลนิ
6,7 ปกป้องเน้ือเยือ่บโุพรงหลอดเลอืดหนูขาวจากภาวะเบาหวานชนิดไม่

พึง่พาอนิซูลนิ
8
 ช่วยพฒันาการเรยีนรูแ้ละความจาํในหนูขาวทีช่กันาํใหเ้ป็นโรคอลัไซเมอร์

9
  การศึกษาใน

หนูถบีจกัรทีช่กันาํใหส้มองขาดเลอืดพบว่า ตาํรบัยาหวงเหลยีนเจี่ยตูท๋งัมฤีทธิ์ปกป้องระบบประสาท
10 และ

ลดความบกพร่องของการเรยีนรูแ้ละความจาํ
11 

การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาหวงเหลยีนเจี่ยตูท๋งัมสีรรพคุณตา้นอกัเสบ ระบายความรอ้น 

ตา้นเชื้อโรคทีท่าํใหเ้กิดพษิ ปรบัการไหลเวยีนของนํา้ในถงุนํา้ด ีหา้มเลอืด ขบัปสัสาวะ และลดความดนั

เลอืด
1,3,4

   ตาํรบัยาน้ียงัช่วยใหอ้าการผดิปกตขิองระบบประสาทในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองทีม่ภีาวะ 
หยางแกร่งดขีึ้น

12 
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6. Jin D, Lu FE, Chen G, Sun H, Lu XH. Effects of Huanglian Jiedu Decoction on phosphatidylinositol-3-kinase 
expression in target tissues of type 2 diabetic rats. Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao 2007; 5(5): 541-5. 

7.  Chen G, Lu FE, Xu LJ. Effects of Huanglian Jiedu Decoction on glucose transporter 4 in target tissues of type 2 
diabetic rats. Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao 2007; 5(4): 412-5. 

8. Xiao YL, Lu FE, Xu LJ, Leng SH, Wang KF. Protective effects of Huanglian Jiedu decoction on vascular endothelial 
function in type 2 diabetic rats. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 2005; 30(22): 1767-70. 

9. Fang Q, Zhan XP, Mo JL, Sun M. The effect of huanglian jiedu tang on Alzheimer's disease and its influence on 
cytokines. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 2004; 29(6): 575-8. 

10. Zhang Q, Ye YL, Yan YX, Zhang WP, Chu LS, Wei EQ, Yu YP. Protective effects of Huanglian-Jiedu-Tang on 
chronic brain injury after focal cerebral ischemia in mice. Zhejiang Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban 2009; 38(1): 75-80. 

11. Xu J, Murakami Y, Matsumoto K, Tohda M, Watanabe H, Zhang S, Yu Q, Shen J. Protective effect of Oren-gedoku-
to (Huang-Lian-Jie-Du-Tang) against impairment of learning and memory induced by transient cerebral ischemia in 
mice. J Ethnopharmacol 2000; 73(3): 405-13. 
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เต่าเช่อสา่น (导赤散) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
小儿药证直诀    เสีย่วเออ๋รเ์ย่าเจิ้งจือ๋จเฺหวยี (Key to Therapeutics of Children’s 
Diseases)1 

 « ค.ศ. 1114  Qian Yi (钱乙 เฉียนอี่) »2 

ประกอบดว้ย  

生地黄 Radix Rehmanniae เซงิตี้หวง 18 กรมั 
木通 Caulis Akebiae มูท่ง 12 กรมั 
淡竹叶 Herba Lophatheri ตัน้จูเ๋ยีย่ 12 กรมั 

生甘草 Radix Glycyrrhizae เซงิกนัเฉ่า 6 กรมั 
     

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 

การออกฤทธิ์  
เสรมิอนิ ระบายความรอ้นของหวัใจ สลายน่ิว ขบัปสัสาวะ

1,3
 

 

สรรพคณุ 
 ลดความรอ้นที่หวัใจ โดยมอีาการรอ้นบริเวณหนา้อกหรือหวัใจ หรือมอีาการกระวนกระวาย 

หนา้แดง คอแหง้ กระหายนํา้ มคีวามรูส้กึอยากดื่มนํา้เยน็มาก ปากหรอืลิ้นเป็นแผล หรอืลดความรอ้นที่

เคลือ่นยา้ยจากหวัใจสู่ลาํไสเ้ลก็ โดยมอีาการปสัสาวะขดัหรอืปวดแสบ ปสัสาวะเขม้หรอืมสีแีดง
1,3 

 ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรอืลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยทีก่ารควบคุมประสาทอตัโนมตัิ

ผดิปกต ิช่องปากอกัเสบ กระเพาะปสัสาวะอกัเสบ กรวยไตอกัเสบ และนอนไมห่ลบั
1,3 
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2 เซนตเิมตร 2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 2 เซนตเิมตร 

 
 

                          
  
                
                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาํรบัยา เต่าเช่อสา่น (导赤散)

เซงิตี้หวง (生地黄) มูท่ง (木通) 

เซงิกนัเฉ่า (生甘草) ตัน้จูเ๋ยีย่ (淡竹叶) 
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คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
生地黄  เซงิตี้หวง 
(โกฐขี้แมว) 

ตวัยาหลกั หวาน 
อมขม 

เยน็ ระบายความรอ้น ทาํใหเ้ลอืดเยน็

ลง บาํรุงเลอืดและอนิชี่ของตบั

และไต เสรมิสารนํา้ 
木通  มูท่ง ตวัยาเสรมิ ขม เยน็ ขบัปสัสาวะ ขบัน่ิว ช่วยใหเ้ลอืด

ไหลเวยีนด ีขบันํา้นม 
淡竹叶  ตัน้จูเ๋ยีย่ 
(หญา้ขยุไมไ้ผ่,  
ใบไผ่ขม) 

ตวัยาช่วย 
และนาํพา 

จดือม

หวานเผด็ 
เยน็ ลดไข ้บรรเทาอาการรอ้นใน 

คอแหง้ กระหายนํา้ ขบัพษิไข ้

ออกทางปสัสาวะ 
生甘草  เซงิกนัเฉ่า 
(ชะเอมเทศ) 

ตวัยาช่วย 
และนาํพา 

อมหวาน สุขมุ บาํรุงชี่ เสรมิมา้มและกระเพาะ-
อาหาร ระบายความรอ้น ขบัพษิ 

ปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดให ้
เขา้กนั 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยเซงิตี้หวงเป็นตวัยาหลกั มสีรรพคุณระบายความรอ้น เสรมิอนิและทาํให ้

เลอืดเย็นลง  มู่ทงเป็นตวัยาเสริม มสีรรพคุณลดความรอ้นที่หวัใจ ขบัปสัสาวะ  ตวัยาช่วยและนาํพา 

ไดแ้ก่  ตัน้จูเ๋ยี่ยขบัความรอ้นและลดอาการกระวนกระวายทีห่วัใจ นาํความรอ้นลงสู่ส่วนลา่งของร่างกาย 

และขบัออกทางปสัสาวะ เซงิกนัเฉ่าระบายพษิรอ้น บรรเทาปวด และปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั
1,3 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

4 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยมูท่งซึง่มคุีณสมบตัเิยน็มาก ควรระวงัการใชก้บัผูป่้วยทีม่า้มและกระเพาะ-

อาหารพร่องและอ่อนแอ
1,3 
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ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางคลินิก: ตาํรบัยาน้ีมีสรรพคุณรกัษาโรคช่องปากอกัเสบ อาการคอแหง้ 

กระสบักระส่าย โรคคางทูม โรคตดิเชื้อในระบบทางเดนิปสัสาวะ น่ิวในทางเดนิปสัสาวะ หนองใน และ

ลมพษิ
1,3,4  

เอกสารอา้งองิ 
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. สวา่ง กอแสงเรอืง.  ตาํรบัยาเต่าเช่อส่าน.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี].  นนทบรุ:ี  สถาบนัการแพทยไ์ทย-

จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551. 
4. Liu JG, Wang X, Wu F.  Dao Chi San.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional 

Chinese Medicine. Vol. 1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาํรบัยาดบัรอ้น 
 

 

124 

หลงต่านเซ่ียกานทงั (龙胆泻肝汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 

 医方集解  อฟีางจีเ๋จี่ย (Collection of Prescriptions with Notes)1 

 « ค.ศ. 1682  Wang Mao (汪昴 หวางมา่ว) »2 

ประกอบดว้ย  

龙胆草 (酒炒) Radix Gentianae  
(parched with wine) 

หลงต่านเฉ่า  
(จิ่วเฉ่า) 

6 กรมั 

黄芩 (酒炒) Radix Scutellariae  
(parched with wine) 

หวงฉิน (จิ่วเฉ่า) 9 กรมั 

栀子 (酒炒) Fructus Gardeniae  
(parched with wine) 

จอืจื่อ (จิว่เฉ่า) 9 กรมั 

泽泻 Rhizoma Alismatis เจอ๋เซีย่ 12 กรมั 
木通 Caulis Akebiae มูท่ง 9 กรมั 
车前子 Semen Plantaginis เชอเฉียนจื่อ 9 กรมั 
当归 (酒洗) Radix Angelicae 

Sinensis  
(washed with wine) 

ตงักยุ (จิว่สี)่ 3 กรมั 

生地黄 (酒炒) Radix Rehmanniae  
(parched with wine) 

เซงิตี้หวง (จิว่เฉ่า) 9 กรมั 

柴胡 Radix Bupleuri ไฉหู 6 กรมั 
生甘草 Radix Glycyrrhizae เซงิกนัเฉ่า 6 กรมั 
     

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 

การออกฤทธิ์  
ระบายความรอ้นแกร่งของตบัและถงุนํา้ด ี ลดความรอ้นชื้นบรเิวณส่วนลา่งของร่างกาย ตัง้แต่

ใตส้ะดอืลงมาจนถงึทอ้งนอ้ย ตลอดจนถงึอวยัวะเพศ
1,3 
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สรรพคณุ  
รกัษาภาวะตบัและถงุนํา้ดมีคีวามรอ้นแกร่ง ทาํใหร้บกวนส่วนบนของร่างกาย หรอืเสน้ลมปราณ

ตบัมคีวามรอ้นชื้น ทาํใหค้วามรอ้นชื้นลงสู่ส่วนล่างของร่างกาย โดยมอีาการปวดศีรษะ ตาแดง เจบ็ชาย

โครง ปากขม หูตึง หูอกัเสบ หรือมอีาการบวมคนัที่อวยัวะเพศ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ และมเีหงือ่

ออกตามอวยัวะเพศ ปสัสาวะขุน่ สตรมีรีะดูขาว
1,3 

  ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยความดนัเลอืดสูง การทาํงาน

ของประสาทอตัโนมตัผิดิปกต ิหูช ัน้กลางและเยื่อนยันต์าอกัเสบเฉียบพลนั รกัษาฝีหนองทีโ่พรงจมกูส่วนบน

และหูช ัน้กลาง ถงุนํา้ดแีละตบัอกัเสบชนิดเฉียบพลนั ตดิเชื้อในทางเดนิปสัสาวะ งูสวดั ลูกอณัฑะและถงุ

อณัฑะมผีืน่คนัและอกัเสบเฉียบพลนั ต่อมลูกหมากหรอือุง้เชงิกรานหรอืช่องคลอดอกัเสบเฉียบพลนั
1,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาํรบัยา หลงต่านเซ่ียกานทงั (龙胆泻肝汤) 
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2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 
3 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

5 เซนตเิมตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จอืจื่อ (栀子) เจอ๋เซีย่ (泽泻) 

มูท่ง (木通) 
เชอเฉียนจื่อ (车前子) 

ตงักยุ (当归) เซงิตี้หวง (生地黄) 

2 เซนตเิมตร 
2 เซนตเิมตร 

หลงต่านเฉ่า (龙胆草) หวงฉิน (黄芩) 
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2 เซนตเิมตร 
2 เซนตเิมตร 

 
 
 
 
 
 

คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร  ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
龙胆草 (酒炒) 

หลงต่านเฉ่า (จิ่วเฉ่า) 
ตวัยาหลกั ขม เยน็มาก ระบายความรอ้นแกร่งของตบัและ

ถงุนํา้ด ีบรรเทาอาการปวดศีรษะ 

ตาแดง หูอื้อ เจบ็ชายโครง ขบั

ความรอ้นชื้นของส่วนลา่งของ

ร่างกาย บรรเทาอาการอกัเสบบรเิวณ

อวยัวะเพศ ปสัสาวะสเีขม้จดั 
黄芩 (酒炒) 

หวงฉิน (จิ่วเฉ่า) 

ตวัยาเสรมิ ขม เยน็ ระบายความรอ้นชื้น ขบัพษิรอ้น 

ช่วยใหเ้ลอืดเยน็ลงและหา้มเลอืด 
栀子 (酒炒) 
จอืจื่อ (จิ่วเฉ่า) 
(ลูกพดุผดัเหลา้)  

ตวัยาเสรมิ ขม เยน็ ระบายความรอ้นชื้น ทาํใหเ้ลอืดเยน็

ลง ขบัพษิ ลดอกัเสบ 

泽泻  เจอ๋เซีย่ ตวัยาช่วย 
และนาํพา 

จดื 
อมหวาน 

เยน็ ขบัปสัสาวะ ขบัความชื้น ระบาย

ความรอ้น 
木通  มูท่ง ตวัยาช่วย 

และนาํพา 
ขม เยน็ ขบัปสัสาวะ ขบัน่ิว ช่วยใหเ้ลอืด

ไหลเวยีนด ีขบันํา้นม 
车前子  เชอเฉียนจื่อ  
 

ตวัยาช่วย 
และนาํพา 

อมหวาน เยน็ ขบัปสัสาวะ ระบายความชื้น ผ่อน

คลายระบบตบั 
 

ไฉหู (柴胡)     เซงิกนัเฉ่า (生甘草) 
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สมนุไพร  ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
当归 (酒洗)  
ตงักยุ (จิว่สี)่  

ตวัยาช่วย 
และนาํพา 

หวาน 
อมเผด็ 

อุ่น บาํรุงเลอืด ช่วยใหเ้ลอืดไหลเวยีน

ด ีลดบวม ระงบัปวด  
生地黄 (酒炒) 

เซงิตี้หวง (จิว่เฉ่า) 
(โกฐขี้แมวผดัเหลา้) 

ตวัยาช่วย 
และนาํพา 

หวาน 
อมขม 

เยน็ ระบายความรอ้น ทาํใหเ้ลอืดเยน็

ลง บาํรุงเลอืดและอนิชี่ของตบั

และไต เสรมิสารนํา้ 
柴胡  ไฉหู  ตวัยานาํพา ขม 

อมเผด็ 
เยน็ 

เลก็นอ้ย 
ขบักระจายลดไข ้ผ่อนคลาย

ระบบตบั ช่วยใหห้ยางชี่ขึ้นสู่

ส่วนบนของร่างกาย คลายเครยีด 
生甘草  เซงิกนัเฉ่า  
(ชะเอมเทศ) 

ตวัยานาํพา อมหวาน สุขมุ บาํรุงชี่ เสรมิมา้มและกระเพาะ-
อาหาร ระบายความรอ้น ขบัพษิ 

ปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้

กนั 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยหลงต่านเฉ่า (จิ่วเฉ่า) เป็นตวัยาหลกั มรีสขมและเยน็มาก มสีรรพคุณ

ระบายความรอ้นแกร่งของตบัและถงุนํา้ด ีขบัความรอ้นชื้นบรเิวณส่วนลา่งของร่างกาย ตัง้แต่ใตส้ะดอืลง

มาจนถงึทอ้งนอ้ย  ตวัยาเสรมิ ไดแ้ก่ หวงฉิน (จิ่วเฉ่า) และจอืจื่อ (จิ่วเฉ่า) มสีรรพคุณช่วยระบายความ
รอ้นแกร่งของตบัและถงุนํา้ด ี ตวัยาช่วยและนาํพา ไดแ้ก่ เจอ๋เซีย่ มูท่ง และเชอเฉียนจื่อ มสีรรพคุณ
ระบายความรอ้น ขบัความชื้น ทาํใหค้วามรอ้นชื้นถูกขบัออกทางปสัสาวะ  เซงิตี้หวง (จิ่วเฉ่า) และตงักุย 

(จิ่วสี่) ช่วยเสริมอนิ บาํรุงเลอืด ผ่อนคลายระบบตบั  ตวัยานาํพา ไดแ้ก่ ไฉหูช่วยกระจายชี่ของตบัและ

ถงุนํา้ดไีมใ่หต้ดิขดั และช่วยนาํพาตวัยาต่าง ๆ เขา้สู่ตบัและถงุนํา้ด ีส่วนเซงิกนัเฉ่าช่วยปรบัประสานตวัยา

ท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั เพือ่ไมใ่หค้วามขมและเยน็จดัไปทาํรา้ยกระเพาะอาหาร
1,3 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้ ยาลูกกลอน ยาเมด็

4  
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ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้
ไม่ควรใชต้าํรบัยาน้ีเป็นเวลานาน เน่ืองจากตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตวัยาที่มรีสขมและเยน็เป็น

ส่วนใหญ่ จึงทาํลายชี่ของกระเพาะอาหารไดง้่าย และควรระมดัระวงัการใชก้บัผูป่้วยที่กระเพาะอาหาร

และมา้มพร่อง
1,3 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวทิยา: เมือ่ใหย้าตม้ทางปากหนูถบีจกัรและหนูขาว ขนาดเทยีบเท่าผงยา 10 

และ 20 กรมั/กิโลกรมั ตามลาํดบั พบว่ามฤีทธิ์ตา้นอกัเสบ และยาตม้ขนาดเทยีบเท่าผงยา 50 กรมั/

กิโลกรมั มฤีทธิ์เสริมและปรบัสมดุลของระบบภูมคุิม้กนัในหนูถบีจกัร เมือ่ฉีดยาตม้เขา้หลอดเลอืดดาํ

แมว ขนาดเทยีบเท่าผงยา 1 กรมั/กิโลกรมั พบว่ามฤีทธิ์ลดความดนัเลอืด และพบว่าความแรงในการ

ออกฤทธิ์ลดความดนัเลอืดในหนูขาวและกระต่ายจะสมัพนัธก์บัขนาดยาทีใ่ห ้ นอกจากน้ียงัพบว่ายาตม้

มฤีทธิ์ตา้นเชื้อจลุนิทรยี ์
4 
 และตา้นเชื้อไวรสัเรมิ

5 
การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณระบายความรอ้น สงบจติใจ บรรเทาอาการอกัเสบ 

ขบัปสัสาวะ ลดความดนัโลหติ บรรเทาอาการตบัและถงุนํา้ดอีกัเสบ และหา้มเลอืด
4   มรีายงานว่าการใช ้

ตาํรบัยาน้ีโดยมนีํา้หนกัของตวัยาไฉหูมากกว่า 19 กรมั ในผูป่้วยตบัอกัเสบจากไวรสัชนิดบ ีอาจเพิ่ม

ความเสีย่งทีจ่ะทาํใหเ้กดิการบาดเจบ็ทีต่บั
6 

การศึกษาความปลอดภยั:  เมือ่ใหย้าตม้ทางปากหนูถบีจกัรในขนาดเทยีบเท่าผงยา 26 กรมั/
กิโลกรมั พบว่าหนูถบีจกัรมอีาการสงบและมกีารเคลือ่นไหวนอ้ยลง และจะกลบัคนืสู่สภาพปกตภิายใน 

24 ช ัว่โมง ไม่พบหนูถบีจกัรตวัใดตายภายใน 3 วนั  เมือ่ฉีดยาตม้เขา้หลอดเลอืดดาํหนูถบีจกัร พบว่า

ขนาดยาตม้เทยีบเท่าผงยาที่ทาํใหห้นูถบีจกัรตายรอ้ยละ 50 (LD50) มค่ีาเท่ากบั 72 กรมั/กิโลกรมั4
 

นอกจากน้ี มรีายงานว่ามกัตรวจพบสาร aristolochic acid ที่มคีวามเป็นพษิต่อไตในตาํรบัยานี้ ใน

ทอ้งตลาด
9
 และพบว่าตาํรบัยาน้ีมคีวามเป็นพษิต่อไตในหนูขาว

7,8
  ท ัง้น้ีเกิดจากความสบัสนในการใชต้วั

ยามูท่ง โดยหากใชผ้ดิเป็นตวัยา กวนมูท่ง (关木通 Aristolochiae Manshuriensis Caulis) ก็จะเกิด
ความเป็นพษิได ้

7-9
   

เอกสารอา้งองิ 
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. 
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3. จรสั ตัง้อร่ามวงศ.์  ตาํรบัยาหลงต่านเซี่ยกานทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี].  นนทบรุ:ี  สถาบนัการแพทย ์
ไทย-จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551.  

4. Liu JG, Wang X.  Long Dan Xie Gan 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. Cheng HY, Huang HH, Yang CM, Lin LT, Lin CC. The in vitro anti-herpes simplex virus type-1 and type-2 activity 
of Long Dan Xie Gan Tan, a prescription of traditional Chinese medicine. Chemotherapy 2008; 54(2): 77-83.  

6. Lee CH, Wang JD, Chen PC. Risk of liver injury associated with Chinese herbal products containing radix bupleuri in 
639,779 patients with hepatitis B virus infection. PLoS One 2011; 6(1): e16064. 

7. Hsieh SC, Lin IH, Tseng WL, Lee CH, Wang JD. Prescription profile of potentially aristolochic acid containing 
Chinese herbal products: an analysis of National Health Insurance data in Taiwan between 1997 and 2003. Chin Med 
2008; 3: 13. 

8. Zhang N, Xie M. The nephrotoxicity in rats caused by Longdan Xiegan decoction. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 
2006; 31(10): 836-9. 

9. Zhang N, Xie M. Nephrotoxicity of Aristolochia manshriensis and Longdan Xiegan decoction. Zhongguo Zhong Yao 
Za Zhi 2007; 32(7): 619-22. 
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เซ่ียไป๋สา่น  (泻白散) 
 

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

 

สว่นประกอบ 
 

桑白皮 Cortex Mori Radicis ซงัไป๋ผ ี 30 กรมั
 

地骨皮 Cortex Lycii Radicis ตี้ กู่ผ ี 30 กรมั
 

甘草(炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กนัเฉ่า (จื้อ) 3 กรมั
 

วธิีใช ้
 นาํตวัยาท ัง้หมดมาบดเป็นผง ใส่จงิหมี ่ (ขา้วเจา้) เลก็นอ้ย และเตมินํา้ 2 ถว้ย ตม้จนเหลอืนํา้ 
2 ใน 3 ส่วน แลว้แบง่รบัประทานก่อนอาหาร วนัละ 3 ครัง้1 
การออกฤทธิ์ 
 ระบายและขบัความรอ้นของปอด ระงบัไอ บรรเทาอาการหอบ

1 
สรรพคณุ 

ใชร้กัษาอาการไอ หอบ เน่ืองจากปอดรอ้น รูส้กึตวัรอ้นผ่าวที่ผวิหนงัช่วงบ่ายถงึเยน็ ลิ้นแดงมี

ฝ้าเหลอืง ชพีจรเลก็และเรว็
1 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยโรคหลอดลมอกัเสบ พษิรอ้น

และปอดอกัเสบทีม่สีาเหตจุากโรคหดั อาการไอและหอบทีม่สีาเหตจุากปอดรอ้นในผูป่้วยวณัโรคปอด
1
  

 
 
 
 
 
 



ตาํรบัยาดบัรอ้น 
 

132 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาํรบัยา เซ่ียไป๋สา่น  (泻白散) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 เซนตเิมตร 

ตี้ กู่ผ ี(地骨皮)  

ซงัไป๋ผ ี(桑白皮) 
2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

กนัเฉ่า (จื้อ) [甘草 (炙)] 
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คาํอธิบายตาํรบั 
 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

桑白皮 ซงัไป๋ผ ี
(เปลอืกรากหมอ่น) 

ตวัยาหลกั อมหวาน เยน็ ระบายความรอ้นในปอด บรรเทา

อาการหอบ ระบายนํา้ ลดอาการ

บวม 
地骨皮 ตี้ กู่ผ ี ตวัยาเสรมิ จดื 

อมหวาน 
เยน็ ระบายและขบัความรอ้นทีห่ลบ

อยู่ภายในปอด หรอืความรอ้นที่

เกดิจากอนิพร่อง 
甘草(炙) 

กนัเฉ่า (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผดันํา้ผึ้ง) 

ตวัยาช่วย 
และนาํพา 

หวาน อุ่น เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลาง ระบาย 
ความรอ้น ขบัพษิ แกไ้อ ขบั 
เสมหะ แกป้วด ปรบัประสานยา 
ท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั  

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยซงัไป๋ผเีป็นตวัยาหลกั รสอมหวาน คุณสมบตัิเย็น มสีรรพคุณระบาย

ความรอ้นในปอด ตี้ กู่ผเีป็นตวัยาเสรมิ ช่วยระบายและขบัความรอ้นที่หลบอยู่ภายในปอด กนัเฉ่า (จื้อ) 
และจงิหมีเ่ป็นตวัยาช่วยและนาํพา เมือ่ใชร่้วมกนัสามารถบาํรุงกระเพาะอาหาร และเสรมิการทาํงานของ

มา้มและปอดเพือ่ใหช้ี่ของปอดแขง็แรง
1,3

  

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาผง

3 
ขอ้ควรระวงัในการใช ้
 ตาํรบัยาเซี่ยไป๋ส่านไม่เหมาะกบัผูป่้วยที่มอีาการไอและหอบที่มสีาเหตุจากการกระทบลมหนาว

ภายนอก หรอือ่อนแอเน่ืองจากหยางพร่อง กลวัหนาว
1 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
ตาํรบัยาเซ่ียไป๋สา่น  มรีายงานการศึกษาวจิยัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  

การศึกษาทางคลนิิก:  เมือ่ใหผู้ป่้วยโรคไอรอ้ยวนัรบัประทานตาํรบัยาเซีย่ไป๋ส่านตดิต่อกนั 4-8
วนั ผูป่้วยจะมอีาการดขีึ้นมาก หรอืบางรายหายเป็นปกต ิและเมือ่ใหผู้ป่้วยเดก็โรคปอดอกัเสบรบัประทาน 
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ยาโดยปรบัเปลีย่นสูตร พบว่าไดผ้ลการรกัษาเป็นที่น่าพอใจ  นอกจากน้ียงัพบว่าตาํรบัยาเซี่ยไป๋ส่าน
ใหผ้ลดสีาํหรบัการรกัษาโรคและอาการต่าง ๆ ไดแ้ก่ หลอดลมอกัเสบชนิดเฉียบพลนั อาการหอบ

เน่ืองจากหลอดลมอกัเสบ อาการไอ ไขต้ํา่ในผูป่้วยวณัโรค ปอดอกัเสบในเดก็ทีม่สีาเหตจุากอนิของปอด

พร่อง
3  

เอกสารอา้งองิ 
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. 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. 
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เซ่ียหวงสา่น  (泻黄散) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
 小儿药证直诀 เสีย่วเออ๋รเ์หยา้เจิ้งจือ๋จเฺหวยี (Key to Therapeutics of Children  

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

 

สว่นประกอบ 
 

石膏 Gypsum Fibrosum สอืเกา 15 กรมั 
 

栀子 Fructus Gardeniae จอืจื่อ 6 กรมั 
 

防风 Radix Saponshnikoviae Divaricatae ฝางเฟิง 120 กรมั 
 

藿香 Herba Agastaches seu Pogostemi ฮัว่เซยีง 21 กรมั 
 

甘草 Radix Glycyrrhizae กนัเฉ่า 90 กรมั 
 

วธิีใช ้
 นาํตวัยาท ัง้หมดมาบดเป็นผง แลว้ผดักบันํา้ผึ้งผสมเหลา้จนกระท ัง่ผงยามกีลิ่นหอมหวาน 
รบัประทานครัง้ละ 3-6 กรมั หรอืเตรยีมเป็นยาตม้โดยปรบัลดนํา้หนกัยาลงตามสดัส่วน

1,3 

การออกฤทธิ์ 
 ระบายและขบัความรอ้นของมา้มและกระเพาะอาหาร

1,3 

สรรพคณุ 
ใชร้กัษาไขร้อ้นจดัที่มสีาเหตจุากมา้มและกระเพาะอาหาร โดยมอีาการรอ้นใน ปากเป็นแผล มี

กลิน่ กระวนกระวาย กระหายนํา้ หวิบอ่ย รมิฝีปากแหง้ ลิ้นแดง ชพีจรเตน้เรว็
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยเดก็ที่ปากเป็นแผลเรื้อรงั โรค 

ทราง ชอบแลบลิ้นบอ่ย โรคอืน่ ๆ ทีม่สีาเหตจุากมา้มและกระเพาะอาหารมคีวามรอ้นสูง
1,3  

 
 



ตาํรบัยาดบัรอ้น 
 

136 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาํรบัยา เซ่ียหวงสา่น   (泻黄散) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 เซนตเิมตร 

สอืเกา (石膏) 

2 เซนตเิมตร 

ฝางเฟิง (防风) 

2 เซนตเิมตร 

ฮัว่เซยีง (藿香) 

2 เซนตเิมตร 

จอืจื่อ (栀子) 

2 เซนตเิมตร 

กนัเฉ่า (จื้อ) [甘草 (炙)] 
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คาํอธิบายตาํรบั 
 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

石膏 สอืเกา 
(เกลอืจดื) 

ตวัยาหลกั เผด็ 
อมหวาน 

เยน็จดั ระบายความรอ้น ลดอาการไขร้อ้น

สูง กระวนกระวาย กระหายนํา้ 

栀子 จอืจื่อ 

(ลูกพดุ) 
ตวัยาหลกั ขม เยน็ ระบายความรอ้น เสรมิความชื้น  

ทาํใหเ้ลอืดเยน็ลง แกพ้ษิอกัเสบ 
防风 ฝางเฟิง ตวัยาเสรมิ เผด็ 

อมหวาน 
อุ่น 

เลก็นอ้ย 
ช่วยกระทุง้ไขห้วดัจากการกระทบ 
ลมภายนอก 

藿香 ฮัว่เซยีง 

(พมิเสน) 

ตวัยาช่วย เผด็ อุ่น สลายความชื้น ระบายความรอ้น  
ระงบัอาเจยีน 

甘草 กนัเฉ่า 
(ชะเอมเทศ) 

ตวัยานาํพา อมหวาน กลาง 

ค่อนขา้งเยน็

เลก็นอ้ย 

บาํรุงชี่ เสรมิมา้มและกระเพาะ- 

อาหาร ระบายความรอ้น ขบัพษิ  
ปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 

ตาํรบัยานี้ประกอบดว้ยตวัยาหลกั ไดแ้ก่ สอืเกามสีรรพคุณระบายความรอ้นสูงในกระเพาะ-

อาหารและเสน้ลมปราณหยางหมงิ จือจื่อช่วยขบัระบายความรอ้นสูงที่อยู่ในซานเจียวออกทางปสัสาวะ 

ฝางเฟิงเป็นตวัยาเสริม ช่วยขบัระบายความรอ้นในเสน้ลมปราณมา้ม เมือ่ใชร่้วมกบัจือจื่อ สามารถขบั

ระบายความรอ้นท ัง้ขึ้นบนและลงล่าง ฮัว่เซยีงมกีลิ่นหอม เป็นตวัยาช่วย  มสีรรพคุณแกง้่วง ปรบัการ

ไหลเวยีนชี่ของมา้มและกระเพาะอาหาร และช่วยใหก้ารทาํงานของจงเจยีวดขีึ้น รวมท ัง้ช่วยเพิม่ฤทธิ์ฝาง-

เฟิงแรงขึ้น กระจายความรอ้นของมา้มและกระเพาะอาหาร  กนัเฉ่าเป็นตวัยานาํพา ช่วยขบัพษิรอ้น ปรบั

สมดุลส่วนกลาง และปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั เพือ่ช่วยใหฤ้ทธิ์ระบายความรอ้นในมา้มโดยไม่

ทาํลายมา้ม
1,3

  

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาผง  ยาตม้

4 
ขอ้หา้มใช ้
 หา้มใชต้าํรบัยาเซีย่หวงส่านกบัผูป่้วยทีอ่นิของกระเพาะอาหารพร่อง และชอบแลบลิ้นเน่ืองจากชี่

พร่องแต่กาํเนิด
5 
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ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
ตาํรบัยาเซ่ียหวงสา่น  มรีายงานการศึกษาวจิยัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

การศึกษาทางเภสชัวทิยา:  ตาํรบัยาเซีย่หวงส่านมฤีทธิ์ตา้นอกัเสบในหนูถบีจกัร1,4 
การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาเซีย่หวงส่านมสีรรพคุณลดไข ้บรรเทาอาการอกัเสบ สงบจติใจ 

ขบัปสัสาวะ เพิม่การหล ัง่นํา้ย่อยและช่วยย่อยอาหาร
1,3,4 

เอกสารอา้งองิ 
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. เยน็จติร เตชะดาํรงสนิ.  ตาํรบัยาเซี่ยหวงส่าน.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี].  นนทบรุี: สถาบนัการแพทย์

ไทย-จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  กระทรวงสาธารณสุข, 2549. 
4. Wang X.  Xiehuang San.  In: Xia M (ed.).  Modern study of the medical formulae in traditional Chinese medicine.  

Vol.1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
5. Bensky D, Barolet R. Chinese herbal medicine: Formulas & strategies. 1st ed. Seattle: Eastland Press, 1990. 
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ชิงเว่ยส์า่น  (清胃散) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
 兰室秘藏  หลานสอืมีฉ่าง (Secret Record of the Chamber of Orchid)1 

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

 

สว่นประกอบ 
 

黄连 Rhizoma Coptidis หวงเหลยีน 3 กรมั 
 

地黄 Radix Rehmanniae ตี้หวง 12 กรมั 
 

丹皮 Cortex Moutan Radicis ตนัผ ี 9 กรมั 
 

当归 Radix Angelicae Sinensis ตงักยุ 6 กรมั 
 

升麻 Rhizoma Cimicifugae เซงิหมา 6 กรมั 
วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 

การออกฤทธิ์ 
 ระบายความรอ้นในกระเพาะอาหาร ทาํใหเ้ลอืดเยน็ลง

1,3 

สรรพคณุ 
 รกัษากระเพาะอาหารมพีษิรอ้นสะสม โดยมอีาการปวดฟนัรา้วไปจนถงึศีรษะ รูส้กึรอ้นบริเวณ

ใบหนา้ กลวัรอ้น ชอบเย็น หรือเหงอืกเป็นแผล มหีนอง หรือเหงอืกบวม อกัเสบ เลอืดออกตามไรฟนั 

หรอืรมิฝีปาก ลิ้นบรเิวณกรามบวม เจบ็ หรอืปากรอ้น เหมน็ ปากและลิ้นแหง้ ลิ้นแดง มฝ้ีาเหลอืง ชพีจร

ลืน่ ใหญ่และเรว็
1,3 

 ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยโรคเหงอืกอกัเสบ ช่องปาก

อกัเสบ เหงอืกบวม เป็นหนอง ลิ้นอกัเสบ กระเพาะอาหารอกัเสบเนื่องจากกระเพาะอาหารรอ้นจดั
1,3 
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2 เซนตเิมตร 
ตนัผ ี(丹皮)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาํรบัยา ชิงเวย่ส์า่น (清胃散) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตงักยุ (当归) 

5 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

หวงเหลยีน (黄连)  

เซงิหมา  (升麻) 
2 เซนตเิมตร 

2 

ตี้หวง  (地黄) 
2 เซนตเิมตร 
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คาํอธิบายตาํรบั 
 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

黄连 หวงเหลยีน ตวัยาหลกั ขม เยน็มาก ระบายความรอ้นทีห่วัใจและกระเพาะ-

อาหาร 

地黄 ตี้หวง 

(โกฐขี้แมว) 
ตวัยาเสรมิ หวาน 

อมขม 
เยน็ ระบายความรอ้นในเลอืด ช่วยใหเ้ลอืด 

เยน็ลง บาํรุงสารนํา้ 
丹皮 ตนัผ ี
(เปลอืกรากโบตัน๋) 

ตวัยาเสรมิ ขม 
อมเผด็ 

เยน็

เลก็นอ้ย 
ระบายความรอ้นในเลอืด ขบัความ

รอ้นทีห่ลบอยู่ในเลอืด 
当归 ตงักยุ 

(โกฐเชยีง) 
ตวัยาช่วย เผด็ 

อมหวาน 
อุ่น บาํรุงเลอืด ช่วยใหเ้ลือดไหลเวยีน    

ดขีึ้น ลดบวม แกป้วด 
升麻 เซงิหมา ตวัยานาํพา เผด็ 

อมหวาน 
เยน็

เลก็นอ้ย 
กระจายความรอ้นและขบัพษิ นาํตวัยา

ทกุตวัเขา้สู่แหลง่เกดิโรค  

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยหวงเหลยีนเป็นตวัยาหลกั รสขม คุณสมบตัเิยน็มาก มสีรรพคุณระบาย

ความรอ้นที่หวัใจและกระเพาะอาหาร ตวัยาเสริม ไดแ้ก่ ตี้หวงและตนัผมีสีรรพคุณระบายความรอ้นใน

เลอืด ช่วยใหเ้ลอืดเยน็ลง และเสรมิอนิ ตงักุยเป็นตวัยาช่วย  ช่วยบาํรุงเลอืด ช่วยใหเ้ลือดไหลเวยีนดี

ขึ้น ลดบวม และระงบัปวด เซงิหมาช่วยกระจายความรอ้น ขบัพษิ และนาํพาตวัยาท ัง้หมดในตาํรบัเขา้สู่

แหล่งเกิดโรค เมื่อใชร่้วมกบัตวัยาอื่นในตาํรบัจะช่วยระบายความรอ้นของกระเพาะอาหารและทาํให ้

เลอืดเยน็ลง
1,3

  

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาผง  ยาตม้

4 
ขอ้ควรระวงัในการใช ้
 ตาํรบัยาน้ีไมเ่หมาะสาํหรบัผูป่้วยทีม่อีาการปวดฟนัเน่ืองจากกระทบลมหนาว และอาการรอ้นใน

จากอนิพร่อง ธาตนุํา้นอ้ย รอ้นอกัเสบมากแลว้ทาํใหป้วดฟนั
1,3 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
ตาํรบัยาชิงเว่ยส์า่น  มรีายงานการศึกษาวจิยัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
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การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  สารสกดันํา้มฤีทธิ์ตา้นอกัเสบในหนูขาวและหนูถบีจกัร และเสริม
ภมูคุิม้กนัในไก่

4 
การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาชงิเว่ยส์่านมสีรรพคุณฆ่าเชื้อ ตา้นอกัเสบ หา้มเลอืด ลดไข ้แก ้

ปวด สงบประสาท และช่วยใหเ้ลอืดไหลเวยีนดขีึ้น
1,3,4 

การศึกษาความปลอดภยั: เมือ่ใหส้ารสกดันํา้ทางปากหนูถบีจกัรขนาดเทยีบเท่าผงยา 108 

กรมั/กโิลกรมั พบวา่ไมม่หีนูถบีจกัรตวัใดตายภายใน 3 วนั
4 

เอกสารอา้งองิ 
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. จรสั ตัง้อร่ามวงศ,์ สุณี จรีะจติสมัพนัธ,์ ธรีพงศ ์ตัง้อร่ามวงศ.์  ตาํรบัยาชงิเว่ยส่์าน. [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพร

จนี].  นนทบรุ:ี สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวง

สาธารณสุข, 2549. 
4. Wang X.  Qingwei San.  In: Xia M (ed.).  Modern study of the medical formulae in traditional Chinese medicine.  

Vol.1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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ยวฺี่นฺหวี่เจยีน  (玉女煎) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
景岳全书  จิ่งเยวฺีย่ฉวนซู (Jing Yue’s Complete Works)1 

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

สว่นประกอบ 
 

石膏 Gypsum Fibrosum สอืเกา 30 กรมั 
 

熟地黄 

(酒蒸) 

Radix Rehmanniae Praeparata สูตี้หวง  
(จิ่วเจงิ) 

30 กรมั 

 

知母 Rhizoma Anemarrhenae จอืหมู ่ 4.5 กรมั 
 

麦冬 Radix Ophiopogonis Japonici ไมต่ง 6  กรมั 
 

牛膝 Radix Achyranthis Bidentatae หนิวซ ี 4.5 กรมั 
 

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่ ดืม่ตอนอุ่นหรอืตอนเยน็ก็ได ้

1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ระบายความรอ้นของกระเพาะอาหาร เสรมิสารนํา้ เสรมิอนิ

1,3 
สรรพคณุ 
 รกัษาภาวะกระเพาะอาหารรอ้นและมสีารนํา้นอ้ย (อนิพร่อง) โดยมอีาการปวดศีรษะ ปวดเหงอืก
และฟนั หรอืฟนัโยก อดึอดั รอ้น คอแหง้ กระหายนํา้ ลิ้นแดงและแหง้ มฝ้ีาเหลอืงและแหง้

1,3 
 ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรอืลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยโรคฟนัอกัเสบ เหงอืกบวม เป็น

หนอง ช่องปากอกัเสบเฉียบพลนั ลิ้นอกัเสบ กระเพาะอาหารอกัเสบเรื้อรงั ซึ่งโรคเหล่าน้ีลว้นเป็นกลุ่ม

อาการกระเพาะอาหารรอ้นและสารนํา้นอ้ยจากไตอนิพร่อง
1,3 
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ตาํรบัยา ยวฺี่นฺหวี่เจยีน (玉女煎) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 เซนตเิมตร 

    สูตี้หวง (จิ่วเจงิ) [熟地黄(酒蒸)] 

2 เซนตเิมตร 

สอืเกา (石膏) 

2 เซนตเิมตร 

จอืหมู ่(知母) 

2 เซนตเิมตร 

หนิวซ ี(牛膝) 

2 เซนตเิมตร 

ไมต่ง (麦冬) 
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คาํอธิบายตาํรบั 
 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

石膏 สอืเกา 

(เกลอืจดื) 
ตวัยาหลกั เผด็ 

อมหวาน 

เยน็จดั ระบายความรอ้นรกัษาอาการไข ้
รอ้นสูง ลดอาการกระวนกระวาย 
กระหายนํา้ และสมานแผล 

熟地黄(酒蒸) 
สูตี้หวง (จิ่วเจงิ) 
(โกฐขี้แมวน่ึงเหลา้) 

ตวัยาเสรมิ หวาน อุ่น

เลก็นอ้ย 

บาํรุงสารนํา้ของไต (เสา้อนิ)  
เสรมิตวัยาสอืเการะบายความ

รอ้นและบาํรุงสารนํา้ 

知母 จอืหมู ่ ตวัยาช่วย ขม เยน็ ใหค้วามชุ่มชื้น เสรมิตวัยาสอืเกา 
ระบายความรอ้นในกระเพาะ-

อาหาร 

麦冬 ไมต่ง ตวัยาช่วย ขมอมหวาน

เลก็นอ้ย 
เยน็ 

เลก็นอ้ย 
เสรมิสารนํา้ในกระเพาะอาหาร 

ช่วยตวัยาสูตี้หวงบาํรุงสารนํา้

ของไต 
牛膝 หนิวซ ี
(พนังูนอ้ย) 

ตวัยานาํพา ขมอมหวาน 

เปรี้ยว 
กลาง นาํความรอ้น การอกัเสบ และ 

เลอืดทีอ่ยู่ส่วนบนของร่างกายให ้
ระบายลงลา่ง เพือ่เป็นการหยุด 
เลอืดทีร่อ้นแลว้กระจายออก

นอกระบบ 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยสอืเกาเป็นตวัยาหลกั มรีสเผด็อมหวาน คุณสมบตัเิยน็มาก มสีรรพคุณ

ระบายความรอ้นรกัษาอาการไขร้อ้นสูง สูตี้หวง (จิ่วเจงิ) เป็นตวัยาเสรมิ ช่วยเสรมิบาํรุงอนิของไต เสริม 

ฤทธิ์ของสอืเการะบายความรอ้นและบาํรุงสารนํา้ ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ จอืหมูม่รีสขม เยน็ และมคุีณสมบตัใิห ้

ความชุ่มชื้น ช่วยเสรมิฤทธิ์ของสอืเการะบายความรอ้นในกระเพาะอาหาร ไม่ตงบาํรุงอินของกระเพาะ

อาหาร และช่วยสูตี้หวงบาํรุงอนิของไต หนิวซเีป็นตวัยานาํพา ช่วยนาํความรอ้น การอกัเสบ และเลอืดที่

อยู่ส่วนบนของร่างกายใหร้ะบายลงลา่ง เพือ่เป็นการหยุดเลอืดทีร่อ้นแลว้กระจายออกนอกระบบ
1,3 
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รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

4 
ขอ้ควรระวงัในการใช ้
 ตาํรบัยาน้ีไมเ่หมาะสาํหรบัผูป่้วยอจุจาระเหลว ถ่ายบอ่ย

1,3 
ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 

ตาํรบัยายวฺี่นฺหวี่เจยีน  มรีายงานการศึกษาวจิยัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
การศึกษาทางเภสชัวทิยา: ตาํรบัยายวฺีนฺ่หวีเ่จยีนมฤีทธิ์ลดนํา้ตาลในเลอืดกระต่าย4

 และหนูขาว
5 

การศึกษาทางคลินิก:  ตาํรบัยายฺวี่นฺหวี่เจยีนมสีรรพคุณตา้นอกัเสบ ขบัพษิรอ้น ช่วยใหจ้ติใจ

สงบ เสรมิสารนํา้
1,3,4 

เอกสารอา้งองิ 
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. จรสั ตัง้อร่ามวงศ,์ สุณี จรีะจติสมัพนัธ,์ ธีรพงศ ์ตัง้อร่ามวงศ.์  ตาํรบัยายฺวีนฺ่หวีเ่จยีน. [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยา

สมนุไพรจนี].  นนทบรุ:ี สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  

กระทรวงสาธารณสุข, 2549. 
4. Zhang J, Wang X, Zhao XX.  Baitouweng 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. Wang J, Wang Q, Wang ZZ, Feng Z, Liu SY, Zhang QQ, Cai QW, Pan JJ.  Comparative study on hypoglycemic 

effects of different traditional Chinese medicine treatments in rats with diabetes mellitus induced by alloxan. Zhong 
Xi Yi Jie He Xue Bao 2010; 8(8): 781-4. 
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เสาเย่าทงั (芍药汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
医学六书 อเีสฺวยีลิว่ซู (Six Medical Books by Liu Hejian)1 
« ค.ศ. 1182  Liu Hejian (刘河间 หลวิเหอเจยีน) »2 

 

ประกอบดว้ย  

芍药 Radix Paeoniae เสาเย่า 15 กรมั 
黄连 Rhizoma Coptidis หวงเหลยีน 9 กรมั 
大黄 Radix et Rhizoma Rhei ตา้หวง 9 กรมั 
黄芩 Radix Scutellariae หวงฉิน 9 กรมั 

当归 Radix Angelicae Sinensis ตงักยุ 9 กรมั 
肉桂 Cortex Cinnamomi โร่วกุย้ 5 กรมั 
槟榔 Semen Arecae ปิงหลาง 5 กรมั 
木香 Radix Aucklandiae มูเ่ซยีง 5 กรมั 
甘草  Radix Glycyrrhizae กนัเฉ่า  5 กรมั 

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 

การออกฤทธิ์  
ระบายความรอ้นชื้น ปรบัชี่ สมานเลอืด1,3

 
 

สรรพคณุ  
 ระงบัอาการถ่ายเป็นบดิเน่ืองจากรอ้นชื้น โดยมอีาการปวดทอ้ง ถ่ายเป็นมกูเลอืดมสีแีดงและขาว 

หลงัถ่ายอุจจาระแลว้มอีาการปวดถ่วง มอีาการแสบรอ้นที่ทวารหนกั ปสัสาวะสเีขม้ ลิ้นเป็นฝ้าเหนียวมี

สเีหลอืงอ่อน ชพีจรตงึและเรว็
1,3 

 ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยโรคลาํไสอ้กัเสบเฉียบพลนั 

หรอืโรคลาํไสใ้หญ่รอ้นชื้นเน่ืองจากเชื้อบดิ
1,3 
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2 เซนตเิมตร 2 เซนตเิมตร 
เสาเย่า (芍药) หวงเหลยีน (黄连) 

ตาํรบัยา เสาเย่าทงั (芍药汤) 
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2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

3 เซนตเิมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

กนัเฉ่า (甘草) 

ตงักยุ (当归) 

โร่วกุย้ (肉桂) 

ปิงหลาง (槟榔) 

มูเ่ซยีง (木香) 

หวงฉิน (黄芩) 
ตา้หวง (大黄) 
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คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
芍药  เสาเย่า ตวัยาหลกั ขมเปรี้ยว 

อมหวาน 
เยน็

เลก็นอ้ย 

ปรบัสมานชี่กบัเลอืด บรรเทา

อาการปวดทอ้งของโรคบดิ ปวด

ทอ้งหลงัถ่ายอจุจาระ 

黄连  หวงเหลยีน ตวัยาเสรมิ ขม เยน็มาก ระบายความรอ้นของหวัใจและ

กระเพาะอาหาร 
大黄  ตา้หวง 
(โกฐนํา้เตา้) 

ตวัยาเสรมิ ขม เยน็ ขบัถ่ายของเสยีตกคา้ง สลาย

กอ้น ระบายความรอ้น หา้มเลอืด

ขจดัพษิ ช่วยใหเ้ลอืดมกีาร

ไหลเวยีนดขีึ้น 
黄芩  หวงฉิน 

 

ตวัยาเสรมิ ขม เยน็ ระบายความรอ้น ขจดัความชื้น 

ขบัพษิรอ้น ช่วยใหเ้ลอืดเยน็ลง

และหา้มเลอืด 
当归  ตงักยุ ตวัยาช่วย หวาน 

อมเผด็ 
อุ่น บาํรุงเลอืด ช่วยใหเ้ลอืดไหลเวยีน

ดขีึ้น ลดบวม ระงบัปวด 
肉桂  โร่วกุย้ 
(อบเชยจนี) 

ตวัยาช่วย เผด็ 
อมหวาน 

รอ้น กระจายความเยน็ ระงบัปวด ให ้

ความอบอุ่นและทะลวงจงิล ัว่  
ทาํใหร้ะบบหมนุเวยีนท ัง้เลอืด

และชี่หมนุเวยีนด ี
槟榔  ปิงหลาง 
(หมากสง) 

ตวัยาช่วย ขมอมเผด็ อุ่น ถ่ายพยาธใินลาํไส ้ช่วยใหช้ี่

หมนุเวยีน ขบันํา้ ขจดัอาหาร

ตกคา้ง ถ่ายทอ้งบดิ ปวดถ่วง 
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สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
木香  มูเ่ซยีง 
(โกฐกระดูก) 

ตวัยาช่วย ขมอมเผด็ อุ่น ช่วยใหช้ี่หมนุเวยีน ระงบัปวด 

เจรญิอาหาร กระตุน้การทาํงาน

ของมา้ม ป้องกนัชี่ตดิขดัจากยา

บาํรุงชี่เลอืดทีม่ากเกนิไป ซึง่ทาํให ้

เลอืดขน้และขดัต่อการทาํงานใน

ระบบลาํเลยีงของกระเพาะอาหาร

และมา้ม 

甘草  กนัเฉ่า 
(ชะเอมเทศ) 

ตวัยานาํพา อมหวาน สุขมุ บาํรุงชี่ เสรมิมา้มและกระเพาะ-
อาหาร ระบายความรอ้น ขบัพษิ

ปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้

กนั 

 ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยเสาเย่าเป็นตวัยาหลกั มสีรรพคุณปรบัสมานชี่และเลอืด รกัษาอาการ

ปวดทอ้งบดิ ปวดทอ้งหลงัถ่ายอุจจาระ  ตวัยาเสริม ไดแ้ก่ หวงเหลยีน หวงฉิน และตา้หวง ใชเ้ป็น

ยาระบายรอ้น ขจดัพิษ  ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ ตงักุยและโร่วกุย้ ปรบัสมดุลอิง๋ชี่ ช่วยใหเ้ลือดไหลเวียน

สะดวก   มู่เซยีงและปิงหลาง ช่วยใหช้ี่ไหลเวยีนไม่ติดขดั  กนัเฉ่าเป็นตวัยานาํพา ปรบัประสานตวัยา

ท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั
1,3 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้ ยานํา้ ยาเมด็

4 

ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้
ควรระมดัระวงัการใชก้บัผูป่้วยที่เป็นบิดในระยะแรกซึ่งจะมีไข ้หรือผูป่้วยที่เป็นบิดเรื้ อรงั

เน่ืองจากเยน็พร่อง
1,3 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  ตาํรบัยาน้ีมฤีทธิ์ช่วยลดอาการหดเกร็งของลาํไสใ้นกระต่าย ตา้น-

เชื้อบดิในหลอดทดลองและในหนูถบีจกัร และตา้นการอกัเสบในหนูถบีจกัร
4
  

การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณแกโ้รคบดิ ระงบัอาการปวด
1,3,4  
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การศึกษาความปลอดภยั:  การศึกษาพษิเฉียบพลนัในหนูถบีจกัรโดยการใหต้าํรบัยาเสาเย่าทงั

ทางปากในขนาด 100 กรมั/กิโลกรมั พบว่าหลงัจากใหย้า 72 ช ัว่โมง มหีนูตาย 11 ตวั จากหนูทดลอง
ท ัง้หมด 12 ตวั  แต่เมื่อเอาปิงหลางออกจากตาํรบัยาดงักล่าว แลว้ทาํการทดลองเหมอืนเดิม ไม่พบ

สตัวท์ดลองตวัใดตาย  แสดงว่าปิงหลางในขนาดสูงมคีวามเป็นพษิในสตัวท์ดลอง ดงันัน้ ควรความ

ระมดัระวงัอย่าใชย้าเกนิขนาด
4 

เอกสารอา้งองิ 
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. จรสั ตัง้อร่ามวงศ.์ ตาํรบัยาเสาเย่าทงั. [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี]. นนทบรุี: สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี  

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551.  
4. Zhang J, Wang XD, Wang X.  Shao Yao Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in 

Traditional Chinese Medicine. Vol. 1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press,  1997. 
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ไป๋โถวเวงิทงั  (白头翁汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
伤寒论 ซางหานลุน่ (Treatise on Febrile Diseases)1 

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

สว่นประกอบ 
 

白头翁 Radix Pulsatillae ไป๋โถวเวงิ 15 กรมั 
 

黄连 Rhizoma Coptidis หวงเหลยีน 6 กรมั 
 

黄柏 Cortex Phellodendri หวงป๋อ 12 กรมั 
 

秦皮 Cortex Fraxini ฉินผ ี 12 กรมั 
 

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 

การออกฤทธิ์ 
 ระบายความรอ้นและแกพ้ษิ ช่วยใหเ้ลอืดเยน็ลงและหยุดการถา่ยบดิ

1,3 

สรรพคณุ 
 รกัษาภาวะรอ้นเป็นพษิ โรคบดิถ่ายเป็นเลอืด โดยมอีาการถ่ายกระปิดกระปอย มหีนอง เลอืด  
มกูแดงมากกวา่มกูสขีาว ปวดทอ้งนอ้ย ปวดถ่วง มวนทอ้ง ถ่ายเป็นบดิ ทวารหนกัแสบรอ้น ตวัรอ้น    
ใจหงดุหงดิ คอแหง้ กระหายนํา้ ลิ้นแดง มฝ้ีาเหลอืง ชพีจรตงึและเรว็

1,3 
 ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยโรคลาํไสอ้กัเสบเฉียบพลนั 

โรคบดิท ัง้ชนิดมแีละไมม่ตีวั ซึง่ลว้นเป็นโรคบดิแบบรอ้นอกัเสบ
1,3 
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ตาํรบัยา ไป๋โถวเวงิทงั  (白头翁汤) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 เซนตเิมตร 

หวงเหลยีน (黄连)  
2 เซนตเิมตร 

ไป๋โถวเวงิ (白头翁)  

3 เซนตเิมตร 

หวงป๋อ (黄柏) 
2 เซนตเิมตร 

ฉินผ ี (秦皮)  
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คาํอธิบายตาํรบั 
 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

白头翁 ไป๋โถวเวงิ ตวัยาหลกั ฝาด ขม

เลก็นอ้ย  

เยน็ ระบายความรอ้นในเลอืด ขบัพษิรอ้น 

黄连 หวงเหลยีน ตวัยาเสรมิ ขม เยน็มาก ระบายความรอ้นของหวัใจและ

กระเพาะอาหาร แกพ้ษิ หยุดการ 
ถ่ายป็นบดิ 

黄柏 หวงป๋อ ตวัยาเสรมิ ขม เยน็มาก ระบายความรอ้นซึง่อยู่ช่วงลา่งของ 
ร่างกาย เสรมิสารนํา้ หยุดการถ่าย 
เป็นบดิ 

秦皮 ฉินผ ี ตวัยาช่วย ขม ฝาด เยน็ ระบายความรอ้น ขบัความชื้นตกคา้ง 

ฝาดสมาน ทาํใหห้ยุดถ่ายเป็นบดิ 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยไป๋โถวเวงิเป็นตวัยาหลกั มสีรรพคุณระบายความรอ้นระบายความรอ้น

ในเลอืด และขบัพษิรอ้น ตวัยาเสรมิ ไดแ้ก่ หวงเหลยีนและหวงป๋อ มรีสขม คุณสมบตัเิยน็มาก ช่วยดบั

รอ้นและขจดัพษิ เสรมิอนิ ระงบัการถ่ายเป็นบดิ ฉินผรีสขมฝาด คุณสมบตัเิยน็ เป็นตวัยาช่วย ช่วยดบั

รอ้นและทาํใหค้วามชื้นแหง้ ฝาดสมานทาํใหห้ยุดถ่ายเป็นบดิ
1,3

    

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยานํา้  ยาเมด็  ยาตม้

4 

ขอ้ควรระวงัในการใช ้
 ตาํรบัยาไป๋โถวเวงิทงัไม่เหมาะกบัผูป่้วยที่เป็นโรคบดิแบบอ่อนแอ เป็นบดิเรื้อรงั

1,3
 และผูป่้วย

ทีห่ยางของมา้มพร่อง
5 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
ตาํรบัยาไป๋โถวเวงิทงั  มรีายงานการศึกษาวจิยัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

การศึกษาทางเภสชัวทิยา:  สารสกดันํา้มฤีทธิ์ตา้นเชื้อบดิในหลอดทดลอง4 
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การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณตา้นอกัเสบ ฆ่าเชื้ออะมบีา ขบัความรอ้น บรรเทา

อาการเกรง็ หยุดถ่าย หา้มเลอืด
1,3,4 

เอกสารอา้งองิ 
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. จรสั ตัง้อร่ามวงศ,์ สุณี จรีะจติสมัพนัธ,์ ธรีพงศ ์ตัง้อร่ามวงศ.์  ตาํรบัยาไป๋โถวเวงิทงั. [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพร

จนี].  นนทบรุ:ี สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวง

สาธารณสุข, 2549. 
4. Zhang J, Wang X, Zhao XX.  Baitouweng 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. Bensky D, Barolet R.  Chinese herbal medicine: Formulas & strategies. 1st ed. Seattle: Eastland Press, 1990. 
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ชิงสูอ่ี้ ช่ีทงั (清暑益气汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
温热经纬  เวนิเร่อจงิเหวย่ ์(Compendium on Epidemic Febrile Diseases)1 

 « ค.ศ. 1852  Wang Shixiong (王士雄 หวางซือ่สฺวง) »2 

ประกอบดว้ย  

西洋参 Radix Panacis Quinquefolii ซหียางเซนิ 5 กรมั 
西瓜翠衣 Exocarpium Citrulli ซกีวาเชฺวย่อ์ ี 30 กรมั 

石斛 Herba Dendrobii สอืหู 15 กรมั 
麦冬 Radix Ophiopogonis ไมต่ง 9 กรมั 

黄连 Rhizoma Coptidis หวงเหลยีน 3 กรมั 

竹叶 Herba Lophatheri จูเ๋ยีย่ 6 กรมั 

荷梗 Petiolus Nelumbinis เหอเกงิ 15 กรมั 

知母 Rhizoma Anemarrhenae จอืหมู ่ 6 กรมั 

粳米 Semen Oryzae Nonglutinosae จงิหมี ่ 15 กรมั 

甘草 Radix Glycyrrhizae กนัเฉ่า 3 กรมั 
     

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 

การออกฤทธิ์  
ระบายความรอ้น เสรมิชี่ เสรมิอนิ เพิม่สารนํา้และสารจาํเป็น

1,3
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2 เซนตเิมตร 2 เซนตเิมตร 

ซกีวาเชวฺย่อ์ ี(西瓜翠衣) 

ตาํรบัยา ชิงสูอ่ี้ ช่ีทงั (清暑益气汤)

ซหียางเซนิ (西洋参) 
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2 เซนตเิมตร 
ไมต่ง (麦冬) 

2 เซนตเิมตร 
สอืหู (石斛) 

2 เซนตเิมตร 
2 เซนตเิมตร 

จูเ๋ยีย่ (竹叶) 

2 เซนตเิมตร 
2 เซนตเิมตร 

จอืหมู ่(知母) 

2 เซนตเิมตร 
กนัเฉ่า (甘草)

2 เซนตเิมตร 

จงิหมี ่(粳米) 

หวงเหลยีน (黄连) 

เหอเกงิ (荷梗) 
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สรรพคณุ  
 รกัษากลุ่มอาการที่สารนํา้หล่อเลี้ยงในระบบชี่ถูกทาํลายโดยความรอ้นหรือความอบอา้ว โดยมี

อาการตวัรอ้น เหงือ่ออกมาก กระวนกระวาย คอแหง้ ปสัสาวะไมค่ลอ่ง มสีเีขม้ ร่างกายอ่อนเพลยี หมด

แรง หนา้ตาอดิโรย ชพีจรพร่องชา้
1,3 

 ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยไขร้อ้นอบอา้ว ไขแ้ดด ไขฤ้ดู

รอ้นในเดก็ และไขห้วดัตดิเชื้อทีเ่กดิในช่วงเวลาทีม่อีากาศรอ้นอบอา้วและมกีารขาดสารนํา้หลอ่เลี้ยง
1,3 

คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
西洋参  ซหียางเซนิ 
(โสมอเมรกินั) 

ตวัยาหลกั อมหวาน 
ขมเลก็นอ้ย 

เยน็ บาํรุงอนิ เสรมิชี่ ระบายความ-

รอ้น เพิม่สารนํา้และสารจาํเป็น 
西瓜翠衣  

ซกีวาเชวฺย่อ์ ี
(เปลอืกผลแตงโม) 

ตวัยาหลกั หวาน เยน็ 
เลก็นอ้ย 

ระบายความรอ้น ขบัพษิ 

บรรเทาอาการคอแหง้ 

กระหายนํา้ ขบัปสัสาวะ 
石斛  สอืหู ตวัยาเสรมิ อมหวาน เยน็ 

เลก็นอ้ย 
เสรมิอนิ ระบายความรอ้น 

สรา้งเสรมิสารนํา้ หลอ่เลี้ยง

กระเพาะอาหาร 
麦冬  ไมต่ง ตวัยาเสรมิ หวานอม 

ขม 
เยน็ 

เลก็นอ้ย 
เสรมิบาํรุงอนิและทาํใหป้อด

ชุ่มชื้น เสรมิบาํรุงสารนํา้ให ้

กระเพาะอาหาร ลดอาการ

กระวนกระวาย ทาํใหจ้ติใจ

สบาย 
黄连  หวงเหลยีน ตวัยาเสรมิ ขม เยน็มาก ระบายความรอ้นของหวัใจ

และกระเพาะอาหาร 
竹叶  จูเ๋ยีย่ 
(หญา้ขยุไมไ้ผ่,  
ใบไผ่ขม) 

ตวัยาช่วย จดือม 
หวานเผด็ 

เยน็ ลดไข ้บรรเทาอาการรอ้นใน

คอแหง้ กระหายนํา้ ขบัพษิไข ้

ออกทางปสัสาวะ 
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สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
荷梗  เหอเกงิ 
(กา้นบวัหลวง) 

ตวัยาช่วย จดื เยน็ บรรเทาอาการอดึอดัเน่ืองจาก

อากาศรอ้นและชื้น ทอ้งเสยี

รดิสดีวงจมกู ลมพษิ 
知母  จอืหมู ่ ตวัยาช่วย ขม 

อมหวาน 
เยน็ ระบายและขบัความรอ้น  

เสรมิอนิ ใหค้วามชุ่มชื้น  
แกค้วามแหง้ 

粳米  จงิหมี ่
(ขา้วเจา้) 

ตวัยาช่วย หวานจดื สุขมุ เสรมิกระเพาะอาหาร ป้องกนั

ธาตนุํา้ เมือ่ใชคู่้กบัชะเอมเทศ

จะช่วยป้องกนัสว่นกลางของ

ร่างกาย (กระเพาะอาหาร) 
ไมใ่หถ้กูกลุม่ยาเยน็ไปทาํลาย 

甘草  กนัเฉ่า 
(ชะเอมเทศ) 

ตวัยาช่วย 
และนาํพา 

อมหวาน สุขมุ เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลางของ

ร่างกาย ระบายความรอ้น 

ขบัพษิ ระงบัไอ ขบัเสมหะ 

ปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดให ้

เขา้กนั 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยซหียางเซนิและซกีวาเชฺว่ยอ์เีป็นตวัยาหลกั มสีรรพคุณสรา้งเสรมิสารนํา้ 

บาํรุงอิน เสริมชี่ ระบายความรอ้น  ตวัยาเสริม ไดแ้ก่ สอืหู ไม่ตง และหวงเหลยีน ช่วยเสริมอินและ

ระบายความรอ้น  ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ จูเ๋ยี่ย เหอเกิง และจอืหมู่ ช่วยระบายความรอ้น ลดอาการกระวน-

กระวาย  กนัเฉ่าและจงิหมี ่ช่วยเสรมิชี่และประสานกระเพาะอาหาร
1,3-5 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

6 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้

ตาํรบัยาน้ีไมเ่หมาะกบัผูป่้วยทีม่อีาการไขห้รอืมคีวามรอ้นแหง้ปนความชื้น
1,3 
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ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีใชร้กัษาอาการหอบทีเ่กิดในฤดูรอ้น ปอดอกัเสบ ไขฤ้ดูรอ้นใน

เดก็ผ่อนคลายประสาท บาํรุงร่างกายทีอ่่อนแอ ปกป้องสารจาํเป็น และตา้นเชื้อจลุนิทรยี ์
1,3-6  

เอกสารอา้งองิ 
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. สวา่ง กอแสงเรอืง.  ตาํรบัยาชงิสู่อี้ชี่ทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี].  นนทบรุ:ี  สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี 

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551. 
4. Lin YF, Yi Z, Zhao YH.  Chinese Dai Medicine Colorful Illustrations.  1st ed.  Kunming: Yunnan Min Zu Publishing 

House, 2003. 
5. ปราณี ชวลติธาํรง (บรรณาธกิาร).  สมนุไพรไทย-จนี.  พมิพค์ร ัง้ที ่1.  กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพก์ารศาสนา, 2547. 
6. Xu CH, Wang X.  Qing Shu Yi Qi Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional 

Chinese Medicine. Vol. 1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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หลี่จงหวาน  (理中丸) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
 伤寒论 ซางหานลุน่ (Treatise on Febrile Diseases)1 
 « ค.ศ. 219 Zhang Zhongjing (张仲景 จางจง้จิง่) »2 

 

สว่นประกอบ 
 

干姜 Rhizoma Zingiberis กนัเจยีง 90  กรมั 
 

人参 Radix Ginseng เหรนิเซนิ 90  กรมั 
 

白术 Rhizoma Atractylodis Macrocephalae ไป๋จู ๋ 90  กรมั 
 

甘草(炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กนัเฉ่า (จื้อ) 90  กรมั 
 

วธิีใช ้
 บดตวัยาท ัง้หมดเป็นผง ปัน้เป็นลูกกลอนโดยใชน้ํา้ผึ้งเป็นกระสายยา รบัประทานกบันํา้ตม้สุก

วนัละ 2-3 ครัง้ ครัง้ละ 9 กรมั หรอืตม้เอานํา้ดื่มโดยปรบัลดนํา้หนกัยาลงจากตาํรบัยาขา้งตน้ 10 เท่า1,3 
การออกฤทธิ์ 
 เสรมิความอบอุ่น ขบัความเยน็ทีส่่วนกลาง เสรมิชี่และพลงั บาํรุงมา้มและกระเพาะอาหาร

1,3 
สรรพคณุ 

รกัษาโรคทีม่สีาเหตจุากมา้มและกระเพาะอาหารอ่อนแอ โดยมอีาการปวดทอ้งนอ้ย ชอบความ-

อบอุ่น กดนาบที่หนา้ทอ้งแลว้รูส้ึกสบาย อุจจาระใสเหลว ทอ้งอืด รบัประทานอาหารไดน้อ้ย คลื่นไส ้

อาเจยีน ลิ้นซดี มฝ้ีาขาว ชพีจรจม เลก็ หรอืหยางพร่องและเสยีเลอืด ชกัหรอืสะดุง้ผวาในเดก็ทีเ่ป็นโรค

เรื้อรงั มนีํา้ลายและเสมหะไหลหลงัจากหายป่วย เจบ็ทรวงอกจากหยางของส่วนกลางพร่อง
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยโรคกระเพาะอาหารและลาํไส ้

อกัเสบเรื้อรงั ลาํไสเ้ป็นแผล การย่อยอาหารไมด่ ีกระเพาะอาหารขยายตวั บวม หรอืยอ้ยตํา่ลง มา้มและ

กระเพาะอาหารพร่องเยน็ กระเพาะอาหารและลาํไสอ้กัเสบเฉียบพลนั
1,3 

 



ตาํรบัยาอบอุ่นภายใน 
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กนัเฉ่า (จื้อ)[甘草(炙)] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาํรบัยา หลี่จงหวาน   (理中丸) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           เหรนิเซนิ (人参) 
2 เซนตเิมตร กนัเจยีง (干姜) 2 เซนตเิมตร 

ไป๋จู ๋(白术) 
3 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 
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คาํอธิบายตาํรบั 
 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
干姜 กนัเจยีง 
(ขงิแหง้) 

ตวัยาหลกั เผด็ รอ้น เสรมิความอบอุ่น ขบัความเยน็ 
และฟ้ืนฟูหยางชี่ของมา้มและ

กระเพาะอาหาร สมานระบบ 
กระเพาะอาหารทาํใหช้ี่ลงตํา่ 

ระงบัอาการคลืน่ไสอ้าเจยีน 
人参 เหรนิเซนิ 
(โสมคน) 

ตวัยาเสรมิ หวานอมขม 
เลก็นอ้ย 

อุ่น

เลก็นอ้ย 
เสรมิชี่อย่างมาก บาํรุงมา้มและ

กระเพาะอาหาร  
白术 ไป๋จู ๋ ตวัยาช่วย ขมอมหวาน อุ่น ใหค้วามอบอุ่นกบัระบบมา้ม 

บาํรุงมา้ม ขบัความชื้น 

甘草 (炙) 

กนัเฉ่า (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผดันํา้ผึ้ง) 

ตวัยานาํพา หวาน อุ่น เสริมชี่ บาํรุงส่วนกลาง ปรบั 
ประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยกนัเจียงเป็นตวัยาหลกั มรีสเผ็ดรอ้น มสีรรพคุณใหค้วามอบอุ่นกบั

ส่วนกลางของร่างกาย ขบัความเยน็และฟ้ืนฟูหยางชี่ของมา้มและกระเพาะอาหาร ปรบัสมดุลของกระเพาะ-

อาหารทาํใหช้ี่ลงตํา่ ระงบัอาเจยีน  เหรินเซนิเป็นตวัยาเสริม ช่วยเสริมบาํรุงชี่ ช่วยใหม้า้มและกระเพาะ-

อาหารแขง็แรง ไป๋จูเ๋ป็นตวัยาช่วย ช่วยใหค้วามอบอุ่นกบัมา้ม ทาํใหม้า้มแขง็แรง และขบัความชื้น กนัเฉ่า 

(จื้อ) เป็นตวัยานาํพา ช่วยเสรมิชี่ของมา้ม ปรบัสมดุลส่วนกลาง และปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั
1,3 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาลูกกลอนนํา้ผึ้ง  ยาลูกกลอนนํา้  ยาตม้

4 
ขอ้ควรระวงัในการใช ้

ตาํรบัยาหลีจ่งหวานมฤีทธิ์ใหค้วามอบอุ่นและแหง้ จงึไมเ่หมาะทีจ่ะใชก้บัผูป่้วยโรคหวดัทีม่อีาการ

ตวัรอ้น หรอือนิพร่องมสีารนํา้นอ้ย รอ้นใน
1,3 

 



ตาํรบัยาอบอุ่นภายใน 

 

 

166 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
ตาํรบัยาหลี่จงหวาน  มรีายงานการศึกษาวจิยัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

การศึกษาทางเภสชัวิทยา: สารสกดันํา้มฤีทธิ์ในการรกัษาแผลในกระเพาะอาหารหนูขาว4
 ช่วย

ฟ้ืนฟูความผดิปกตขิองระบบประสาท ต่อมไรท่้อ และภูมคุิม้กนั ในหนูขาวที่ชกันาํใหม้อีาการคลา้ยมา้ม

พร่อง
5 

การศึกษาทางคลินิก:  ตาํรบัยาหลีจ่งหวานมสีรรพคุณช่วยใหร้ะบบการทาํงานของกระเพาะ- 
อาหารและลาํไส ้และการไหลเวยีนของเลอืดดขีึ้น เสรมิพลงัการขบัพษิและของเสยี บรรเทาอาการเกรง็

แกป้วด แกอ้าเจยีน แกท้อ้งเสยี และขบัปสัสาวะ
1,3,4

 การศึกษาผลของตาํรบัยาหลีจ่งหวานในผูป่้วยกระเพาะ-

อาหารอกัเสบแบบต่าง ๆ จาํนวน 30 ราย พบวา่หายปวด 25 ราย ปวดลดลง 5 ราย
6  การใชต้าํรบัยาน้ีใน

ผูป่้วยลาํไสอ้กัเสบแบบเฉียบพลนัและเรื้อรงัจาํนวน 30 ราย นาน 3-10 วนั พบวา่ผูป่้วย 18 ราย มอีาการ

ดขีึ้น
6 

เอกสารอา้งองิ 
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. มานพ เลศิสุทธริกัษ.์  ตาํรบัยาหลีจ่งหวาน.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี].  นนทบรุ:ี สถาบนัการแพทยไ์ทย-

จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  กระทรวงสาธารณสุข, 2549. 
4. Ou YJH.  Lizhong Wan.  In: Xia M (ed.).  Modern study of the medical formulae in traditional Chinese medicine.  

Vol.1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
5.  Zhao N, Zhang W, Guo Y, Jia H, Zha Q, Liu Z, Xu S, Lu A. Effects on neuroendocrinoimmune network of Lizhong 

Pill in the reserpine induced rats with spleen deficiency in traditional Chinese medicine. J Ethnopharmacol 2011; 
133(2): 454-9. 

6.  Chen JK, Chen TT.  Chinese Herbal Formulas and Applications. CA: Art of Medicine Press, 2008. 
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เสีย่วเจี้ยนจงทงั (小建中汤) 

 

ตาํราตน้ตาํรบั 
伤寒论  ซางหานลุน่ (Treatise on Febrile Diseases)1 

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

สว่นประกอบ 

饴糖 Saccharum Granorum อีถ๋งั 30  กรมั 
芍药   Radix Paeoniae เสาเย่า 18  กรมั 
桂枝 Ramulus Cinnamomi กุย้จอื 9  กรมั 
甘草 Radix Glycyrrhizae กนัเฉ่า 6  กรมั 
生姜 Rhizoma Zingiberis Recens เซงิเจยีง 10  กรมั 
大枣 Fructus Ziziphi Jujubae ตา้เจ่า 4  ผล 
     

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่ โดยละลายอีถ๋งัลงในนํา้ยาทีต่ม้ได ้และดืม่ขณะอุ่น ๆ

1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ใหค้วามอบอุ่นและบาํรุงจงเจยีว (กระเพาะอาหารและมา้ม) บรรเทาอาการปวดเกรง็1,3 
สรรพคณุ 

รกัษากลุ่มอาการปวดทอ้งที่เกิดจากภาวะเย็นพร่อง โดยมอีาการปวดทอ้งเป็นคร ัง้คราว ชอบ

ความอบอุ่น ชอบใหก้ดทอ้งเมือ่ปวด เพราะจะช่วยบรรเทาปวดได ้ หรือมอีาการอ่อนเพลยี กระวนกระวาย 

ใจส ัน่ หนา้ซดี ลิ้นมฝ้ีาขาว ชพีจรจม เลก็ ตงึ ไมม่แีรง
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรอืลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยทีม่ไีขเ้น่ืองจากหยางพร่อง แพทย์

จนีจางเอนิฉิน ใชต้าํรบัยานี้ โดยเพิ่มตวัยาไป๋จื่อ (白芷) 30 กรมั และเพิม่นํา้หนกัของกนัเฉ่าเป็น 15 
กรมั รกัษาโรคแผลในกระเพาะอาหารและลาํไสเ้ลก็ส่วนตน้ไดผ้ลดี

1,3
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ตาํรบัยา เสีย่วเจี้ยนจงทงั  (小建中汤)  

อีถ๋งั (饴糖) 
2 เซนตเิมตร 

เสาเย่า (芍药) 
2 เซนตเิมตร 

กุย้จอื (桂枝) 

2 เซนตเิมตร กนัเฉ่า (甘草) 
2 เซนตเิมตร 

เซงิเจยีง (生姜) 
2 เซนตเิมตร 

ตา้เจ่า (大枣) 
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คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

饴糖 อีถ๋งั ตวัยาหลกั หวาน อุ่น บาํรุงชี่ หลอ่เลี้ยงอนิของมา้ม 
ใหค้วามอบอุ่นแก่จงเจยีว  
ระงบัปวด 

芍药 เสาเย่า ตวัยาเสรมิ ขมเปรี้ยว 
อมหวาน 

เยน็ 
เลก็นอ้ย 

ปรบัสมานชี่กบัเลอืด บรรเทา 
อาการปวดทอ้งของโรคบดิ  
ปวดทอ้งหลงัถ่ายอจุจาระ 

桂枝 กุย้จอื 

(กิ่งอบเชยจนี) 
ตวัยาเสรมิ เผด็ 

อมหวาน 

อุ่น ขบัเหงือ่ ผ่อนคลายกลา้มเน้ือ  
ใหค้วามอบอุ่น และเสรมิหยาง 
ช่วยใหช้ี่มกีารไหลเวยีนดขีึ้น 

甘草 กนัเฉ่า 

(ชะเอมเทศ) 

ตวัยาช่วยและ 
ตวัยานาํพา 

อมหวาน สุขมุ เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลาง ระบาย 
ความรอ้น ขบัพษิ ระงบัไอ  
ขบัเสมหะ ปรบัประสานตวัยา 
ท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 

生姜 เซงิเจยีง 

(ขงิแก่สด) 
ตวัยาช่วยและ 
ตวัยานาํพา 

เผด็ อุ่น ขบัเหงือ่ ใหค้วามอบอุ่นแก่ 
กระเพาะอาหาร บรรเทาอาการ 
คลืน่ไสอ้าเจยีน ช่วยใหป้อด 
อบอุ่น ระงบัไอ 

大枣 ตา้เจ่า 
(พทุราจนี) 

ตวัยาช่วยและ 
ตวัยานาํพา 

หวาน อุ่น เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลางของ

ร่างกาย สรา้งเลอืด สงบจติใจ 

ปรบัสมดุลของตวัยาใหเ้ขา้กนั 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตวัยาหลกั คอื อีถ๋งั มรีสหวาน คุณสมบตัอิุ่น เขา้สู่มา้ม ช่วยบาํรุงชี่และ

หลอ่เลี้ยงอนิของมา้ม จงึมสีรรพคุณทัง้ใหค้วามอบอุ่นแก่จงเจยีวและบรรเทาอาการปวดได ้ ตวัยาเสริม 

ไดแ้ก่ เสาเย่ามฤีทธิ์เสริมอนิและเลอืด บรรเทาอาการเกร็งและระงบัอาการปวดทอ้ง  กุย้จือช่วยเพิม่ 

หยางชี่  เมือ่ใชต้วัยาท ัง้สองร่วมกนั ตวัยาหน่ึงเสริมอิน อกีตวัยาหน่ึงเพิ่มหยาง จึงช่วยปรบัอิง๋ชี่ (营气) 
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และเว่ยช์ี่ (卫气) และช่วยปรบัสมดุลอนิหยาง  ตวัยาช่วยและนาํพา ไดแ้ก่ เซงิเจียง มสีรรพคุณเพิ่ม

เวย่ห์ยาง (卫阳)  ตา้เจ่าบาํรุงอิง๋อนิ (营阴) บาํรุงมา้มและกระเพาะอาหาร  กนัเฉ่าปรบัสมดุลและบาํรุง
จงเจยีว

1,3,4
  
หมายเหตุ: ตาํรบัยาน้ีดดัแปลงมาจากตาํรบัยากุย้จือทงั โดยเพิม่นํา้หนกัของเสาเย่าอกีเท่าตวั

และใส่อีถ๋งั ทาํใหส้รรพคุณเปลีย่นจากปรบัอิง๋เวย่เ์ป็นอุ่นและบาํรุงจงเจยีว บรรเทาอาการปวด
1,3,4 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

5 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้
 หา้มใชต้าํรบัยาน้ีกบัผูป่้วยกลุม่อาการอนิพร่อง หรอืผูป่้วยทีม่อีาการอาเจยีนเพราะรสหวานของ

ยาจะทาํใหอ้าเจียนมากขึ้น หรือผูป่้วยที่ปวดทอ้งเน่ืองจากมพียาธิ เพราะรสหวานของยาจะทาํใหพ้ยาธิ

ยอ้นกลบัขึ้นมา และเมื่ออาเจียนจะมพียาธิปนออกมา รวมท ัง้ผูป่้วยที่ทอ้งอืด เพราะตาํรบัยานี้ เป็นยา

บาํรุง อาจทาํใหท้อ้งอดืมากขึ้น
1,3,4 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวทิยา:  ตาํรบัยาน้ีมฤีทธิ์ยบัย ัง้และป้องกนัการเกดิแผลในกระเพาะอาหารหนู

ขาว และมฤีทธิ์ระงบัปวดในสตัวท์ดลอง
5
 

การศึกษาทางคลินิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณบาํรุงร่างกาย ลดอาการเกร็ง ระงบัปวด กระตุน้

ระบบการไหลเวยีนของเลอืด เพิม่ประสทิธภิาพการทาํงานของระบบย่อยและดูดซมึอาหาร ช่วยสมานแผล

ในกระเพาะอาหาร บรรเทาอาการกระเพาะอาหารอกัเสบเรื้อรงั บรรเทาอาการทอ้งผูก รกัษาโรคตบัอกัเสบ

ชนิดบี
1,3,5  

เอกสารอา้งองิ 
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. เย็นจติร เตชะดาํรงสนิ, สมชาย จริพนิิจวงศ.์  ตาํรบัยาเสี่ยวเจี้นยจงทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มูลยาสมนุไพรจนี]. 

นนทบุรี: สถาบนัการแพทยไ์ทย-จีน เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวง

สาธารณสุข, 2552. 
4. Zhou YF.  Science of Prescriptions. 1st ed. Shanghai: Publishing House of Shanghai University of Traditional Chinese 

Medicine, 2002. 
5. Ou YJJ.  Xiao Jianzhong Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 

Medicine. Vol. 1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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หวูจูยหฺวทีงั  (吴茱萸汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
 伤寒论 ซางหานลุน่ (Treatise on Febrile Diseases)1 
 « ค.ศ. 219 Zhang Zhongjing (张仲景 จางจง้จิ่ง) »2 

 

สว่นประกอบ 
 

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

หวูจูยหฺว ี(จิ้นเฉ่า)  3 กรมั 

人参 Radix Ginseng เหรนิเซนิ  6 กรมั 
生姜 Rhizoma Zingiberis Recens เซงิเจยีง 18 กรมั 
大枣 Fructus Ziziphi Jujubae ตา้เจ่า       4 ผล 

 

วธิีใช ้ 
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 
การออกฤทธิ์ 
 เสริมอาการพร่อง เสริมชี่ เพิ่มความอบอุ่นส่วนกลาง ลดการไหลเวยีนสวนทางลอยขึ้นของชี่ 

ระงบัอาเจยีน
1,3 

สรรพคณุ 
รกัษาภาวะเยน็พร่องของตบัและกระเพาะอาหาร โดยหลงัรบัประทานอาหารแลว้มอีาการกระอกั

กระอ่วนจุกลิ้นป่ี แน่นหนา้อกและอดึอดั หรอืปวดกระเพาะอาหาร อาเจยีน เรอเหมน็เปรี้ยว ถ่ายเป็นบดิ 

มือเทา้เย็น รอ้นรุ่มหนา้อก จิตใจไม่สงบ มือเทา้เคลื่อนไหวไม่เป็นสุข ปวดศีรษะที่บริเวณเสน้

ลมปราณเชี่ยอนิ (ซานเจยีวและตบั) ทาํใหอ้าเจยีนแต่ไม่มอีะไรออก บว้นนํา้ลายเป็นฟอง หรือปวดและ

รูส้กึเยน็ที่กลางศีรษะ
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยโรคกระเพาะอาหารอกัเสบ

เฉียบพลนัหรอืเรื้อรงั มแีผลในกระเพาะอาหารและลาํไสเ้ลก็ส่วนตน้ ตบัอกัเสบ อาเจยีนในขณะตัง้ครรภ ์

ปวดศีรษะขา้งเดยีว กลุ่มอาการซึ่งมสีาเหตจุากตบัและกระเพาะอาหารพร่องเยน็ ภาวะหรือกลุม่อาการที่

เกดิจากอนิทีไ่มป่กตติขีึ้นเบื้องบน
1,3 
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ตาํรบัยา หวูจูยหฺวทีงั   (吴茱萸汤) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หวูจูยหฺว ี(จิ้นเฉ่า) [吴茱萸(浸炒)] 

 

2 เซนตเิมตร 

ตา้เจ่า (大枣) 
 

2 เซนตเิมตร 

           เหรนิเซนิ (人参) 
2 เซนตเิมตร 

เซงิเจยีง (生姜) 
 

3 เซนตเิมตร 
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คาํอธิบายตาํรบั 
 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

吴茱萸 (浸炒) 
หวูจูยหฺว ี(จิ้นเฉ่า) 

ตวัยาหลกั เผด็อมขม รอ้น  
(มพีษิ

เลก็นอ้ย)* 

สลายความเยน็ แกป้วด 

อบอุ่นส่วนกลาง ระงบัอาเจยีน 

เสรมิหยาง แกท้อ้งร่วง 
人参 เหรนิเซนิ  
(โสมคน) 

ตวัยาเสรมิ หวานอมขม

เลก็นอ้ย 
อุ่น 

เลก็นอ้ย 
เสรมิพลงัชี่อย่างมาก บาํรุง

หวัใจและมา้ม เสรมิปอด 

สรา้งสารนํา้ ช่วยใหจ้ติใจสงบ 
生姜 เซงิเจยีง 
(ขงิสด) 

ตวัยาช่วย เผด็ อุ่น อบอุ่นส่วนกลาง ระงบัอาเจยีน 

กระทุง้ไขห้วดั ขบัเหงือ่ แกไ้อ 

ใหค้วามอบอุ่นแก่ปอด เมือ่ใช ้

ร่วมกบัหวูจูยหฺวจีะเพิม่ฤทธิ์

แกอ้าเจยีนใหแ้รงขึ้น 
大枣 ตา้เจ่า 
(พทุราจนี) 

ตวัยานาํพา หวาน อุ่น บาํรุงเสรมิชี่ส่วนกลาง บาํรุง

โลหติและสงบจติใจ  

 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยหวูจูยหฺว ี(จิ้นเฉ่า) มรีสเผด็รอ้น เป็นตวัยาหลกั โดยออกฤทธิ์เขา้สู่เสน้-

ลมปราณตบั มา้ม และไต สามารถใหค้วามอบอุ่นกบักระเพาะอาหาร ช่วยใหช้ี่ลงสู่เบื้องล่างเพื่อระงบั

อาเจียน ผ่อนคลายตบัเพื่อระงบัปวด ใหค้วามอบอุ่นกบัไตเพือ่ระงบัทอ้งเสยี  เหรินเซนิเป็นตวัยาเสริม 

ช่วยเสริมบาํรุงเหวยีนชี่อย่างมาก และช่วยสรา้งสารนํา้  เซงิเจียงเป็นตวัยาช่วย ช่วยใหค้วามอบอุ่นแก่

กระเพาะอาหาร สลายความเยน็ กดชี่ใหล้งตํา่เพื่อระงบัอาเจยีน ตา้เจ่าเป็นตวัยานาํพา ช่วยบาํรุงเสริมชี่

ส่วนกลาง ช่วยปรบัฤทธิ์ของหวูจูยฺหวแีละเซงิเจยีงใหช้า้และอ่อนลง และเสริมฤทธิ์ของเหรินเซนิใหแ้รง

ขึ้น
1,3 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

4 
 

 

*  หวูจูยหฺว ีเป็นสมนุไพรทีม่พีษิเลก็นอ้ย ตอ้งฆ่าฤทธิ์ยาก่อนใช ้
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ขอ้แนะนําการใช ้
1. ผูป่้วยทีม่อีาการอาเจยีนค่อนขา้งรุนแรง ควรรบัประทานยาเมือ่ยาเยน็แลว้1,3 
2. ผูป่้วยบางรายมอีาการคลื่นไสห้ลงัรบัประทานยา ในกรณีน้ีใหผู้ป่้วยพกัผ่อน โดยท ัว่ไป

อาการจะดขีึ้นเองภายหลงัรบัประทานยาแลว้ประมาณครึ่งช ัว่โมง
1,3 

ขอ้หา้มใช ้
หา้มใชใ้นผูป่้วยทีม่คีวามรอ้นคัง่คา้งในกระเพาะอาหาร หรอือาเจยีนมรีสขม เรอเหมน็เปรี้ยวอนั

เน่ืองมาจากมคีวามรอ้นในร่างกาย
1,3 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
ตาํรบัยาหวูจูยหฺวทีงั  มรีายงานการศึกษาวจิยัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

การศึกษาทางเภสชัวทิยา: สารสกดันํา้มฤีทธิ์ตา้นอาเจยีนในนกพริาบ มฤีทธิ์ยบัย ัง้การเกิดแผล

กระเพาะอาหารในหนูขาว
4
 
 
การศึกษาในสตัวท์ดลองหลายชนิดพบว่า ตาํรบัยาหวูจูยหฺวทีงัมฤีทธิ์เพิม่การ

ทาํงานของเอนไซมใ์นตบัทีเ่กี่ยวขอ้งกบักระบวนการเมแทบอลซิมึของยา
5 จงึเกิดอตัรกิรยิากบัยาบางชนิด 

เช่น caffeine และ theophylline ทาํใหค้วามเขม้ขน้ของยาในเลอืดลดลง6,7  
การศึกษาทางคลนิิก: ตาํรบัยาหวูจูยหฺวทีงัมสีรรพคุณกระตุน้การไหลเวยีนโลหติของระบบทางเดนิ 

อาหาร ลดอาการตงึของกลา้มเน้ือเรยีบ บรรเทาอาการเกรง็ ระงบัอาเจยีน ระงบัปวด ช่วยย่อยอาหาร
1,3,4 

เอกสารอา้งองิ  
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. สวา่ง กอแสงเรอืง.  ตาํรบัยาหวูจูยหฺวทีงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี].  นนทบรุ:ี สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี 

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  กระทรวงสาธารณสุข, 2549. 
4. Ou YJJ.  Wuzhuyu 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. Ueng YF, Don MJ, Peng HC, Wang SY, Wang JJ, Chen CF. Effects of Wu-chu-yu-tang and its component herbs on 

drug-metabolizing enzymes. Jpn J Pharmacol 2002; 89(3): 267-73. 
6.  Tsai TH, Chang CH, Lin LC. Effects of Evodia rutaecarpa and rutaecarpine on the pharmacokinetics of caffeine in 

rats. Planta Med 2005; 71(7): 640-5. 
7. Jan WC, Lin LC, Chieh-Fu-Chen, Tsai TH. Herb-drug interaction of Evodia rutaecarpa extract on the 

pharmacokinetics of theophylline in rats. J Ethnopharmacol 2005; 102(3): 440-5.  
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ซ่ือหน้ีทงั (四逆汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 

伤寒论  ซางหานลุน่ (Treatise on Febrile Diseases)1 

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

ประกอบดว้ย  

附子 Radix Aconiti Praeparata ฟู่จื่อ 9  กรมั 
干姜 Rhizoma Zingiberis กนัเจยีง 9   กรมั 
甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กนัเฉ่า (จื้อ) 12   กรมั 

วธิีใช ้
 ตม้ฟู่จื่อกบันํา้ก่อน 1 ช ัว่โมง แลว้จงึใส่ตวัยาอืน่ลงไปตม้รวมกนั ดืม่นํา้ยาขณะอุ่น ๆ

1,3 

การออกฤทธิ์  
ใหค้วามอบอุ่นแก่มา้มและไต ช่วยอาการช็อคที่เกิดจากชี่เย็นพร่องติดขดั ดึงพลงัหยางให ้

กลบัคนื
1,3

 
 

สรรพคณุ  
 รกัษากลุ่มอาการเย็นจดัในร่างกายเน่ืองจากหยางพร่องมาก โดยมอีาการช็อค มอืเทา้เย็นซดี 

หนาวมากจนตวังอ  ถ่ายเป็นนํา้ อาหารไม่ย่อย ปวดเย็นในทอ้ง หนา้ตาอิดโรย อ่อนเพลยีอยากนอน 

หนา้ซดี ปากคอแหง้แต่ไมก่ระหายนํา้ เหงือ่ลกัออกมาก ชพีจรจมเลก็ เตน้อ่อน ชา้
1,3 

 ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยโรคเรื้อรงัและพลงัร่างกาย

ถดถอย ต่อมสารคดัหล ัง่ ต่อมไทรอยด ์และต่อมหมวกไตผดิปกติจากหยางพร่องและมคีวามเย็นสูง 
กลา้มเน้ือหวัใจตาย หวัใจวาย หวัใจลม้เหลว หรอือาการชอ็คทีม่สีาเหตจุากหยางชี่หลดุลอยจนหวัใจวาย

1,3 
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กนัเจยีง (干姜)
2 เซนตเิมตร 2 เซนตเิมตร 

กนัเฉ่า (จื้อ) [甘草(炙)] 

2 เซนตเิมตร 
ฟู่จื่อ (附子) 

 
         
                            
 
               
 
                                            
 
 

                                 

ตาํรบัยา ซ่ือหน้ีทงั (四逆汤)
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คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
附子  ฟู่จื่อ  
(โหราเดอืยไก่ทีผ่่าน
การฆ่าฤทธิ์) 
 

ตวัยาหลกั เผด็ รอ้น 
(มพีษิ)* 

เสรมิหยาง บาํรุงธาตไุฟ ดงึพลงั 

หยางทีสู่ญเสยีไปใหก้ลบัคนื อุ่น 
หยางของหวัใจ มา้ม และไต 

สลายความเยน็ ระงบัปวด 
干姜  กนัเจยีง 
(ขงิแก่แหง้) 

ตวัยาช่วย 
และนาํพา 

เผด็ อุ่น เสรมิความอบอุ่น ขบัความเยน็

และฟ้ืนฟูหยางชี่ของมา้มและ

กระเพาะอาหาร สมานระบบ

กระเพาะอาหารทาํใหช้ี่ลงตํา่ 

ระงบัอาการคลืน่ไสอ้าเจยีน 
甘草 (炙) 
กนัเฉ่า (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผดันํา้ผึ้ง) 

ตวัยานาํพา หวาน อุ่น เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลางของ

ร่างกาย บรรเทาอาการปวด ปรบั

ประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยฟู่จื่อเป็นตวัยาหลกั มรีสเผด็ ฤทธิ์รอ้นมาก สรรพคุณเพิม่ความรอ้น อุ่น

ลมปราณใหห้วัใจ มา้ม และไต สามารถดงึพลงัหยางที่สูญเสยีไปใหค้ืนมา  กนัเจยีงเป็นตวัยาช่วยและ

นาํพา มฤีทธิ์อุ่นส่วนกลางของร่างกาย รกัษาอาการเยน็ภายใน ระงบัอาเจยีน เสรมิฤทธิ์ของฟู่จื่อใหห้ยางชี่

ไหลเวยีนและอุ่นหยางทีส่่วนกลางของร่างกาย ส่วนกนัเฉ่า (จื้อ) เสรมิชี่บาํรุงมา้ม ลดพษิและความแรงของ

ฟู่จื่อลง เพือ่ไมใ่หท้าํลายชี่ของอนิมากเกนิไป
1,3 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้ ยาลูกกลอน ยานํา้

4 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้

ตาํรบัยาน้ีใชร้กัษาโรคหยางพร่องมากและมคีวามเยน็จดัในร่างกายเป็นหลกั  หา้มใชใ้นกรณีทีม่ี

อาการรอ้นจดัในร่างกาย หากผูป่้วยมสีหีนา้แดง กระวนกระวายจากกลุม่อาการเยน็แทแ้ต่รอ้นเทยีม ควรรอ

ใหย้าเยน็ก่อนแลว้จงึดืม่ นอกจากน้ี การตม้ยาตอ้งตม้ฟู่จื่อก่อนตวัยาอืน่ ๆ ในตาํรบัยา เพือ่ลดพษิยา
1,3 

*  ฟู่จือ่เป็นสมนุไพรทีม่พีษิ ตอ้งฆ่าฤทธิ์ยาก่อนใช ้
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ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวทิยา:  ยาตม้มฤีทธิ์ช่วยใหก้ารทาํงานของกลา้มเน้ือหวัใจกระต่ายดขีึ้นและ

ป้องกนัหลอดเลอืดหวัใจตีบ
4
 ป้องกนัการเกิดภาวะหวัใจวายในหนูขาวที่ชกันาํดว้ย adriamycin5,6

  มี

ฤทธิ์ลดปริมาณวติามนิซีในต่อมหมวกไต ตา้นอกัเสบ และระงบัปวดในหนูขาว เสริมภูมติา้นทานใน

กระต่าย
4  
และตา้นซมึเศรา้ในหนูขาวทีม่ภีาวะเครยีดเรื้อรงั

7 
การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีสามารถกระตุน้ประสาทส่วนกลาง ส่งเสรมิระบบพลงังานการ-

เผาผลาญ ยกระดบักลไกการทาํงานของร่างกายใหด้ีขึ้น ลดและป้องกนัอาการช็อค บาํรุงหวัใจ รกัษา

อาการกลา้มเน้ือหวัใจตายเฉียบพลนั และถ่ายเป็นนํา้
1,3,4

  เมือ่เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของตาํรบัยาน้ีกบั
ยา isosorbide dinitrate ในผูป่้วยทีม่อีาการปวดเคน้หวัใจ และจดัอยู่ในกลุ่มอาการเยน็และขาดหยาง 
พบว่าผูป่้วยทีใ่ชต้าํรบัยาน้ีและยา isosorbide dinitrate มอีาการทางคลนิิกและคลืน่ไฟฟ้าหวัใจดขีึ้นไม่
ต่างกนั แต่ตาํรบัยานี้ลดการใชอ้อกซเิจนของกลา้มเน้ือหวัใจไดด้กีว่า ช่วยใหก้ารทาํงานของหวัใจดขีึ้น

8
  

และช่วยเพิ่มคุณภาพชีวติใหด้ขีึ้นไดด้กีว่ายา isosorbide dinitrate  และการใชต้าํรบัยาน้ีร่วมกบัยา 
isosorbide dinitrate จะใหผ้ลการรกัษาทีด่ทีีสุ่ด9   

การศึกษาความปลอดภยั: การศึกษาพษิเฉียบพลนัในหนูถบีจกัรโดยใหย้าตม้ทางปากและฉีด

เขา้ช่องทอ้ง พบวา่ขนาดของยาตม้เทยีบเท่าผงยาทีท่าํใหห้นูถบีจกัรตายรอ้ยละ 50 (LD50) มค่ีาเท่ากบั 

71.78 และ 5.82 กรมั/กโิลกรมั ตามลาํดบั
4 

เอกสารอา้งองิ 
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. สวา่ง กอแสงเรอืง.  ตาํรบัยาซือ่หน้ีทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี].  นนทบรุ:ี  สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี 

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551. 
4. Ou YJJ.  Si Ni 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. Zhao MQ, Wu WK, Zhao DY, Duan XF, Liu Y. Protective effects of sini decoction on adriamycin-induced heart 

failure and its mechanism. Zhong Yao Cai 2009; 32(12): 1860-3. 
6. Zhao MQ, Wu WK, Zhao DY, Liu Y, Liu Y, Liang TW, Luo HC. Protective effects of Sini decoction on adriamycin-

induced heart failure and its mechanism: role of superoxide dismutase. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 2005; 30(14): 
1111-4. 

7. Guo JY, Huo HR, Li LF, Guo SY, Jiang TL. Sini tang prevents depression-like behavior in rats exposed to chronic 
unpredictable stress. Am J Chin Med 2009; 37(2): 261-72. 
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8. Jin M, Qin J, Wu W. Clinical study on "sini" decoction in treating stenocardia for coronary heart disease. Zhong Yao 
Cai 2003; 26(1): 71-3. 

9. Qin J, Wu W, Zhang J, Jin M, Wu G, Liu H. Living quality change of sini decoction in treating angina pectoris. 
Zhong Yao Cai 2004; 27(5): 385-7. 
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ตงักยุซ่ือหน้ีทงั (当归四逆汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
伤寒论 ซางหานลุน่ (Treatise on Febrile Diseases)1 
« ค.ศ. 219 Zhang Zhongjing (张仲景 จางจง้จิ่ง) »2 

สว่นประกอบ 
当归 Radix Angelicae Sinensis ตงักยุ 9 กรมั 
桂枝 Ramulus Cinnamomi กุย้จอื 9 กรมั 
芍药 Radix Paeoniae เสาเย่า 9 กรมั 
细辛 Herba Asari ซีซ่นิ  6 กรมั 
木通 Caulis Akebiae มูท่ง 6 กรมั 
甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กนัเฉ่า (จื้อ) 6 กรมั 
大枣 Fructus Ziziphi Jujubae ตา้เจ่า 8 ผล 

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 
การออกฤทธิ์ 
 อุ่นเสน้ลมปราณ กระจายความเยน็ เสรมิเลอืด ทะลวงชพีจร

1,3 
สรรพคณุ 

รกัษาภาวะช็อคจากเลอืดพร่องและความเย็นอุดกัน้ โดยมอีาการกลา้มเนื้อหดเกร็ง แขนขาเย็น 

ไม่กระหายนํา้ ปวดเมือ่ยตามแขนขาและลาํตวั หรือปวดเกร็งที่ทอ้ง ลิ้นซดีมฝ้ีาขาว ชีพจรจมเลก็ หรือ

ชพีจรเลก็จนคลาํพบยาก
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรอืลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยเสน้เลอืดฝอยทีป่ลายมอืปลาย

เทา้อุดตนั เสน้เลอืดดาํอกัเสบทีเ่กิดจากการอุดตนั แผลจากหมิะกดั ไขขอ้อกัเสบเรื้อรงัจากลมชื้น ปวด

ประจาํเดอืน ปวดเสน้ประสาท ปวดเอว เป็นแผลในกระเพาะอาหารและลาํไสเ้ลก็ส่วนตน้ ซึง่มสีาเหตจุาก

เลอืดพร่องและความเยน็เกาะตวั
1,3 
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ตาํรบัยา ตงักยุซ่ือหน้ีทงั (当归四逆汤) 

3 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 
ตงักยุ (当归) 

กุย้จอื (桂枝) 

เสาเย่า (芍药) 
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2 เซนตเิมตร 
2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 
2 เซนตเิมตร 

ซีซ่นิ (细辛) 

กนัเฉ่า (จื้อ) [甘草(炙)] 
ตา้เจ่า (大枣) 

ชวนมูท่ง (川木通) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํอธิบายตาํรบั  

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
当归 ตงักยุ ตวัยาหลกั เผด็ขม 

อมหวาน 
อุ่น บาํรุงเลอืด ทาํใหเ้ลอืดไหลเวยีน

ด ีสลายเลอืดคัง่ สรา้งเลอืดใหม ่
桂枝 กุย้จอื 
(กิ่งอบเชยจนี) 

ตวัยาเสรมิ เผด็ 
อมหวาน 

อุ่น ขบัเหงือ่ ผ่อนคลายกลา้มเน้ือ  
ใหค้วามอบอุ่น และเสรมิหยาง 
ช่วยใหช้ี่มกีารไหลเวยีนดขีึ้น 

芍药 เสาเย่า ตวัยาเสรมิ ขมเปรี้ยว 
อมหวาน 

เยน็

เลก็นอ้ย 
เสรมิอนิเลอืด ปรบัประจาํเดอืน 

ปรบัสมดุลชี่ของตบั ระงบัปวด 

เก็บกกัอนิชี่ ระงบัเหงือ่ 
细辛 ซีซ่นิ ตวัยาเสรมิ เผด็ อุ่น  

(มพีษิ
เลก็นอ้ย)* 

ขบัสลายความเยน็ เปิดทวาร 
ระงบัปวด อุ่นปอด ขบัของเหลว 

*  ซีซ่นิเป็นสมนุไพรทีม่พีษิเลก็นอ้ย ตอ้งควบคุมขนาดใชต้ามทีก่าํหนดเท่านัน้ 
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สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

木通 มูท่ง** ตวัยาช่วย ขม เยน็  ขบัปสัสาวะ ขบัน่ิว ช่วยให ้
เลอืดไหลเวยีนด ีขบันํา้นม 

甘草 (炙) 
กนัเฉ่า (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผดันํา้ผึ้ง) 

ตวัยานาํพา หวาน อุ่น บาํรุงชี่ เสรมิมา้มและ 
กระเพาะอาหาร ระบายความ-

รอ้น ขบัพษิ ปรบัประสานตวั-

ยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 
大枣 ตา้เจ่า 
(พทุราจนี) 

ตวัยานาํพา หวาน อุ่น เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลางของ 
ร่างกาย สรา้งเลอืด สงบจติใจ  
ปรบัสมดุลของตวัยาท ัง้หมด

ใหเ้ขา้กนั 

 ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตงักยุเป็นตวัยาหลกั มสีรรพคุณบาํรุงและปรบัสมดุลเลอืด  ตวัยาเสรมิ 

ไดแ้ก่ เสาเย่าช่วยเสริมเลือดและปรบัสมดุลอิง๋ชี่  กุย้จือมีฤทธิ์อุ่นทะลวงหลอดเลือด ช่วยเสริม

สรรพคุณของตงักุยในการเพิ่มความอบอุ่นและเสริมเลือด  ส่วนซี่ซินมีฤทธิ์กระตุน้หยางชี่ อุ่น

เสน้ลมปราณภายนอกและอวยัวะภายใน เมื่อใชร่้วมกบัตวัยาอื่น ๆ มฤีทธิ์ทะลวงทุกส่วนของร่างกาย 

ขบักระจายความเย็น ช่วยใหม้อืและเทา้อบอุ่น และขจดัอาการเหน็บชา  มู่ทงเป็นตวัยาช่วย มฤีทธิ์

ทะลวงหลอดเลอืดและไขขอ้  คุณสมบตัเิยน็ของมูท่งสามารถป้องกนัความรอ้นของซีซ่นิและกุย้จอืไมใ่ห ้

ไปทาํลายอินของเลอืด  ตวัยานาํพา ไดแ้ก่ กนัเฉ่า (จื้อ) และตา้เจ่า มสีรรพคุณบาํรุงชี่ เสริมมา้มและ
กระเพาะอาหาร ปรบัสมดุลของตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั

1,3 
รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

4 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้

ตาํรบัยาน้ีเหมาะสาํหรบัผูป่้วยที่ช็อคจากเลอืดพร่อง ความเย็นอุดกัน้  หา้มใชต้าํรบัยาน้ีกบั

ผูป่้วยทีช่อ็คจากความรอ้น เป็นแผลจากหมิะกดัในระยะสุดทา้ย หรอืมคีวามเยน็อดุกัน้เป็นเวลานาน ทาํให ้

ความเยน็แปรเปลีย่นเป็นโรครอ้นอย่างชดัเจน
1,3 

 

**  นิยมใชช้วนมูท่งแทนมูท่ง 
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ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  จากการศึกษาในกระต่าย พบว่ายาตม้มฤีทธิ์ขยายหลอดเลอืดและ

ช่วยใหก้ารไหลเวยีนของเลอืดดขีึ้น และการศึกษาในหลอดทดลองพบว่ายาตม้มฤีทธิ์ตา้นเชื้อแบคทเีรีย

ในลาํไสใ้หญ่ และเชื้อจลุนิทรยีท์ีก่่อเกดิฝีหนอง
4
  

การศึกษาทางคลนิิก:  ยาตม้มสีรรพคุณบรรเทาอาการปวดศีรษะ ปวดเสน้ประสาท ปวดเมือ่ย

มอืเทา้และร่างกายในสตรีหลงัคลอด ปวดประจาํเดือน ระงบัปวดในผูป่้วยมะเร็ง บรรเทาอาการไหล่

อกัเสบ อาการโพรงกระดูกเชิงกรานอกัเสบเรื้อรงั และแผลเป่ือยจากการกระทบกบัความหนาวมาก

เกนิไป
4
 

เอกสารอา้งองิ 
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. จรสั ตัง้อร่ามวงศ,์ เยน็จติร เตชะดาํรงสนิ, สมชาย จริะพนิิจวงศ,์ ธรีวฒัน ์ตัง้อร่ามวงศ.์  ตาํรบัยาตงักุยซื่อหน้ีทงั.  [เอกสารแปลเพือ่
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และการแพทยท์างเลอืก กระทรวงสาธารณสุข, 2552.  
4. Ou YJJ.  Danggui Sini Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 

Medicine. Vol. 1. 1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997.  
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ตา้เฉิงช่ีทงั  (大承气汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
 伤寒论  ซางหานลุน่ (Treatise on Febrile Diseases)1 
 « ค.ศ 219  Zhang Zhongjing (张仲景 จางจง้จิง่) »2 

 

สว่นประกอบ 
 

大黄 Radix et Rhizoma Rhei   ตา้หวง 12 กรมั 
 

厚朴 Cortex Magnoliae Officinalis โฮ่วผอ 15 กรมั 
 

芒硝 Natrii Sulphas หมางเซยีว 9 กรมั 
 

枳实 Fructus Aurantii Immaturus จื่อสอื 12 กรมั 
 

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่ โดยตม้โฮ่วผอและจื่อสอืก่อนสกัพกั แลว้จงึใส่ตา้หวง ตม้ต่อ รนิเอานํา้ยาทีต่ม้ได ้

ขณะรอ้นมาละลายหมางเซยีว
1,3 

การออกฤทธิ์ 
 ทาํใหช้ี่ไหลเวยีนสะดวก ขบัความรอ้น ขบัสิง่ตกคา้ง และช่วยใหถ้่ายอจุจาระคลอ่ง

1,3 
สรรพคณุ 

1. รกัษาภาวะแกร่งของกระเพาะอาหารและลาํไส ้โดยมอีาการทอ้งผูก ถ่ายไม่ออก แน่นทอ้ง 

ผายลมบอ่ย ๆ ปวดทอ้งกดแลว้รูส้กึเจบ็ เวลากดจะแขง็เป็นกอ้น สะบดัรอ้นสะบดัหนาว มคีวามรอ้นสูง 

ทาํใหม้อีาการเพอ้ มอืและเทา้มเีหงือ่ออก ลิ้นมฝ้ีาเหลอืงแหง้ เกิดเป็นตุ่ม หรอืมรีอยดาํไหมแ้ตกแหง้ ชพีจร

จม แกร่ง
1,3 
2. รกัษาอาการที่เกิดจากความรอ้นจดั โดยมอีาการธาตุแขง็ ถ่ายเป็นนํา้ใส มกีลิ่นเหมน็มาก 

ทอ้งอดื ปวดทอ้งกดไมไ่ด ้เมือ่กดจะเป็นกอ้นแขง็ ปากและลิ้นแหง้  ชพีจรลืน่ แกร่ง
1,3 

3. ผูป่้วยที่มภีาวะรอ้นแกร่งภายใน โดยมอีาการรอ้นจดั เป็นไขช้กั และคลุม้คล ัง่
1,3 
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ตาํรบัยา ตา้เฉิงช่ีทงั  (大承气汤) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 เซนตเิมตร 

หมางเซยีว (芒硝) 

2 เซนตเิมตร 

ตา้หวง (大黄) 
2 เซนตเิมตร 

โฮ่วผอ (厚朴) 

2 เซนตเิมตร 

จื่อสอื (枳实) 
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ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยที่มอีาการรอ้นจดัในช่วงเวลา

ส ัน้ ๆ โดยมพีษิไขท้ ัง้ที่เกิดจากโรคตดิต่อหรือโรคไม่ติดต่อ หรือลาํไสไ้ม่เคลือ่นไหวช ัว่คราว หรือลาํไส ้

อดุตนั
1,3 

คาํอธิบายตาํรบั 
 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

大黄 ตา้หวง 
(โกฐนํา้เตา้) 

ตวัยาหลกั ขม เยน็ ขบัถ่ายของเสยีตกคา้ง สลายกอ้น 
ระบายความรอ้น หา้มเลอืด แกพ้ษิ 
ช่วยใหเ้ลอืดมกีารไหลเวยีนดขีึ้น 

芒硝 หมางเซยีว 
(ดเีกลอื) 

ตวัยาเสรมิ เคม็ 
อมขม 

เยน็ ขบัถ่าย สลายกอ้นอจุจาระทีแ่ขง็ใหอ่้อน- 
ตวัลง ระบายความรอ้น 

厚朴 โฮ่วผอ ตวัยานาํพา ขม เผด็ อุ่น ช่วยใหช้ี่มกีารหมนุเวยีน แกค้วามชื้น 
สลายของเสยีตกคา้ง ระงบัอาการหอบ 

枳实 จื่อสอื 
(สม้ซ่า) 

ตวัยานาํพา ขม เผด็ เยน็

เลก็นอ้ย 
ขบัชี่ลงลา่ง สลายกอ้น สลายของเสยี 
ตกคา้ง ละลายเสมหะ 

ตาํรบัยานี้ประกอบดว้ยตวัยาหลกัคือ ตา้หวงมรีสขม คุณสมบตัิเยน็ มสีรรพคุณระบายความ

รอ้นและขบัถ่ายของเสียตกคา้ง หมางเซียวเป็นตวัยาเสริม มรีสเค็ม คุณสมบตัิเย็น ช่วยสลายกอ้น

อจุจาระทีแ่ขง็ใหอ่้อนตวัลง ระบายความรอ้น เมือ่ใชร่้วมกบัตา้หวงจะช่วยเสรมิฤทธิ์ของตา้หวงใหแ้รงขึ้น 

ตวัยานาํพา ไดแ้ก่ โฮ่วผอและจื่อสอืช่วยตา้หวงและหมางเซยีวในการสลายของเสยีตกคา้ง ขจดัความ

รอ้นทีส่ะสมในกระเพาะอาหารและลาํไสใ้หญ่โดยทาํใหช้ี่มกีารหมนุเวยีน ช่วยใหก้ารขบัถ่ายดขีึ้น
1,3 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้  ยาชง

4 
ขอ้แนะนําการใช ้

เน่ืองจากตาํรบัยาตา้เฉิงชี่ทงัมฤีทธิ์แรงมาก จงึใหห้ยุดยาทนัททีีอ่าการดขีึ้น ไมค่วรรบัประทาน

ยาต่อ เพราะจะทาํลายชี่ของระบบกระเพาะอาหาร
1,3 
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ขอ้ควรระวงัในการใช ้
ตอ้งใชต้าํรบัยาตา้เฉิงชี่ทงัอย่างระมดัระวงัในผูป่้วยที่สภาพร่างกายอ่อนแอ หรืออาการทางโรค

ภายนอกยงัไมไ่ดแ้กไ้ข หรอืกระเพาะอาหารและลาํไสไ้มม่อีาการธาตแุขง็
1,3 

ขอ้หา้มใช ้
หา้มใชใ้นหญงิมคีรรภ์

1,3 
ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 

ตาํรบัยาตา้เฉิงช่ีทงั  มรีายงานการศึกษาวจิยัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  จากการศึกษาในหนูตะเภา หนูขาว และกระต่าย  พบว่าสารสกดันํา้

มฤีทธิ์ช่วยกระตุน้การบบีตวัของลาํไสใ้หญ่ เพิม่การซมึผ่านของของเหลวผ่านเยื่อเมอืกลาํไสใ้หญ่ ทาํใหม้ี

ปรมิาณนํา้ในลาํไสใ้หญ่มากขึ้น และช่วยเร่งการขบักากอาหารออกจากลาํไสใ้หญ่ สารสกดันํา้ยงัมฤีทธิ์ตา้น

เชื้อแบคทเีรีย ลดอาการปวดบวมในหนูขาว และตา้นอกัเสบในหนูตะเภา1,4
 การศึกษาในหลอดทดลอง

และในหนูขาวแสดงใหเ้หน็วา่ ตาํรบัยาตา้เฉิงชี่ทงัมฤีทธิ์ระบายความรอ้นออกจากภายใน
5 นอกจากน้ี พบว่า

ตาํรบัยาน้ีสามารถแสดงฤทธิ์ต่อปอดและลาํไสใ้หญ่พรอ้ม ๆ กนั โดยลดการอกัเสบของปอดและลาํไสใ้หญ่

หนูถีบจกัร และลดความดนัช่องทอ้งที่สูงและรกัษาอาการบาดเจ็บที่ปอดของหนูขาวที่ตบัอ่อนอกัเสบ

เฉียบพลนั ซึง่สนบัสนุนทฤษฎกีารแพทยแ์ผนจนีทีว่่าปอดและลาํไสใ้หญ่มคีวามสมัพนัธก์นัแบบภายนอก

ภายใน
6,7 
การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาตา้เฉิงชี่ทงัมสีรรพคุณช่วยกระตุน้การเคลือ่นไหวของลาํไส ้ช่วย

ใหก้ารขบัถ่ายดขีึ้น
1,3

 ช่วยใหผู้ป่้วยทีม่กีารทาํงานของกระเพาะอาหารและลาํไสผ้ดิปกตอิย่างรุนแรงกลบัคนื

เป็นปกติ
8 ช่วยฟ้ืนฟูสภาพใหซ้มึผ่านไดข้องเยื่อเมอืกลาํไสใ้นผูป่้วยตบัอ่อนอกัเสบเฉียบพลนัอย่างรุนแรง9 

มกีารศึกษาเปรียบเทยีบระหว่างการใชต้าํรบัยาน้ีกบัยาสวนทวารในผูป่้วยผ่าตดัถงุนํา้ดี
10
 ผ่าตดัมดลูก

11
 

และผ่าตดัมะเร็งในช่องทอ้ง
12
 พบว่าตาํรบัยาน้ีช่วยใหม้กีารอกัเสบนอ้ยกว่า มภีาวะแทรกซอ้นนอ้ยกว่า 

และฟ้ืนฟูการทาํงานของทางเดนิอาหารหลงัผ่าตดัไดด้กีว่า  นอกจากน้ี ตาํรบัยานี้ยงัมสีรรพคุณลดการ

อกัเสบ ตา้นเชื้อแบคทเีรยี สงบสต ิแกอ้าการตวัรอ้น
1,3  และรกัษาภาวะหายใจอดึอดัทีเ่กิดภายหลงัการ

บาดเจบ็
13 

เอกสารอา้งองิ 
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เสีย่วเฉิงช่ีทงั (小承气汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
伤寒论  ซางหานลุน่ (Treatise on Febrile Diseases)1 
« ค.ศ. 219 Zhang Zhongjing (张仲景 จางจง้จิ่ง) »2 

สว่นประกอบ 

大黄 Radix et Rhizoma Rhei ตา้หวง 12 กรมั 
厚朴 Cortex Magnoliae Officinalis โฮ่วผอ 6 กรมั 
枳实 Fructus Aurantii Immaturus จื่อสอื 6 กรมั 

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดื่ม

  โดยตม้โฮ่วผอและจื่อสอืก่อนจนปริมาตรของนํา้ตม้เหลอืครึ่งหน่ึง จงึใส่ตา้หวง
ตม้ต่อนานประมาณ 10 นาที1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ช่วยใหช้ี่ไหลเวยีนไดส้ะดวก ขบัความรอ้นทีอ่ดุก ัน้ระบบการขบัถ่าย ช่วยใหถ้่ายอจุจาระสะดวก

ขึ้น
1,3 

สรรพคณุ 

รกัษากลุ่มอาการอวยัวะฝู่หยางหมิงแกร่งแบบไม่รุนแรง โดยมีอาการเพอ้ มีไขต้อนบ่าย 

ทอ้งผูกคลาํไดเ้ป็นกอ้นที่ทอ้ง ลิ้นมฝ้ีาสเีหลอืงหม่น ชีพจรลื่น เร็วมาก หรือใชร้กัษาโรคบดิระยะแรก 

โดยมอีาการปวดแน่นทอ้ง หรอืปวดจกุใตล้ิ้นป่ีและทอ้ง
1,3 
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ตาํรบัยา เสีย่วเฉิงช่ีทงั (小承气汤) 

2 เซนตเิมตร 
โฮ่วผอ (厚朴) 

2 เซนตเิมตร 
จื่อสอื (枳实) 

2 เซนตเิมตร 
ตา้หวง (大黄) 
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คาํอธิบายตาํรบั 
สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

大黄 ตา้หวง 

(โกฐนํา้เตา้) 
ตวัยาหลกั ขม เยน็ ขบัถ่ายของเสยีตกคา้ง สลาย 

กอ้น ระบายความรอ้น หา้ม 
เลอืด ขบัพษิ ช่วยใหก้าร 
ไหลเวยีนของเลอืดดขีึ้น 

厚朴 โฮ่วผอ ตวัยาเสรมิ ขมเผด็ อุ่น ช่วยใหช้ี่มกีารไหลเวยีน  
ขบัความชื้น สลายของเสยี

ตกคา้ง ระงบัอาการหอบ 
枳实 จื่อสอื ตวัยานาํพา ขมเผด็ เยน็

เลก็นอ้ย 
ขบัชี่ลงเบื้องลา่ง สลายกอ้น 

สลายของเสยีตกคา้ง ละลาย

เสมหะ 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้ ยาเมด็4 
ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 

การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  ยาตม้มฤีทธิ์ช่วยกระตุน้การบบีตวัของลาํไสใ้หญ่ เพิ่มการซมึผ่าน

ของของเหลวผ่านเยื่อเมอืกลาํไสใ้หญ่ ทาํใหป้ริมาตรนํา้ในลาํไสใ้หญ่มากขึ้น และเร่งการขบักากอาหาร

ออกจากลาํไสใ้หญ่ของหนูตะเภา หนูขาว และกระต่าย และตา้นเชื้อแบคทเีรยีในหลอดทดลอง
4 

การศึกษาทางคลินิก:  ยาตม้มสีรรพคุณบรรเทาอาการกระเพาะอาหารและลาํไสอ้กัเสบ

เฉียบพลนั กระเพาะอาหารอกัเสบเรื้ อรงั ตบัอกัเสบ ขบัของเสียตกคา้ง และช่วยใหก้ารทาํงานของ

กระเพาะอาหารและลาํไสข้องผูป่้วยหลงัการผ่าตดัดขีึ้น
4,5

  

เอกสารอา้งองิ 
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. เยน็จติร เตชะดาํรงสนิ, จรสั ตัง้อร่ามวงศ,์ สมชาย จริะพนิิจวงศ.์  ตาํรบัยาเสีย่วเฉิงชี่ทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยา

สมนุไพรจนี]. นนทบรุ:ี สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

กระทรวงสาธารณสุข, 2552.  
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เถยีวเว่ยเ์ฉิงช่ีทงั (调胃承气汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
伤寒论  ซางหานลุน่ (Treatise on Febrile Diseases)1 
« ค.ศ. 219 Zhang Zhongjing (张仲景 จางจง้จิ่ง) »2 

สว่นประกอบ 

大黄 Radix et Rhizoma Rhei ตา้หวง 12 กรมั 
芒硝 Natrii Sulphas หมางเซยีว 12 กรมั 
甘草 Radix Glycyrrhizae กนัเฉ่า 6 กรมั 

วธิีใช ้
 ตม้ตา้หวงกบักนัเฉ่า แลว้ละลายหมางเซยีวในนํา้ยาทีต่ม้ก่อนดืม่

1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ขบัความรอ้นทีอ่ดุก ัน้ ช่วยการขบัถ่าย

1,3 
สรรพคณุ 

รกัษาภาวะทีม่คีวามรอ้นแหง้ในกระเพาะอาหารและลาํไส ้โดยมอีาการทอ้งผูก คอแหง้ กระหาย

นํา้ อารมณ์หงดุหงดิ รูส้กึตวัรอ้นผ่าว หรือมอีาการทอ้งอดื แน่นทอ้ง พูดเพอ้ ลิ้นมฝ้ีาเหลอืง ชีพจรลืน่

เร็ว และใชใ้นกรณีที่กระเพาะอาหารและลาํไสม้คีวามรอ้นสูงจนเกิดมเีลอืดออกเป็นจํา้ ๆ ปรากฏที่

ผวิหนงั หรอือาเจยีนเป็นเลอืด เลอืดกาํเดาไหล ปวดเหงอืก ฟนั และเจบ็คอ ทอ้งอดืแน่นเป็นเถาดาน
1,3 
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ตาํรบัยา เถยีวเว่ยเ์ฉิงช่ีทงั (调胃承气汤) 

2 เซนตเิมตร 
ตา้หวง (大黄) 

2 เซนตเิมตร 
หมางเซยีว (芒硝) 2 เซนตเิมตร 

กนัเฉ่า (甘草) 
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คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
大黄 ตา้หวง 

(โกฐนํา้เตา้) 
ตวัยาหลกั ขม เยน็ ขบัถ่ายของเสยีตกคา้ง สลาย 

ของเสยีทีก่่อตวัเป็นกอ้น 

ระบายความรอ้น หา้มเลอืด 

ขบัพษิ ช่วยใหเ้ลอืดมกีาร

ไหลเวยีนดขีึ้น 
芒硝 หมางเซยีว 
(ดเีกลอื) 

ตวัยาช่วย เคม็อมขม เยน็ ขบัถ่าย สลายกอ้นอจุจาระ 
ทีแ่ขง็ใหอ่้อนตวัลง ระบาย 
ความรอ้น 

甘草 กนัเฉ่า 
(ชะเอมเทศ) 

ตวัยานาํพา อมหวาน สุขมุ เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลาง ขบัพษิ 
ระงบัไอ ขบัเสมหะ ปรบั 
ประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั  

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้ ยาเมด็4 
ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 

การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณลดการอกัเสบ ตา้นเชื้อแบคทเีรยี ช่วยกระตุน้การ

เคลือ่นไหวของลาํไส ้ช่วยใหก้ารขบัถ่ายดขีึ้น สงบจติใจ และลดไข ้
4  

เอกสารอา้งองิ 
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. เยน็จติร เตชะดาํรงสนิ, จรสั ตัง้อร่ามวงศ,์ สมชาย จริะพนิิจวงศ,์ ธรีวฒัน ์ตัง้อร่ามวงศ.์  ตาํรบัยาเถยีวเว่ยเ์ฉิงชี่ทงั.  [เอกสารแปล

เพือ่การจดัทาํฐานขอ้มูลยาสมนุไพรจนี]. นนทบุรี: สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผน

ไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวงสาธารณสุข, 2552.  
4. Wen LX.  Tiaowei Chengqi Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 

Medicine. Vol. 1. 1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997.    
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ตา้หวงฟู่ จือ่ทงั  (大黄附子汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
 金匮要略  จนิคุ่ยเอี้ยวเลีย่ (Synopsis of Prescriptions of the Golden Chamber)1 

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

สว่นประกอบ 
 

大黄 Radix et Rhizoma Rhei ตา้หวง 9 กรมั 
 

附子 (炮) Radix Aconiti Praeparata ฟู่จื่อ (เผา้) 9 กรมั 
 

细辛 Herba Asari ซีซ่นิ 3 กรมั 
 

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3  
การออกฤทธิ์ 

 เสรมิหยางกระจายความเยน็ทีต่กคา้งในร่างกาย ช่วยใหช้ี่และเลอืดหมนุเวยีน ขบัถ่ายของเสยีที่
ตกคา้งในลาํไสใ้หญ่

1,3 
สรรพคณุ 

รกัษาอาการความเยน็จบัคัง่อยู่ในร่างกาย โดยมอีาการปวดทอ้งนอ้ย ทอ้งผูก ปวดชายโครง 

ตวัรอ้น มไีข ้มอืเทา้เยน็ ลิ้นมฝ้ีาขาวและเหนียว ชพีจรตงึ แน่น
1,3

  
ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรอืลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยโรคทอ้งผูกทีม่สีาเหตจุากการมี

ความเยน็สะสมคัง่ในร่างกาย หรอืลาํไสอ้ดุตนัแบบพร่อง
1,3 
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ตาํรบัยา ตา้หวงฟู่ จือ่ทงั  (大黄附子汤) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 เซนตเิมตร 

  ซีซ่นิ (细辛) 

ตา้หวง (大黄) 2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

ฟู่จื่อ (เผา้) [附子(炮)] 
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คาํอธิบายตาํรบั 
 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
大黄 ตา้หวง 
(โกฐนํา้เตา้) 

ตวัยาหลกั ขม เยน็ เป็นยาระบาย ขบัของเสยีตกคา้ง 

附子 (炮) 

ฟู่จื่อ (เผา้) 
(โหราเดอืยไก่) 

ตวัยาหลกั เผด็ รอ้น 
(มพีษิ)* 

เสรมิหยาง บาํรุงธาตไุฟ ดงึพลงั 
หยางทีสู่ญเสยีไปใหก้ลบัคนื อุ่น 
หยางของหวัใจ มา้ม และไต สลาย 
ความเยน็ ระงบัปวด 

细辛 ซีซ่นิ ตวัยาเสรมิ เผด็ อุ่น เสริมความอบอุ่นใหก้บัเสน้-

ลมปราณ และสลายความเย็น  
ช่วยเสริมหยาง ระงบัปวด 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตวัยาหลกั ไดแ้ก่ ฟู่จื่อ (เผา้) มรีสเผด็ คุณสมบตัริอ้นมาก มสีรรพคุณ

เสริมหยางใหค้วามอบอุ่นแก่ไต บาํรุงธาตไุฟ ดงึพลงัหยางที่สูญเสยีไปใหก้ลบัคืน สลายความเยน็ และ

ระงบัปวด  ตา้หวงระบายความรอ้นและขบัถ่ายของเสยีตกคา้ง ตวัยาเสริมคอื ซี่ซนิมรีสเผด็ คุณสมบตัิ

อุ่น ช่วยเสรมิความอบอุ่นใหก้บัเสน้ลมปราณและสลายความเยน็ ช่วยฟู่จื่อเสรมิหยางและระงบัปวด เมือ่

ใชต้วัยาท ัง้สามร่วมกนัจะมฤีทธิ์เสรมิหยางกระจายความเยน็ทีต่กคา้งในร่างกาย
1,3 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

4 
ขอ้ควรระวงัในการใช ้

โดยท ัว่ไปนํา้หนกัของตวัยาตา้หวงทีใ่ชต้อ้งไมม่ากกว่าตวัยาฟู่จื่อ เมือ่รบัประทานยาตาํรบัน้ีแลว้

จะถ่ายอุจจาระด ีแสดงว่าอาการของโรคจะเขา้สู่ภาวะปกต ิแต่หากรบัประทานแลว้ไม่ถ่าย แต่กลบัมี

อาการคลืน่ไส ้อาเจยีน มอืเทา้เยน็ ชพีจรเลก็ ถอืวา่เป็นอนัตราย ใหห้ยุดยา
1,3 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
ตาํรบัยาตา้หวงฟู่ จือ่ทงั  มรีายงานการศึกษาวจิยัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

 
*  ฟู่จือ่ (โหราเดอืยไก่) เป็นสมนุไพรทีม่พีษิ ตอ้งฆ่าฤทธิ์ยาก่อนใช ้
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การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  สารสกดันํา้มฤีทธิ์เป็นยาถ่าย และช่วยปรบัอณุหภูมขิองร่างกายให ้

เป็นปกตใินหนูถบีจกัร
4 

การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาตา้หวงฟู่จื่อทงัมสีรรพคุณเพิม่กาํลงัในการขบัถ่ายของเสยี ช่วย
ใหเ้ลอืดไหลเวยีนดขีึ้น บาํรุงหวัใจ ระงบัปวด และแกท้อ้งผูก1,3,4 

เอกสารอา้งองิ 
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. มานพ เลศิสุทธิรกัษ.์  ตาํรบัยาไตห้วงฟู่จื่อทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มูลยาสมนุไพรจนี]. นนทบุรี: สถาบนัการแพทย์

ไทย-จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  กระทรวงสาธารณสุข, 2549. 
4. Wen LX .  Dahuang Fuzi Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern study of the medical formulae in traditional Chinese 

medicine.  Vol.1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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เวนิผีทงั  (温脾汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
 备急千金要方  เป้ยจ์ีเ๋ชยีนจนิเอี้ยวฟาง (Thousand Gold Remedies for Emergencies)1 

« ค.ศ. 581-682  Sun Simiao (孙思邈 ซุนซอืเหมีย่ว) »2 
 

สว่นประกอบ 
 

大黄 Radix et Rhizoma Rhei ตา้หวง 12 กรมั 
 

附子(淡) Radix Aconiti Praeparata ฟู่จื่อ (ตัน้)   9 กรมั 
 

干姜 Rhizoma Zingiberis กนัเจยีง   6 กรมั 
 

人参 Radix Ginseng เหรนิเซนิ   9 กรมั 
 

甘草 Radix Glycyrrhizae กนัเฉ่า   3 กรมั 
 

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่ โดยแยกตม้ฟู่จื่อก่อนตวัยาอืน่ 30-60 นาท ีเพือ่ลดพษิยาใหน้อ้ยลง และใส่ตา้หวง

หลงัจากตม้ยาชนิดอืน่ ๆ ในตาํรบัใหเ้ดอืดแลว้ประมาณ 5-10 นาท ีแลว้ตม้ต่อประมาณ 5 นาที
1,3 

การออกฤทธิ์ 
 บาํรุงหยาง และเสรมิความอบอุ่นใหม้า้ม เพือ่ขบัถ่ายของเยน็ และของเสยีทีค่ ัง่คา้งภายใน1,3 
สรรพคณุ 

รกัษาอาการทอ้งร่วงหรือเป็นบดิที่มสีาเหตจุากมา้มเย็นบกพร่อง ทาํใหม้คีวามเยน็และของเสยี

คัง่คา้งภายใน มอีาการทอ้งผูก ทอ้งเยน็ ปวดทอ้งรอบสะดอืเรื้อรงั เวลาไดร้บัความรอ้นประคบจะรูส้กึดี

ขึ้น หรอืเป็นบดิเรื้อรงั ปวดทอ้งจกุแน่นใตล้ิ้นป่ี มอืเทา้เยน็ ลิ้นมฝ้ีาขาว ชพีจรจมและตงึ
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรือลดขนาดยาไดต้ามความเหมาะสมสาํหรบัผูป่้วยโรคกระเพาะอาหาร

อกัเสบเรื้อรงั ลาํไสอ้กัเสบเรื้อรงั ทอ้งผูกจากภาวะหยางพร่องกลุ่มผูป่้วยโรคเรื้อรงัต่าง ๆ วณัโรคลาํไส ้

ทอ้งเสยีเรื้อรงัทีม่สีาเหตจุากหยางพร่อง ลาํไสใ้หญ่อกัเสบหรอืเป็นแผล
1,3 
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กนัเจยีง (干姜) 2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

ฟู่จื่อ (ตัน้) [附子(淡)] 

 

           เหรนิเซนิ (人参) 
2 เซนตเิมตร 

กนัเฉ่า (甘草) 2 เซนตเิมตร 

 

                 
 

ตาํรบัยา เวนิผีทงั  (温脾汤) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 เซนตเิมตร 

ตา้หวง (大黄) 
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คาํอธิบายตาํรบั 
 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

大黄 ตา้หวง 
(โกฐนํา้เตา้) 

ตวัยาหลกั ขม เยน็ ขบัถ่ายอจุจาระ ระบายความรอ้น 

ขบัพษิ หา้มเลอืด กระจายเลอืดชํา้ 

ทาํใหเ้ลอืดหมนุเวยีน มฤีทธิ์

ค่อนขา้งแรงในการขบัถ่ายของเสยี

ทีค่ ัง่คา้ง 
附子(淡) 

ฟู่จื่อ (ตัน้) 
(โหราเดอืยไก่) 

ตวัยาหลกั เผด็ รอ้น  
(มพีษิ)* 

เสรมิหยาง บาํรุงธาตไุฟ ดงึพลงั 
หยางทีสู่ญเสยีไปใหก้ลบัคนื อุ่น 
หยางของหวัใจ มา้ม และไต สลาย 
ความเยน็ ระงบัปวด 

干姜 กนัเจยีง  
(ขงิแหง้) 

ตวัยาเสรมิ เผด็ รอ้น ใหค้วามรอ้น อบอุ่นส่วนกลาง 

สลายความเยน็ ดงึหยางใหก้ลบัคนื

เพือ่กระตุน้ชพีจร ใหค้วามอบอุ่น

แก่ปอด สลายความชื้น เมือ่ใชร่้วม 
กบัฟู่จื่อจงึเพิม่ความแรงของตาํรบั 

人参 เหรนิเซนิ  
(โสมคน) 

ตวัยาช่วย หวาน 
อมขม

เลก็นอ้ย 

อุ่น 
เลก็นอ้ย 

เสรมิพลงัชี่อย่างมาก บาํรุงหวัใจ

และมา้ม เสรมิปอด สรา้งสารนํา้ 

ช่วยใหจ้ติใจสงบ 

甘草 กนัเฉ่า  
(ชะเอมเทศ) 

ตวัยานาํพา อมหวาน กลาง 

ค่อนขา้งเยน็

เลก็นอ้ย 

เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลาง ระบาย

ความรอ้น ขบัพษิ แกไ้อ ขบัเสมหะ 

ปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตวัยาหลกั ไดแ้ก่ ฟู่จื่อ (ตัน้) มรีสเผด็มากและคุณสมบตัิรอ้นมาก มี

สรรพคุณเสรมิหยางใหค้วามอบอุ่นแก่มา้มและสลายความเยน็  ตา้หวงขบัถ่ายของเสยีทีค่ ัง่คา้ง  ตวัยา 
 
*   ฟู่จือ่ (โหราเดอืยไก่) เป็นสมนุไพรทีม่พีษิ ตอ้งฆ่าฤทธิ์ยาก่อนใช ้ 
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เสรมิคอื กนัเจยีงมรีสเผด็ คุณสมบตัอิุ่น ช่วยฟู่จื่อใหค้วามอบอุ่นกบัส่วนกลางของร่างกาย สลายความ-

เยน็  เหรินเซนิและกนัเฉ่าช่วยเสริมชี่ บาํรุงส่วนกลาง โดยเหรินเซนิสามารถเสริมฤทธิ์อุ่นหยางของกนั-

เจยีงและฟู่จื่อ ส่วนกนัเฉ่าช่วยปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณบาํรุงหยางเพือ่

ขบัถ่ายของเสยี
1,3 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

4 
ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 

ตาํรบัยาเวนิผีทงั  มรีายงานการศึกษาวจิยัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
การศึกษาทางเภสชัวทิยา:  ตาํรบัยาเวนิผทีงัมฤีทธิ์ช่วยใหห้นูถบีจกัรขบัถ่ายดขีึ้น4 ปกป้องเซลล ์

หลอดไตในหลอดทดลอง
5 ตา้นอนุมลูอสิระทีท่าํใหก้ารทาํงานของไตหนูขาวบกพร่อง6 ลดอตัราเสีย่งของ

การเกิดโรคไตในหนูขาวที่ชกันาํใหเ้ป็นเบาหวาน
7
 ประวงิการเกิดไตวายเรื้อรงัโดยลดปจัจยัต่าง ๆ ที่

เกี่ยวขอ้ง
8  และประวงิการเสือ่มของระบบประสาทในหนูถบีจกัรจากการสูญเสยีเซลลป์ระสาทส ัง่การ9 
การศึกษาทางคลนิิก: ตาํรบัยาเวนิผทีงัมสีรรพคุณเพิม่แรงบบีตวัของระบบทางเดนิอาหาร บรรเทา

อาการทอ้งผูก เสรมิระบบการย่อยอาหาร เพิม่การดูดซมึ ช่วยใหก้ารทาํงานของไตดขีึ้น
1,3,4   ช่วยประวงิ

พฒันาการของโรคไตวายเรื้อรงัในผูป่้วยโรคไต
10
 กระตุน้ประสาทส่วนกลาง บาํรุงและกระตุน้หวัใจ

1,3,4   

เอกสารอา้งองิ 
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. สว่าง กอแสงเรือง.  ตาํรบัยาเวนิผทีงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มูลยาสมนุไพรจนี]. นนทบุรี: สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี 

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวงสาธารณสุข, 2549. 
4. Wen LX.  Wenpi 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. Yokozawa T, Rhyu DY, Cho EJ. Protection by the Chinese prescription Wen-Pi-Tang against renal tubular LLC-PK1 

cell damage induced by 3-morpholinosydnonimine. J Pharm Pharmacol 2003; 55(10): 1405-12. 
6. Rhyu DY, Yokozawa T, Choa EJ, Park JC. Prevention of peroxynitrite-induced renal injury through modulation of 

peroxynitrite production by the Chinese prescription Wen-Pi-Tang. Free Radic Res 2002 Dec;36(12):1261-9. 
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หมาจือ่เหรนิหวาน (麻子仁丸) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
伤寒论  ซางหานลุน่ (Treatise on Febrile Diseases)1 

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

ประกอบดว้ย  

麻子仁  Fructus Cannabis หมาจื่อเหรนิ  500 กรมั 
芍药 Radix Paeoniae Alba เสาเย่า 250 กรมั 

杏仁 Semen Armeniacae Amarum ซิง่เหรนิ 250 กรมั 
枳实 Fructus Aurantii Immaturus จื่อสอื 250 กรมั 

大黄 Radix et Rhizoma Rhei ตา้หวง 500 กรมั 

厚朴 Cortex Magnoliae Officinalis โฮ่วผอ 250 กรมั 
     

วธิีใช ้
 นํายาท ัง้หมดมาบดเป็นผงละเอียด เตรียมเป็นยาลูกกลอนโดยใชน้ํา้ผึ้ งเป็นนํา้กระสายยา 

รบัประทานครัง้ละ 9 กรมั กบันํา้ตม้สุกอุ่น วนัละ 1-2 ครัง้ หรือตม้เอานํา้ดื่มโดยปรบัขนาดยาให ้
เหมาะสม

1,3 

การออกฤทธิ์  
ถ่ายอจุจาระ ใหค้วามชุ่มชื้นแก่ลาํไส ้

1,3
 

 

สรรพคณุ 
 รกัษาอาการทอ้งผูก ลาํไสแ้หง้ อุจจาระแขง็ ปสัสาวะนอ้ย หรือทอ้งผูกหลงัฟ้ืนไขเ้น่ืองจาก

ร่างกายมสีารจาํเป็นไมเ่พยีงพอสาํหรบัการหลอ่เลี้ยงและหลอ่ลืน่ หรอืทอ้งผูกเป็นประจาํ
1,3 

 ตาํรบัยานี้สามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยที่มอีาการทอ้งผูก ลาํไสแ้หง้

หรอืทอ้งผูกหลงัฟ้ืนไขจ้ากภาวะรอ้นหรอืเสยีเหงือ่มาก
1,3 
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ตาํรบัยา หมาจือ่เหรนิหวาน  (麻子仁丸) 

หมาจื่อเหรนิ (麻子仁) เสาเย่า (芍药) 

จื่อสอื (枳实) 
ตา้หวง (大黄) 

2 เซนตเิมตร 
2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 
2 เซนตเิมตร 
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คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
麻子仁  หมาจื่อเหรนิ  
(ผลกญัชา) 

ตวัยาหลกั หวาน สุขมุ ขบัถ่าย ระบาย หล่อลื่นลาํไส ้

ทาํใหล้าํไสชุ้่มชื้น 
芍药  เสาเย่า ตวัยาเสรมิ 

 
ขมเปรี้ยว 
อมหวาน 

เยน็

เลก็นอ้ย 
เสรมิอนิเลอืด ปรบัประจาํเดอืน  
และปรบัสมดุลชี่ของตบั ระงบั 
ปวด เก็บกกัอนิชี่ ระงบัเหงือ่ 

杏仁  ซิง่เหรนิ  
 

ตวัยาเสรมิ ขม อุ่น

เลก็นอ้ย 
ระงบัไอ ระงบัหอบ หลอ่ลืน่ลาํไส ้

ระบายอ่อน ๆ 
枳实  จื่อสอื ตวัยาช่วย ขม 

อมเผด็ 
เยน็

เลก็นอ้ย 
ขบัชี่ลงลา่ง ขบัของเสยีตกคา้ง 

ขบัเสมหะ สลายกอ้นและเถาดาน 
大黄  ตา้หวง 
(โกฐนํา้เตา้) 

ตวัยาช่วย ขม เยน็ ขบัถ่ายของเสยีตกคา้ง สลาย

กอ้น ระบายความรอ้น หา้มเลอืด

ขจดัพษิ ช่วยใหเ้ลอืดมกีารไหล- 

เวยีนดขีึ้น 
厚朴  โฮ่วผอ  ตวัยาช่วย ขม 

อมเผด็ 
อุ่น ทาํใหช้ี่หมนุเวยีน ขบัความชื้น 

ขบัของเสยีและอาหารตกคา้ง 

ระงบัหอบ 

 

โฮ่วผอ (厚朴) ซิง่เหรนิ (杏仁) 
2 เซนตเิมตร 2 เซนตเิมตร 
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ตาํรบัยาน้ีพฒันามาจากตาํรบัยาเสี่ยวเฉิงชี่ทงั โดยเพิ่มตวัยาหมาจื่อเหริน ซิ่งเหริน และเสาเย่า 

ตวัยาหลกัคอืหมาจื่อเหรนิ ซึง่มนีํา้มนัมากและใชใ้นปรมิาณสูง จะช่วยหลอ่ลืน่ลาํไสท้าํใหถ้่ายอจุจาระงา่ย 

ตวัยาเสรมิ คอื ซิง่เหรนิ ช่วยหลอ่ลืน่และกดชี่ลงลา่งใหอ้อกสู่ลาํไส ้ ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ ตา้หวง จื่อสอื และ 

โฮ่วผอ มฤีทธิ์ขบัของเสยีทีต่กคา้งในกระเพาะอาหารและลาํไส ้ นํา้ผึ้งเป็นตวัยานาํพาช่วยหลอ่ลืน่ระบาย
1,3 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาลูกกลอนนํา้ผึ้ง ยาลูกกลอนนํา้ ยาตม้ ยาเมด็ ยาแคปซูล

4 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้

ควรระวงัการใชก้บัผูป่้วยทอ้งผูกทีเ่ป็นผูสู้งอายุและผูท้ีม่ร่ีางกายอ่อนแอ เลอืดแหง้หรอืขาดสาร

นํา้ ร่างกายไมม่คีวามรอ้น และหา้มใชก้บัสตรมีคีรรภ์
1,3 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวทิยา: ตาํรบัยาน้ีมฤีทธิ์ขบัถ่ายในหนูถบีจกัร ขบัของเสยีทีต่กคา้งในกระเพาะ- 

อาหารและลาํไสค้างคก ช่วยหลอ่ลืน่ลาํไสก้ระต่ายใหข้บัถ่ายอจุจาระงา่ย
4
 

การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณรกัษาอาการทอ้งผูก แผลทีท่วารหนกั โรคเบาหวาน 

และปสัสาวะเลด็เน่ืองจากมคีวามผดิปกตขิองระบบประสาททีค่วบคุม
4  

เอกสารอา้งองิ 
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. สว่าง กอแสงเรือง.  ตาํรบัยาหมาจื่อเหรินหวาน.  [เอกสารแปลเพื่อการจดัทาํฐานขอ้มูลยาสมนุไพรจีน].  นนทบุรี:  สถาบนั

การแพทยไ์ทย-จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551. 
4. Wen LX.  Ma Zi Ren Wan.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese Medicine. 

Vol. 1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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ซินเจยีหวงหลงทงั (新加黄龙汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั  
瘟病条辨 เวนิป้ิงเถยีวเป้ียน (Treatise on Differentiation and Treatment of Epidemic  
Febrile Diseases)1

 

 « ค.ศ. 1798  Wu Tang (吴塘 หวูถงั) »2  

สว่นประกอบ  

生大黄 Radix et Rhizoma Rhei เซงิตา้หวง 9  กรมั 
芒硝 Natrii Sulphas หมางเซยีว 9  กรมั 
玄参 Radix Scrophulariae เสฺวยีนเซนิ 15  กรมั 
细生地 Radix Rehmanniae ซีเ่ซงิตี้ 15  กรมั 
麦冬 Radix Ophiopogonis ไมต่ง 15  กรมั 
海参 Sea Cucumber ไห่เซนิ*    2  ตวั 
人参 Radix Ginseng เหรนิเซนิ 4.5 กรมั 
当归 Radix Angelicae Sinensis ตงักยุ 4.5 กรมั 
生甘草 Radix Glycyrrhizae เซงิกนัเฉ่า 6  กรมั 
姜汁 Ginger juice เจยีงจอื 6  ชอ้นชา 
     

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่ โดยควรแยกตม้เหรนิเซนิ แลว้นาํมาผสมกบันํา้ยาทีต่ม้แลว้ก่อนดืม่

1,3 
การออกฤทธิ์ 

 เสรมิอนิ บาํรุงชี่ ขบัระบายความรอ้นออกทางอจุจาระ
1,3 

สรรพคณุ   

รกัษากลุ่มอาการเจิ้งชี่ (正气 พลงัภายในร่างกาย) อ่อนแอ มคีวามรอ้นอุดกัน้ โดยมอีาการทอ้งผูก 
ทอ้งอดืแน่น อ่อนเพลยี ไมม่แีรง ปากคอแหง้ รมิฝีปากแตก ลิ้นมฝ้ีาเหลอืงเกรยีมหรอืแหง้ดาํเกรยีม

1,3 

*  ไห่เซนิตวัเลก็ใช ้2 ตวั หรอืตวัใหญ่ใช ้1 ตวั 
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ตาํรบัยา ซินเจยีหวงหลงทงั (新加黄龙汤) 

2 เซนตเิมตร 

เซงิตา้หวง (生大黄) 
2 เซนตเิมตร 

หมางเซยีว (芒硝) 
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2 เซนตเิมตร 
เสฺวยีนเซนิ (玄参) 

2 เซนตเิมตร 
ซีเ่ซงิตี้ (细生地) 

2 เซนตเิมตร 
ไมต่ง (麦冬) 

2 เซนตเิมตร 
ไห่เซนิ (海参) 

2 เซนตเิมตร 
เหรนิเซนิ (人参) 

3 เซนตเิมตร 

ตงักยุ (当归) 

2 เซนตเิมตร 
เซงิกนัเฉ่า (生甘草) 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

เจยีงจอื (姜汁) 
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 ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยที่ลาํไสเ้ป็นอมัพาต ลาํไสเ้ลก็

อุดตนั ทอ้งผูกเป็นประจาํ หรือมไีขสู้งที่เกิดจากการติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อ โดยมกีลุ่มอาการรอ้นแกร่ง

สะสมอยู่ภายใน และเจิ้งชี่พร่อง ทาํใหสู้ญเสยีอนิของเลอืดมาก
1,3

  

คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
生大黄 เซงิตา้หวง 
(โกฐนํา้เตา้) 

ตวัยาหลกั ขม เยน็ ขบัถ่ายของเสยีตกคา้งทีเ่กาะเป็น

กอ้น ระบายความรอ้น หา้มเลอืด 

ขจดัพษิ ช่วยใหก้ารไหลเวยีนของ

เลอืดดขีึ้น 

芒硝 หมางเซยีว 
(ดเีกลอื) 

ตวัยาหลกั เคม็ 
อมขม 

เยน็ ขบัถ่าย สลายกอ้นอจุจาระทีแ่ขง็ให ้

อ่อนตวัลง ระบายความรอ้น 
玄参 เสฺวยีนเซนิ ตวัยาเสรมิ ขม 

อมหวาน 
เคม็ 

เยน็ ระบายความรอ้นในเลอืด ลดพษิ

รอ้นเขา้สู่กระแสเลอืดและระบบ

หวัใจ เสรมิอนิ ขบัพษิ บรรเทา

อาการทอ้งผูก 
细生地 ซีเ่ซงิตี้ 
(โกฐขี้แมว) 

ตวัยาเสรมิ หวาน 
อมขม 

เยน็ ระบายความรอ้นในเลอืด บาํรุง

เลอืดและอนิชี่ของตบัและไต  
เสรมิสารนํา้ 

麦冬 ไมต่ง ตวัยาเสรมิ ขม 
อมหวาน 
เลก็นอ้ย 

เยน็ 
เลก็นอ้ย 

เสรมิสารนํา้ในกระเพาะอาหาร 
เสรมิอนิ ใหค้วามชุ่มชื้นแก่ปอด 

ช่วยใหจ้ติใจแจ่มใส บรรเทาอาการ

หงดุหงดิ 

海参 ไห่เซนิ 
 

ตวัยาเสรมิ เคม็ อุ่น บาํรุงไต บาํรุงเลอืด บรรเทาอาการ

อ่อนเพลยี บรรเทาอาการหย่อน

สมรรถภาพทางเพศ และฝนัเปียก 
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สมนุไพร ทาํหนา้ที ่ รส คุณสมบตั ิ สรรพคุณ 
人参 เหรนิเซนิ 
(โสมคน) 

ตวัยาช่วย หวาน 
อมขม 
เลก็นอ้ย 

อุ่น 
เลก็นอ้ย 

เสรมิชี่ บาํรุงหวัใจและมา้ม เสรมิ

ปอด สรา้งธาตนุํา้ ช่วยใหจ้ติใจ

สงบ 

当归 ตงักยุ ตวัยาช่วย หวาน 
อมเผด็ 

อุ่น บาํรุงเลอืด ช่วยใหก้ารไหลเวยีน

ของเลอืดดขีึ้น ลดบวม ระงบัปวด 

生甘草 เซงิกนัเฉ่า 
(ชะเอมเทศ) 

ตวัยาช่วย อมหวาน สุขมุ เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลางของร่างกาย 
ระบายความรอ้น ขบัพษิ ระงบัไอ 

ขบัเสมหะ ปรบัประสานตวัยา

ท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 

姜汁 เจยีงจอื 
(นํา้ค ัน้ขงิสด) 

ตวัยานาํพา เผด็ อุ่น ขบัเหงือ่ ขบัความเยน็ทาํใหช้ี่

ไหลเวยีน ใหค้วามอบอุ่นแก่

ส่วนกลางของร่างกายและปอด 

ระงบัอาเจยีนและไอ 

 ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตวัยาหลกัคือ เซงิตา้หวงและหมางเซยีว มสีรรพคุณขบัระบายความ-

รอ้นและถ่ายทอ้ง ทาํใหอุ้จจาระที่เป็นกอ้นแขง็อ่อนนุ่มลง  ตวัยาเสริม ไดแ้ก่ เสฺวยีนเซนิ ซี่เซงิตี้  ไม่ตง 

และไห่เซนิ ใชร่้วมกนัเพื่อเพิม่สารนํา้และเพิม่อนิ  ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ เหรินเซนิ เซงิกนัเฉ่า และตงักุย มี

สรรพคุณบาํรุงชี่และเลอืด ช่วยเพิม่ภมูติา้นทาน บาํรุงอนิของเลอืด และเสรมิฤทธิ์ของตวัยาอื่น ๆ  ทาํให ้

ถ่ายอจุจาระระบายความรอ้น ไขจ้งึลดลง  เจยีงจอืเป็นตวัยานาํพา ช่วยเสริมมา้ม กระเพาะอาหาร และ

ลดชี่ของกระเพาะอาหารทีไ่หลยอ้นขึ้น สามารถป้องกนัหรอืลดการสาํรอกยาได ้
1,3 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

4 

เอกสารอา้งองิ 
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. เยน็จติร เตชะดาํรงสนิ, สมชาย จริพนิิจวงศ.์  ตาํรบัยาซนิเจยีหวงหลงทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี]. 

นนทบุรี: สถาบนัการแพทยไ์ทย-จีน เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวง

สาธารณสุข, 2552. 
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ซ่ือจฺวนิจือ่ทงั  (四君子汤) 
 

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

 

สว่นประกอบ 
 

人参 Radix Ginseng เหรนิเซนิ 10 กรมั 
 

白术 Rhizoma Atractylodis Macrocephalae ไป๋จู ๋  9 กรมั 
 

茯苓 Poria ฝูหลงิ  9 กรมั 
 

甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กนัเฉ่า (จื้อ)  6 กรมั 
    

 

วธิีใช ้

 ตม้เอานํา้ดื่ม
1,3 

การออกฤทธิ์ 
 เสรมิชี่บาํรุงมา้ม

1,3 
สรรพคณุ 

รกัษาภาวะชี่ของระบบมา้มและกระเพาะอาหารพร่อง โดยมอีาการรบัประทานอาหารไดน้อ้ย

เบือ่อาหารและถ่ายเหลว หนา้ซดีขาว พูดเสยีงเบาอ่อน มอืเทา้ไม่มแีรง ชีพจรจมเลก็อ่อน หรอื ชีพจรจม

เตน้ชา้
1,3 
ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรอืลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยโรคโลหติจางจากการขาดสาร-

อาหาร เน่ืองจากระบบการย่อยอาหารไม่ด ีโรคกระเพาะอาหารและลาํไสอ้กัเสบเรื้อรงั หรอืผูป่้วยโรคบดิ
เรื้อรงัซึง่เกดิจากชี่ของมา้มและกระเพาะอาหารพร่อง

1,3 
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ตาํรบัยา ซ่ือจฺวนิจือ่ทงั  (四君子汤) 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

 
     

2 เซนตเิมตร 

กนัเฉ่า (จื้อ) [甘草(炙)] 

 

3 เซนตเิมตร 

ไป๋จู ๋(白术) 

5 เซนตเิมตร 

        ฝูหลงิ (茯苓) 

 

           เหรนิเซนิ (人参) 
2 เซนตเิมตร 
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คาํอธิบายตาํรบั 
 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

人参 เหรนิเซนิ 

(โสมคน) 
ตวัยาหลกั หวานอมขม 

เลก็นอ้ย 
อุ่น

เลก็นอ้ย 
เสรมิชี่อย่างมาก เสรมิปอด 

บาํรุงมา้มและกระเพาะอาหาร 

สรา้งธาตุนํา้ ช่วยใหจ้ติใจสงบ 
白术 ไป๋จู ๋ ตวัยาเสรมิ ขม 

อมหวาน 
อุ่น บาํรุงชี่ เสรมิมา้มใหแ้ขง็แรง  

แกค้วามชื้น ระบายนํา้ ระงบั 
เหงือ่ กลอ่มครรภ ์ 

茯苓 ฝูหลงิ 
(โป่งรากสน) 

ตวัยาช่วย หวาน

เลก็นอ้ย 
กลาง ระบายความชื้นและนํา้ เสริม 

มา้มใหแ้ขง็แรง ช่วยใหจ้ติใจ 
สงบ 

甘草 (炙) 

กนัเฉ่า (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผดันํา้ผึ้ง) 

ตวัยานาํพา หวาน อุ่น เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลาง ปรบั 
ประสานตวัยาท ัง้หมดให  ้
เขา้กนั 

 ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยเหรินเซนิเป็นตวัยาหลกั มสีรรพคุณบาํรุงเหวยีนชี่อย่างมาก เสริมมา้ม

ใหแ้ขง็แรง และบาํรุงกระเพาะอาหาร ไป๋จูเ๋ป็นตวัยาเสรมิ ช่วยเสรมิมา้มใหแ้ขง็แรง ขจดัความชื้น ช่วยให ้

แหง้ ฝูหลงิเป็นตวัยาช่วย ช่วยระบายความชื้นและนํา้ เสริมมา้มใหแ้ขง็แรง กนัเฉ่า (จื้อ) เป็นตวัยานาํพา
ช่วยบาํรุงส่วนกลางและปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั

1,3 
รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้ ยาเมด็ ยาลูกกลอน

4 
ขอ้ควรระวงัในการใช ้

1. ถา้ใชต้าํรบัยาซื่อจฺวนิจื่อทงันาน ๆ จะทาํใหป้ากและลิ้นแหง้ กระหายนํา้ หงดุหงดิ และ

กระสบักระส่าย
1,3 

2. ตอ้งระมดัระวงัการใชต้าํรบัยาซื่อจฺวนิจื่อทงักบัผูป่้วยที่มอีาการไขสู้ง รอ้นจดัเน่ืองจากอนิ

พร่อง หรือมีสารตกคา้งในกระเพาะอาหาร ทอ้งอืด มีสารนํา้ไม่เพียงพอ หงุดหงดิ กระหายนํา้ และ

ทอ้งผูก
1,3 
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ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
ตาํรบัยาซ่ือจฺวนิจือ่ทงั  มรีายงานการศึกษาวจิยัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

การศึกษาทางเภสชัวิทยา: สารสกดันํา้มฤีทธิ์บาํรุงมา้มหนูขาวและหนูถบีจกัร ช่วยปรบัสมดุล
การทาํงานของกระเพาะอาหารและลาํไสห้นูขาว เสริมภูมคุิม้กนัในหนูถบีจกัร เสริมสรา้งเซลลส์มองและ

เซลลต์บัหนูถบีจกัรทีอ่ายุมาก
4 
และลดกรดในแบบจาํลองของกระเพาะอาหาร

5 
การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาซือ่จวฺนิจื่อทงัมสีรรพคุณในการเพิม่ประสทิธภิาพการทาํงานของ

ประสาทส่วนกลาง กระตุน้การเผาผลาญ เพิม่ภูมติา้นทาน ปรบัสภาพการทาํงานของกระเพาะอาหารและ

ลาํไส ้เพิม่ประสทิธิภาพการดูดซมึของระบบการย่อยอาหาร ระงบัอาการทอ้งเสยี แกอ้าการบวมนํา้ และ

ช่วยขบัปสัสาวะ
1,3 

เอกสารอา้งองิ 
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. จรสั ตัง้อร่ามวงศ,์ สุณี จรีะจติสมัพนัธ,์ ธีรพงศ ์ตัง้อร่ามวงศ.์  ตาํรบัยาซื่อจวฺนิจื่อทงั. [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยา

สมนุไพรจนี].  นนทบรุ:ี สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

กระทรวงสาธารณสุข, 2549. 
4. Zhao H.  Si Junzi 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.  Wu TH, Chen IC, Chen LC.  Antacid effects of Chinese herbal prescriptions assessed by a modified artificial stomach 

model. World J Gastroenterol 2010; 16(35): 4455-9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ตาํรบัยาบาํรุง 

 

 

218 

เซินหลงิไป๋จูส๋า่น (参苓白术散) 
 

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

สว่นประกอบ 

人参 (去芦) Radix Ginseng (stem removed) เหรนิเซนิ (ชฺวีห่ลู) 1,000  กรมั 
白茯苓  Poria ไป๋ฝูหลงิ 1,000  กรมั 
白术  Rhizoma Atractylodis  

Macrocephalae 
ไป๋จู ๋ 1,000  กรมั 

白扁豆  
(姜汁津, 去皮, 
微炒) 

Semen Dolichoris Album 
(macerated in ginger juice, 
bark removed and stir-baked 
to just dry) 

ไป๋เป่ียนโตว้  
(เจยีงจอืจนิ, ชฺวีผ่,ี 
เวยเ์ฉ่า) 

750  กรมั 

薏苡仁  Semen Coicis อี้อีเ่หรนิ 500  กรมั 
山药  Rhizoma Dioscoreae ซานเย่า 1,000  กรมั 
莲子肉  Semen Nelumbinis เหลยีนจื่อโร่ว 500  กรมั 
缩砂仁  Fructus Amomi ซูซ่าเหรนิ 500  กรมั 
桔梗  
(炒令深黄色) 

Radix Platycodonis (stir-baked 
to deep yellowish) 

เจีย๋เกงิ  
(เฉ่าลิง่เซนิหวงเซ่อ) 

500  กรมั 

甘草 (炒) Radix Glycyrrhizae (stir-baked) กนัเฉ่า (เฉ่า) 1,000  กรมั 
     

 

 
 
 
หมายเหต:ุ สามารถปรบัลดนํา้หนกัยาขา้งตน้ตามอตัราส่วนใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการใช ้
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ตาํรบัยา เซินหลงิไป๋จูส๋า่น  (参苓白术散) 

2 เซนตเิมตร 

เหรนิเซนิ (ชฺวีห่ลู) [人参(去芦)] 
2 เซนตเิมตร 

ไป๋ฝูหลงิ (白茯苓) 
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2 เซนตเิมตร 
ไป๋จู ๋(白术) 2 เซนตเิมตร 

ไป๋เป่ียนโตว้ (เจยีงจื่อจนิ, ชฺวีผ่,ี เวยเ์ฉ่า)  
[白扁豆(姜汁津,去皮,微炒)] 

2 เซนตเิมตร 
อี้อีเ่หรนิ (薏苡仁) 

2 เซนตเิมตร 
ซานเย่า (山药) 

2 เซนตเิมตร 
เหลยีนจื่อโร่ว (莲子肉) 

2 เซนตเิมตร 
ซู่ซาเหรนิ (缩砂仁) 

2 เซนตเิมตร 

เจีย๋เกงิ (เฉ่าลิง่เซนิหวงเซ่อ)  
[桔梗(炒令深黄色)] 

2 เซนตเิมตร 
กนัเฉ่า (เฉ่า) [甘草(炒)] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาํรบัยาจนีทีใ่ชบ้อ่ยในประเทศไทย ฉบบัสมบูรณ์ 
 

 

221

วธิีใช ้
 นาํตวัยาท ัง้หมดมาบดเป็นผงละเอยีด รบัประทานวนัละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 6 กรมั โดยใชน้ํา้ตม้ตา้เจ่า 

(大枣 พทุราจีน) เป็นนํา้กระสายยา  หรือตม้เอานํา้ดื่ม โดยปรบัลดนํา้หนกัยาจากตาํรบัยาขา้งตน้ 100 

เท่า
1,3-5 

การออกฤทธิ์ 
 บาํรุงชี่ เสรมิมา้ม ปรบัสมดุลกระเพาะอาหาร ระบายความชื้น

1,3 
สรรพคณุ 

รกัษากลุ่มอาการที่มคีวามชื้นค ัง่ที่มสีาเหตจุากมา้มพร่อง โดยมอีาการแขนขาไม่มแีรง ร่างกาย

อ่อนเพลยี อาหารไม่ย่อย อาจมอีาการอาเจียนร่วมดว้ย หรือทอ้งเสยี แน่นทอ้งและอดึอดับริเวณทรวง

อกและลิ้นป่ี หนา้เหลอืงซดี ลิ้นมฝ้ีาเหนียวขาว ชพีจรพร่อง เชื่องชา้
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยที่มคีวามชื้นตกคา้งจากมา้ม

พร่อง โดยมอีาการอาหารไม่ย่อย เป็นโรคกระเพาะอาหารและลาํไสอ้กัเสบเรื้อรงั โลหติจาง กลุ่มอาการ

ของโรคไต ไตอกัเสบเรื้อรงั และโรคเรื้อรงัอืน่ ๆ
1,3 

คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
人参 (去芦) 
เหรนิเซนิ (ชฺวีห่ลู) 
(โสมคนทีเ่อาส่วนหวั
ออก) 

ตวัยาหลกั หวานอมขม

เลก็นอ้ย 
อุ่น 

เลก็นอ้ย 
เสรมิชี่อย่างมาก เสรมิปอด 

บาํรุงมา้มและกระเพาะอาหาร 

สรา้งธาตนุํา้ ช่วยสงบจติใจ 

ปรบัการเตน้ของหวัใจใหก้ลบั

สู่สภาวะปกต ิ
白茯苓 ไป๋ฝูหลงิ 
(โป่งรากสน) 

ตวัยาหลกั หวาน 
เลก็นอ้ย 

สุขมุ ระบายความชื้นและนํา้ เสรมิ 
มา้มใหแ้ขง็แรง ช่วยใหจ้ติใจ 
สงบ 

白术 ไป๋จู ๋ ตวัยาหลกั ขม 
อมหวาน 

อุ่น บาํรุงชี่ เสรมิมา้มใหแ้ขง็แรง  
ขจดัความชื้น ระบายนํา้ ระงบั 
เหงือ่ กลอ่มครรภ ์
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สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
白扁豆 (姜汁津,  
去皮, 微炒) 
ไป๋เป่ียนโตว้ 

(เจยีงจอืจนิ,  ชฺวีผ่,ี  
เวยเ์ฉ่า) 

ตวัยาเสรมิ หวาน อุ่น 
เลก็นอ้ย 

เสรมิมา้ม ขจดัความชื้น  
บรรเทาอาการทีเ่กดิจากการ

กระทบลมแดดทีม่อีาการ

ทอ้งเสยี อาเจยีน 

薏苡仁 อี้อีเ่หรนิ 
(ลูกเดอืย) 

ตวัยาเสรมิ จดื 
อมหวาน 

เยน็ 
เลก็นอ้ย 

สลายความชื้น ขบัปสัสาวะ  
เสรมิบาํรุงมา้ม บรรเทาอาการ 
บวมนํา้ ปวดขอ้ ปวดเมือ่ย 
กลา้มเน้ือ ปอดอกัเสบ ลาํไส ้
อกัเสบ ขบัหนอง 

山药 ซานเย่า ตวัยาเสรมิ หวาน สุขมุ บาํรุงชี่ เสรมิอนิ บาํรุงมา้ม  
ปอดและไต เหน่ียวร ัง้สาร- 
จาํเป็น บรรเทาอาการตกขาว 

莲子肉 เหลยีนจื่อโร่ว 
(เมลด็บวั) 

ตวัยาเสรมิ หวาน 
อมขม 

สุขมุ เสรมิสรา้งบาํรุงไตใหแ้ขง็แรง

เหน่ียวร ัง้อสุจ ิบาํรุงมา้ม ระงบั 
อาการทอ้งเสยี รกัษาอาการ 
ตกขาวของสตร ีเสรมิบาํรุง 
หวัใจ 

缩砂仁 ซู่ซาเหรนิ ตวัยาช่วย เผด็ อุ่น สลายความชื้น ช่วยใหก้าร 
ไหลเวยีนของชี่ดขีึ้น อุ่นจงเจยีว 
ระงบัอาเจยีน บรรเทาอาการ 
ทอ้งเสยี กลอ่มครรภ ์

桔梗  (炒令深黄色) 
เจีย๋เกงิ (เฉ่าลิง่เซนิ
หวงเซ่อ) 

ตวัยานาํพา ขม 
อมเผด็ 

สุขมุ กระจายชี่ทีป่อด ขบัเสมหะ  
บรรเทาอาการไอมเีสมหะมาก 

อดึอดั แน่นหนา้อก คอบวม  
เจบ็คอ ขบัฝีหนองในปอด 
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สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
甘草 (炒) 
กนัเฉ่า (เฉ่า) 
(ชะเอมเทศผดั) 

ตวัยานาํพา อมหวาน สุขมุ เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลาง ปรบั 
ประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้

กนั 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตวัยาหลกั ไดแ้ก่ เหรนิเซนิ (ชฺวีห่ลู) ไป๋ฝูหลงิ และไป๋จู ๋ซึง่เป็นตวัยาใน
ตาํรบัยาซื่อจฺวนิจื่อทงั มสีรรพคุณบาํรุงชี่ของมา้มและกระเพาะอาหาร  ตวัยาเสริม ไดแ้ก่ ไป๋เป่ียนโตว้ 

(เจยีงจื่อจิน, ชวี่ผ,ี เวยเ์ฉ่า)  อี้อี่เหริน ซานเย่า และเหลยีนจื่อโร่ว มสีรรพคุณเสริมฤทธิ์ของไป๋จูใ๋นการ

เสรมิมา้มใหแ้ขง็แรง โดยระบายความชื้น และระงบัอาการทอ้งเสยี  ตวัยาช่วยคอื ซู่ซาเหรนิ ช่วยกระตุน้

ระบบการทาํงานของกระเพาะอาหารและมา้มใหด้ีขึ้น และยงัช่วยตวัยาซื่อจฺวินจื่อในการกระตุน้การ

ทาํงานของกระเพาะอาหารและมา้มใหด้ขีึ้น บรรเทาอาการทอ้งเสยี และระงบัอาเจยีน  ตวัยานาํพา ไดแ้ก่ 
เจีย๋เกิง (เฉ่าลิง่เซนิหวงเซ่อ) ช่วยนาํฤทธิ์ของตวัยาในตาํรบัขึ้นส่วนบนของร่างกาย ซึ่งส่งผลดีต่อปอด  

และกนัเฉ่า (เฉ่า) มสีรรพคุณบาํรุงส่วนกลาง และปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั1,3
  

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาผง ยาตม้

5 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้
 ควรระวงัการใชต้าํรบัยาน้ีกบัผูป่้วยกลุม่อาการรอ้นทีม่สีาเหตจุากอนิพร่อง  หากชี่และอนิพร่อง 

หรอือนิพร่องร่วมกบัมา้มพร่อง ตอ้งปรบัการใชใ้หเ้หมาะสม
1,3,4 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวิทยา: ตาํรบัยานี้มฤีทธิ์กระตุน้ระบบการดูดซึมของลาํไสเ้ลก็ในกระต่าย  

เมือ่ใหย้าทางปากกระต่ายในขนาด 1 กรมั/กิโลกรมั พบว่ามฤีทธิ์อย่างอ่อนในการกระตุน้การบบีตวัของ

กระเพาะอาหารและลาํไส ้ หากใหย้าในขนาด 2 กรมั/กิโลกรมั พบว่ามฤีทธิ์บรรเทาอาการหดเกร็งของ
กระเพาะอาหารและลาํไส ้

5
  

การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณบรรเทาอาการทอ้งเสยีที่มสีาเหตจุากมา้มพร่องท ัง้
ในผูใ้หญ่และเดก็  บรรเทาอาการกระเพาะอาหารอกัเสบชนิดไมรุ่นแรง ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการทาํงานของ

กระเพาะอาหารและลาํไส ้กระตุน้การย่อยและดูดซมึอาหาร บรรเทาอาการลาํไสอ้กัเสบชนิดเรื้อรงั ลด

บวม และลดอาการขา้งเคยีงจากการฉายรงัสี
1,3,5
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ปู่จงอี้ ช่ีทงั  (补中益气汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
 脾胃论 ผเีวย่ล์ุน่ (Treatise on the Spleen and Stomach)1 
 « ค.ศ.1249 Li Dongyuan  (李东垣 หลีต่งเหวยีน) »2 

 

สว่นประกอบ 
 

黄芪 Radix Astragali Membranacei หวงฉี 15 กรมั 
 

人参 Radix Ginseng เหรนิเซนิ 10 กรมั 
 

白术 Rhizoma Atractylodis Macrocephalae ไป๋จู ๋ 10 กรมั 
 

甘草(炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กนัเฉ่า (จื้อ) 5 กรมั 
 

橘皮 Pericarpium Citri Reticulatae จหฺวผี ี 6 กรมั 
 

当归 

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

ตงักยุ  
(จิ่วเป้ยก์นั) 

10 กรมั 

 

升麻 Rhizoma Cimicifugae เซงิหมา 3 กรมั 
 

柴胡 Radix Bupleuri ไฉหู 3 กรมั 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ตาํรบัยา ปู่จงอี้ ช่ีทงั (补中益气汤) 
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หวงฉี (黄芪) 
5 เซนตเิมตร 

จหฺวผี ี(橘皮) 
2 เซนตเิมตร 

กนัเฉ่า (จื้อ) [甘草 (炙)] 
2 เซนตเิมตร 

ไป๋จู ๋(白术) 
3 เซนตเิมตร 

           เหรนิเซนิ (人参) 
2 เซนตเิมตร 

ไฉหู (柴胡) 
2 เซนตเิมตร 

เซงิหมา (升麻) 
2 เซนตเิมตร 

ตงักยุ (จิว่เป้ยก์นั) [当归(酒焙干)] 
5 เซนตเิมตร 
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วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่ หรอืทาํเป็นยาเมด็รบัประทานครัง้ละ 10-15 กรมั วนัละ 2-3 ครัง้ รบัประทานกบั

นํา้อุ่น
1,3

 

การออกฤทธิ์ 
 เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลาง ช่วยใหห้ยางชี่ลอยขึ้น1,3 
สรรพคณุ 

รกัษาภาวะชี่ของมา้มและกระเพาะอาหารพร่อง โดยมอีาการตวัรอ้น มเีหงือ่ ปวดศีรษะ กลวั

หนาว คอแหง้และกระหายนํา้ ตอ้งการดื่มนํา้อุ่น ชี่นอ้ย อ่อนแรงจนไมอ่ยากพูด รบัประทานอาหารไมรู่ร้ส  

มอืเทา้ไม่มแีรง ลิ้นซดีมฝ้ีาขาวบาง ชีพจรอ่อน ไม่มแีรง หรือชี่พร่อง ทาํใหม้ดลูกและกระเพาะอาหาร

หย่อน ทอ้งเสยี หรอืถ่ายเป็นบดิเรื้อรงั
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาไดต้ามความเหมาะสมสาํหรบัผูป่้วยโรคความดนัเลอืด

ตํา่ ปวดศีรษะเรื้อรงั การควบคุมการทาํงานของระบบประสาทอตัโนมตัผิดิปกต ิโรคกระเพาะอาหารลาํไส ้

อกัเสบเรื้อรงั กลา้มเน้ือลบีไม่ทาํงาน กระเพาะอาหารหย่อน ลาํไสต้รงทวารหนกัหย่อน มดลูกหย่อน ไต

หย่อน (ไตเคลื่อนหย่อนมากเกินปกติ) มีเลือดออกเรื้ อรงั มดลูกกลบัเขา้ที่ไม่เรียบรอ้ยหลงัคลอด 

ประจาํเดือนมามากเกินไป มจีํา้เลอืดจากอาการแพแ้ละมอีาการเป็นจํา้ ๆ จากเกลด็เลอืดตํา่ มไีขต้ํา่ ๆ 

เรื้อรงัในระยะพกัฟ้ืนหรือระยะหลงัผ่าตดั และโรคเรื้อรงัต่าง ๆ ที่มสีาเหตุจากชี่ของมา้มและกระเพาะ

อาหารพร่อง
1,3 

คาํอธิบายตาํรบั 
 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
黄芪 หวงฉี ตวัยาหลกั หวาน อุ่น

เลก็นอ้ย 
บาํรุงชี่ใหห้ยางลอยขึ้น เสริม  
สรา้งภมูติา้นทานผวิหนงั ระบาย 
นํา้ ลดบวม ช่วยสรา้งเซลล  ์
กลา้มเน้ือ และช่วยเสริมภูม-ิ    
ตา้นทาน ขบัพษิหนองออกจาก 
ร่างกาย 

人参 เหรนิเซนิ 
(โสมคน) 

ตวัยาเสรมิ หวานอมขม

เลก็นอ้ย 

อุ่น

เลก็นอ้ย 

เสรมิชี่อย่างมาก สรา้งสารนํา้ 

บาํรุงหวัใจและมา้ม สงบจติใจ 
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สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

白术 ไป๋จู ๋ ตวัยาเสรมิ ขม 
อมหวาน 

อุ่น บาํรุงชี่ เสรมิมา้มใหแ้ขง็แรง แก ้

ความชื้น ระบายนํา้ ระงบัเหงือ่ 

กลอ่มครรภ ์
甘草(炙)  

กนัเฉ่า (จื้อ) 

(ชะเอมเทศผดันํา้ผึ้ง) 

ตวัยาเสรมิ หวาน อุ่น เสริมชี่ บาํรุงส่วนกลาง ปรบั

ประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 

橘皮 จหฺวผี ี
(ผวิสม้จนี) 

ตวัยาช่วย เผด็ขม อุ่น ปรบัสมดุลชี่ของมา้มใหแ้ขง็แรง 

ขจดัความชื้น ละลายเสมหะ 
当归 (酒焙干) 

ตงักยุ (จิว่เป้ยก์นั) 
ตวัยาช่วย หวานเผด็ อุ่น บาํรุงเลือด ช่วยใหเ้ลอืดมกีาร 

หมนุเวยีน ปรบัประจาํเดอืน ระงบั

ปวด ช่วยใหล้าํไสม้คีวามชุ่มชื้น 
升麻 เซงิหมา ตวัยานาํพา เผด็ 

อมหวาน 

เยน็

เลก็นอ้ย 

ขบักระจายกระทุง้โรคหดั ระบาย 
ความรอ้นแกพ้ษิ ช่วยใหห้ยางชี่

ลอยขึ้น 
柴胡 ไฉหู ตวัยานาํพา ขมเผด็ เยน็

เลก็นอ้ย 

ขบักระจายลดไขแ้กต้วัรอ้น  

ผ่อนคลายระบบตบั และช่วยให ้

หยางชี่ขึ้นสูส่่วนบน คลายเครยีด 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตวัยาหลกัคือ หวงฉี มสีรรพคุณบาํรุงชี่ใหห้ยางลอยขึ้น ตวัยาเสริม 

ไดแ้ก่ เหรินเซนิ ไป๋จู ๋และกนัเฉ่า (จื้อ) มสีรรพคุณบาํรุงชี่ และเสริมมา้มใหแ้ขง็แรง ตวัยาช่วย ไดแ้ก่   

จหฺวผีช่ีวยควบคุมการไหลเวยีนของชี่ ตงักยุบาํรุงเลอืด  ตวัยานาํพา ไดแ้ก่ เซงิหมาและไฉหู มสีรรพคุณ

ระบายความรอ้น ช่วยใหห้ยางชี่ลอยขึ้น
 1,3

  
รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาลูกกลอน  ยาเมด็  ยาตม้

4 
ขอ้หา้มใช ้

หา้มใชต้าํรบัยาปู่จงอี้ชี่ทงักบัผูป่้วยทีม่อีาการรอ้นจากอนิพร่อง หรอืผูป่้วยชี่พร่องทีม่กีารสูญเสยี

สารนํา้ดว้ย
1,3 
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ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
ตาํรบัยาปู่จงอี้ ช่ีทงั  มรีายงานการศึกษาวจิยัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  ตาํรบัยาปู่จงอี้ชี่ทงัมฤีทธิ์เสริมภูมติา้นทาน แกอ่้อนเพลยี ปกป้อง

ตบั ปรบัสมดุลและกระตุน้การทาํงานของระบบดูดซมึอาหารของลาํไสเ้ลก็หนูถบีจกัร และยบัย ัง้การเกิด

แผลในกระเพาะอาหารหนูขาว
1,4 

การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาปู่จงอี้ชี่ทงัมสีรรพคุณเสริมสรา้งเซลลข์องภูมติา้นทาน กระตุน้

การเผาผลาญ (metabolism) และการทาํงานของสมองส่วนหนา้ เพิม่ความแขง็แรงใหก้บักลา้มเน้ือลาย 
กลา้มเน้ือเรยีบ และกลา้มเน้ือพงัผดืเสน้เอน็ต่าง ๆ กระตุน้การทาํงานของระบบการย่อย และการดูดซมึ

ของทางเดนิอาหาร
1,3  ลดอาการอกัเสบของเยื่อจมกูจากภูมแิพ ้5  การใหผู้ป่้วยมะเร็งในระบบทางเดนิ

อาหารใชต้าํรบัยาน้ีก่อนการผ่าตดั 7 วนั พบว่าสามารถป้องกนัไมใ่หภู้มคุิม้กนัลดตํา่ลงจากความเครยีด
6   

นอกจากน้ี ตาํรบัยาน้ียงัสามารถลดอาการลา้และช่วยใหคุ้ณภาพชวีติของผูป่้วยมะเรง็ดขีึ้น
7 

การศึกษาความปลอดภยั: การศึกษาพษิเฉียบพลนัในหนูขาวโดยการใหย้าทางปากในขนาด 166 
กรมั/กิโลกรมั วนัละ 2 ครัง้ ตดิต่อกนั 3 วนั พบว่าไม่มหีนูขาวตวัใดตายภายใน 7 วนั และไมท่าํใหเ้กิด

อาการผดิปกตใิด ๆ4 

เอกสารอา้งองิ 
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. จรสั ตัง้อร่ามวงศ,์ สุณี จรีะจติสมัพนัธ,์ ธรีพงศ ์ตัง้อร่ามวงศ.์  ตาํรบัยาปู่จงอี้ชี่ทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพร 

จนี].  นนทบรุ:ี สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวง 
สาธารณสุข, 2549. 

4. Zhao H, Jiang JM.  Buzhong Yiqi Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern study of the medical formulae in traditional 
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5. Yang SH, Yu CL. Antiinflammatory effects of Bu-zhong-yi-qi-tang in patients with perennialallergic rhinitis. J 
Ethnopharmacology 2008; 115(1): 104-9.  

6. Kimura M, Sasada T, Kanai M, Kawai Y, Yoshida Y, Hayashi E, Iwata S, Takabayashi A. Preventive effect of a 
traditional herbal medicine, Hochu-ekki-to, on immunosuppression induced by surgical stress. Surg Today 2008; 
38(4): 316-22.  

7. Jeong JS, Ryu BH, Kim JS, Park JW, Choi WC, Yoon SW. Bojungikki-tang for cancer-related fatigue: a pilot 
randomized clinical trial. Integr Cancer Ther. 2010; 9(4): 331-8.  
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เซิงม่ายสา่น  (生脉散) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
内外伤辨感论 เน่ยไ์วซ่างเป้ียนกัน่ลุน่ (Differentiation on Endogenous and Exogenous 
 Diseases)1 
« ค.ศ. 1231 Li Gao (李杲 หลีเ่กา) หรอื Li Dongyuan (李东垣 หลีต่งเหวยีน) »2 

 

สว่นประกอบ 
 

人参 Radix Ginseng เหรนิเซนิ 10 กรมั
 

麦冬 Radix Ophiopogonis Japonici ไมต่ง 15 กรมั
 

五味子 Fructus Schisandrae Chinensis อู่เวย่จ์ื่อ   6 กรมั
 

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดื่ม

1
 

การออกฤทธิ์ 
 บาํรุงชี่ เสรมิสรา้งสารนํา้ เสรมิและเก็บสะสมอนิ ระงบัเหงือ่

1,3 
สรรพคณุ 

ใชร้กัษาอาการไขต่้าง ๆ ทีช่ี่และอนิพร่องมาก มอีาการหายใจส ัน้ เหงือ่ออกมาก ปากคอแหง้ ลิ้น 
แดงแหง้ อ่อนเพลยี ชีพจรพร่องจมไม่มแีรง หรืออาการไอเรื้อรงัซึ่งเกิดจากชี่และอินของปอดพร่อง     

ไอแหง้ หายใจส ัน้ เหงือ่ออกเองหรอืหวัใจเตน้เรว็ ชพีจรพร่องเลก็หรี่อ่อนไมม่แีรง
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยที่มอีาการภาวะช็อคที่เกิดจาก

การเสยีเลอืดหรอืขาดสารนํา้
1,3 
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2 เซนตเิมตร 

    ไมต่ง (麦冬) 
 

2 เซนตเิมตร 

อู่เวย่จ์ื่อ (五味子) 
2 เซนตเิมตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตาํรบัยา เซิงม่ายสา่น (生脉散) 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

 
 

           เหรนิเซนิ (人参) 
2 เซนตเิมตร 
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คาํอธิบายตาํรบั 
 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

人参 เหรนิเซนิ 
(โสมคน) 

ตวัยาหลกั หวานอมขม

เลก็นอ้ย 
อุ่น 

เลก็นอ้ย 
บาํรุงชี่และเสรมิกาํลงั บาํรุง 
หวัใจและปอด  

麦冬 ไมต่ง ตวัยาเสรมิ หวานอมขม เยน็ 
เลก็นอ้ย 

บาํรุงอนิ เสรมิสรา้งสารนํา้ 
ระบายความรอ้น ใหค้วาม- 

ชุ่มชื้นแก่ปอด  
五味子 อู่เวย่จ์ือ่ ตวัยาช่วย เปรี้ยว 

อมหวาน 
อุ่น ควบคุมอินชี่ของปอด แก ้  

เหน่ือยหอบ ระงบัเหงือ่ สรา้ง 
สารนํา้ แกก้ระหายนํา้ บาํรุง 
ประสาท 

เมือ่ใชส้มนุไพรท ัง้ 3 ชนิดร่วมกนั จะช่วยใหก้ารบาํรุงชี่สมบูรณ ์ทาํใหเ้กดิสารนํา้ แกก้ระหายนํา้ 

สะสมอนิ ระงบัเหงือ่ ทาํใหเ้กิดพลงังานในระบบชพีจร และการเตน้ของชพีจรที่อ่อนมากกลบัดขีึ้น จงึได ้

ชื่อว่า “เซงิม่าย (เกิดชีพจร)”1,3  ถา้อาการไมรุ่นแรง สามารถใชต้ ัง่เซนิ (党参 Radix Codonopsis 
Pilosulae) หรอื โสมอเมรกินั [ซหียางเซนิ (西洋参 Radix Panacis Quinquefolii)] แทนโสมคน4 
รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยานํา้ ยาแคปซูล ยาฉีด*5 
ขอ้แนะนําการใช ้
 1. หากชี่และอนิไมส่มบูรณ ์อนิพร่อง ความรอ้นกาํเรบิ ใหใ้ชโ้สมอเมรกินัแทนโสมคน ถา้อาการ

หนกัมากถงึข ัน้อนัตราย สามารถเพิม่นํา้หนกัยาในตาํรบัน้ีได ้
1,3 

 2. สามารถใชต้าํรบัยาเซงิม่ายส่านเพือ่บาํรุงชี่และเสริมสารนํา้ในผูป่้วยวณัโรค โรคระบบทางเดนิ

หายใจเรื้อรงั ระบบประสาทอ่อนแอ ซึ่งเป็นสาเหตใุหม้อีาการไอ หงดุหงดิ นอนไมห่ลบั โรคหวัใจ การเตน้

ของหวัใจผดิปกตแิบบชี่และอนิพร่อง โดยปรบัขนาดยาตามอาการ
1,3 

 
*  ในประเทศไทยไม่อนุญาตใหใ้ชย้าเตรยีมจากสมนุไพรในรูปแบบยาฉีด 
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ขอ้ควรระวงัในการใช ้
 ตาํรบัยาเซงิมา่ยส่านมฤีทธิ์กระชบัหรอืเก็บชี่ จงึไมเ่หมาะสาํหรบัผูป่้วยทีม่ไีขสู้งจากสาเหตภุายนอก 

และยงัไมไ่ดก้าํจดัออกโดยการขบัเหงือ่หรอืกระทุง้ไข ้  ไขย้งัไมส่ร่าง ผูป่้วยหวดัแดด และผูป่้วยทีช่ี่และ

สารนํา้ถกูทาํลาย
1,3   

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
ตาํรบัยาเซิงม่ายสา่น  มรีายงานการศึกษาวจิยัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  ตาํรบัยาเซงิม่ายส่านมฤีทธิ์ควบคุมการทาํงานของกลา้มเน้ือหวัใจ
กระต่าย ช่วยบาํรุงเซลลก์ลา้มเน้ือหวัใจทาํใหห้วัใจเตน้ดขีึ้น ควบคุมการทาํงานของระบบประสาทส่วนกลาง

หนูถบีจกัร แสดงฤทธิ์ตา้นอกัเสบและฤทธิ์เสรมิภมูคุิม้กนัหนูขาว ป้องกนัอาการกลา้มเน้ือหวัใจตายบางส่วน
ที่มสีาเหตุมาจากการขาดเลอืดไปหล่อเลี้ยง

5
 และป้องกนัการบาดเจ็บของสมองหนูขาวจากปฏิกิริยา

ออกซเิดชนั หรอืจากการขาดเลอืดไปหลอ่เลี้ยง
6 

การศึกษาทางคลินิก: ตาํรบัยาเซงิม่ายส่านมฤีทธิ์ยบัย ัง้การเกิดลิม่เลอืดในหลอดเลอืดของ

ผูป่้วยโรคหวัใจ ปรบัสมดุลของระดบัไขมนัในเลอืด ช่วยป้องกนัอาการเป็นลมเพราะแพแ้ดดในผูสู้งอายุ 

รกัษาอาการปอดอกัเสบ บรรเทาอาการกลา้มเน้ือหวัใจตายบางส่วนซึง่มสีาเหตมุาจากการขาดเลอืดไปหลอ่

เลี้ยง  บรรเทาอาการเจ็บหนา้อกในผูป่้วยโรคหวัใจ  ช่วยทาํใหก้ารทาํงานของหวัใจทีผ่ดิปกตจิากชี่และอนิ

พร่องดขีึ้น  ช่วยใหร้ะบบการย่อยและการดูดซมึดขีึ้น รวมท ัง้ใชร้กัษาอาการเวยีนศีรษะในสตรหีลงัคลอด 

รกัษาอาการไขจ้ากหวดัแดด วณัโรคปอด เหงือ่ออกมาก เหงือ่ออกเอง แผลในปาก ไขห้วดัในเดก็ที่เกิด

จากชี่และอนิพร่อง และตบัอกัเสบในเดก็
1,5  จากการรวบรวมขอ้มลูอย่างเป็นระบบ สรุปว่าการใชต้าํรบัยาน้ี

มปีระโยชนต่์อผูป่้วยหวัใจลม้เหลว
7 และช่วยใหผู้ป่้วยกลา้มเน้ือหวัใจอกัเสบจากการตดิเชื้อไวรสัมอีาการ

ดขีึ้น
8 

การศึกษาความปลอดภยั: จากการศึกษาพษิเฉียบพลนัในหนูถบีจกัร โดยการฉีดยาฉีดทีเ่ตรยีม
จากตาํรบัยาเซงิม่ายส่านเขา้หลอดเลอืดดาํ พบว่าขนาดที่ทาํใหห้นูถบีจกัรตายรอ้ยละ 50 (LD50) มค่ีา
เทยีบเท่ากบัผงยา 34.64 กรมั/กิโลกรมั และการใหต้าํรบัยาน้ีในขนาดเทยีบเท่าผงยา 20 กรมั/กิโลกรมั 

ไมท่าํใหส้ตัวท์ดลองตวัใดตายภายใน 72 ช ัว่โมงหลงัจากใหย้า  เมือ่ฉีดยาทีม่คีวามเขม้ขน้เป็น 3 เท่าของ
ยาฉีดเขา้ช่องทอ้งหนูถบีจกัรในขนาด 0.9 มลิลลิติร/10 กรมั ไมพ่บสตัวท์ดลองตวัใดตาย ภายใน 48 
ช ัว่โมง หลงัจากใหย้า และเมือ่ฉีดยาดงักลา่วเขา้หลอดเลอืดดาํหนูถบีจกัรในขนาด 20 มลิลลิติร/กิโลกรมั 
วนัละคร ัง้ ทกุวนัตดิต่อกนั 15 วนั ไมท่าํใหเ้กดิอาการผดิปกตใิด ๆ5 
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ซ่ืออูท้งั  (四物汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
太平惠民和剂局方 ไท่ผงิหุย้หมนิเหอจี้จหฺวฟีาง (Prescription of Peaceful Benevolent  
Dispensary)1 

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

สว่นประกอบ 
 

熟地黄(酒蒸) Radix Rehmanniae Praeparata สูตี้หวง (จิ่วเจงิ) 12 กรมั
 

当归(酒浸炒) Radix Angelicae Sinensis ตงักยุ (จิ่วจิ้นเฉ่า) 10 กรมั
 

白芍 Radix Paeoniae Alba ไป๋เสา 12 กรมั
 

川芎 Radix Ligustici Chuanxiong ชวนซฺยง 8 กรมั
 

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดื่ม

1 
การออกฤทธิ์ 
 บาํรุงเลอืด ปรบัสมดุลของเลอืด

1,3,4 
สรรพคณุ 
 ใชร้กัษาอาการเลอืดพร่อง เลอืดไหลเวยีนไมส่ะดวก เช่น สตรปีระจาํเดอืนไมป่กต ิปวดทอ้งนอ้ย 

ปวดประจาํเดือนหรือมอีาการตกเลอืด เลอืดจบัเป็นกอ้นหรือปวดเป็นระยะ ๆ สตรีมคีรรภท์ี่ทารกดิ้น

มากกว่าปกต ิหรอืตกเลอืดไหลไมห่ยุด สตรหีลงัคลอดทีน่ํา้คาวปลาออกไมส่ะดวก ลิม่เลอืดจบัเป็นกอ้น 

ปวดทอ้งนอ้ย ทอ้งแขง็ มอีาการสะบดัรอ้นสะบดัหนาวจากภาวะเลอืดคัง่
1,3,4 

 ตาํรบัยานี้สามารถเพิม่หรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยที่มอีาการปวดระดู โลหติจาง 

อ่อนเพลยีหลงัคลอด นํา้นมไมเ่พยีงพอ ลมพษิ ปวดศีรษะเน่ืองจากระบบประสาท
6 
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ตาํรบัยา ซ่ืออูท้งั  (四物汤) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 เซนตเิมตร 

   สูตี้หวง (จิ่วเจงิ) [熟地黄(酒蒸)] 
5 เซนตเิมตร 

    ตงักยุ (จิ่วจิ้นเฉ่า) [当归(酒浸炒)] 

5 เซนตเิมตร 

    ไป๋เสา (白芍) 
2 เซนตเิมตร 

    ชวนซฺยง (川芎) 
2 เซนตเิมตร 
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คาํอธิบายตาํรบั 
 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

熟地黄(酒蒸) 

สูตี้หวง (จิ่วเจงิ) 
(โกฐขี้แมวน่ึงเหลา้) 

ตวัยาหลกั อมหวาน อุ่น 
เลก็นอ้ย 

บาํรุงเลอืด เสรมิอนิ เพิม่สาร-

จาํเป็น เช่น นํา้อสุจ ิและนํา้ไข-

สนัหลงั 
当归(酒浸炒) 

ตงักยุ (จิ่วจิ้นเฉ่า) 
(โกฐเชยีงผดัเหลา้) 

ตวัยาเสรมิ เผด็ 
อมหวาน 

อุ่น เพิม่การไหลเวยีนและบาํรุงเลอืด 
ปรบัประจาํเดอืนใหเ้ป็นปกต ิ

白芍 ไป๋เสา ตวัยาช่วย ขมเปรี้ยว 
อมหวาน 

เยน็ 
เลก็นอ้ย 

เสรมิและเก็บกกัอนิของเลอืด 

ปรบัประจาํเดอืน สงบตบั ระงบั

เหงือ่ ระงบัปวด 
川芎 ชวนซฺยง 
(โกฐหวับวั) 

ตวัยาช่วย เผด็ อุ่น ช่วยการไหลเวยีนของชี่และเลอืด 

ขบัลมในเลอืด ระงบัปวด 

ตวัยาสูตี้หวง (จิ่วเจงิ) และไป๋เสาช่วยบาํรุงเลอืด แต่เป็นยาอนิ จงึอาจก่อใหเ้กดิปญัหาของการ 
ไหลเวยีนของเลอืด ซึ่งตวัยาอื่นในตาํรบัคอื ตงักุยและชวนซฺยง เป็นยาทีม่รีสเผด็และอุ่น จะช่วยใหก้าร

ไหลเวยีนของเลอืดดขีึ้น
6  เมือ่นาํตวัยาท ัง้หมดมารวมเป็นตาํรบัเดยีวกนั จงึช่วยบาํรุงเลอืด ปรบัการ

ไหลเวยีนของเลอืดและปรบัประจาํเดือนไดด้ว้ย หากผูป่้วยมภีาวะเลอืดคัง่ หรือมลีิ่มเลอืดอุดตนัร่วม

ดว้ย ใหเ้ปลีย่นตวัยาไป๋เสาเป็นเช่อเสา (赤芍 Radix Paeoniae Rubra) แทน  และหากผูป่้วยมภีาวะ
โลหติรอ้น ใหเ้ปลีย่นตวัยาสูตี้หวงเป็นตี้หวง (地黄 โกฐขี้แมว) แทน5 
รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้  ยาลูกกลอน  ยาเมด็  ยานํา้  ยาฉีด*7 
ขอ้แนะนําการใช ้

ตาํรบัยาซือ่อูท้งัเป็นยาบาํรุงเลอืดทีนิ่ยมใชเ้ป็นตาํรบัพื้นฐานในการปรบัประจาํเดอืนใหเ้ป็นปกต ิ 
เหมาะสาํหรบัผูป่้วยทีม่อีาการใจส ัน่ เวยีนศีรษะ หนา้หมองคล ํา้ ลิ้นซดี ชพีจรเลก็และเลอืดพร่อง

1,4

เหมาะกบัอาการเรื้อรงั หรอือาการทีไ่มรุ่นแรง
6 

 

*  ในประเทศไทยไม่อนุญาตใหใ้ชย้าเตรยีมจากสมนุไพรในรูปแบบยาฉีด 
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ขอ้ควรระวงัในการใช ้
 ตาํรบัยาซือ่อูท้งัไมเ่หมาะสาํหรบัผูป่้วยทีห่ยางของมา้มและกระเพาะอาหารพร่อง ซึง่มอีาการเบือ่

อาหารและถ่ายเหลว
1,4 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
ตาํรบัยาซ่ืออูท้งั  มรีายงานการศึกษาวจิยัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  ตาํรบัยาซื่ออูท้งัมฤีทธิ์เสริมภูมติา้นทาน ชะลอความแก่ บรรเทา

อาการโลหติจาง  จากการศึกษาในหนูตะเภา พบว่าตาํรบัยาน้ีช่วยบรรเทาอาการหลงัจากการแทง้ลูก
5  

กลอ่มประสาท บรรเทาอาการเกร็งของมดลูก ช่วยใหป้ระจาํเดอืนมาเป็นปกติ
1  ตาํรบัยาน้ียงัมฤีทธิ์ช่วย

ควบคุมการสรา้งเม็ดเลอืดแดงของไขกระดูกหนูถีบจกัร
8 ทาํใหม้กีารสรา้งเม็ดเลอืดแดงมากขึ้น

9  
การศึกษาในหลอดทดลองพบวา่ ตาํรบัยาน้ีสามารถกระตุน้ใหเ้ซลลท่์อนํา้นมมกีารเพิม่จาํนวน

10   
การศึกษาทางคลินิก: มกีารศึกษาใชต้าํรบัยาน้ีใน 2-3 รอบของการมปีระจาํเดอืน โดยใหย้า

ตดิต่อกนั 5 หรอื 7 วนั หลงัเริ่มมปีระจาํเดอืน พบว่าสามารถบรรเทาอาการปวดระดูไดเ้พยีงเลก็นอ้ย แต่

ในรอบเดอืนถดัไปทีไ่มไ่ดใ้หย้า จะมอีาการปวดลดลงอย่างชดัเจน
11,12  นอกจากน้ี พบว่าตาํรบัยาน้ีทาํให ้

ความดนัเลอืดสูงขึ้น แต่ไมท่าํใหม้กีารเปลีย่นแปลงของค่าทางชวีเคมทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัภาวะเลอืดจาง
13 

การศึกษาความปลอดภยั:  การฉีดสารสกดันํา้เขา้ช่องทอ้งหนูถบีจกัรในขนาด 2 กรมั/กิโลกรมั 

พบวา่ไมท่าํใหส้ตัวท์ดลองตาย
7 
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กยุผีทงั (归脾汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
济生方  จี้เซงิฟาง  (Prescriptions for Succouring the Sick หรอื Recipes for Saving 
Lives)1 

« ค.ศ.1253 Yan Yonghe (严用和 เอีย๋นย่งเหอ) » 
2 

สว่นประกอบ 

人参 Radix Ginseng เหรนิเซนิ 15  กรมั 
黄芪 Radix Astragali Membranacei หวงฉี 30  กรมั 
白术 Rhizoma Atractylodis Macrocephalae ไป๋จู ๋ 30  กรมั 
甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กนัเฉ่า (จื้อ) 8  กรมั 
当归 Radix Angelicae Sinensis ตงักยุ 3  กรมั 
茯神 Poria cum Ligno Hospite ฝูเสนิ 30  กรมั 
酸枣仁 

(炒, 去壳) 
Semen Ziziphi Spinosae 
(stir-fried, shell removed) 

ซวนเจ่าเหรนิ 
(เฉ่า, ชฺวีเ่ค่อ) 

30 กรมั 

龙眼肉 Arillus Longan หลงเหยีย่นโร่ว 30  กรมั 

远志 (蜜炙) Radix Polygalae (honey-parched) หย่วนจื้อ (มีจ่ื้อ) 3  กรมั 

木香 Radix Aucklandiae มูเ่ซยีง 15 กรมั 
生姜 Rhizoma Zingiberis Recens เซงิเจยีง 6  กรมั 
大枣 Fructus Ziziphi Jujubae ตา้เจ่า 3 ผล 
     

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดื่ม หรือเตรียมเป็นยาลูกกลอนนํา้ผึ้ง โดยเพิ่มนํา้หนกัของตวัยาตามสดัส่วนขา้งตน้ 

ขนาดเมด็ละ 9 กรมั รบัประทานเวลาทอ้งวา่ง ครัง้ละ 1 เมด็ วนัละ 3 ครัง้
1 
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2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

  
 

    
 
 
 
 
 
 

ตาํรบัยา กยุผีทงั (归脾汤)

หวงฉี (黄芪) 

2 เซนตเิมตร 
ไป๋จู ๋(白术) 

กนัเฉ่า (จื้อ) [甘草(炙)] 

2 เซนตเิมตร 

เหรนิเซนิ (人参) 
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5 เซนตเิมตร 

3 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

 
 
 
 
 

 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตา้เจ่า (大枣) 

2 เซนตเิมตร 

 ตงักยุ (当归) 

เซงิเจยีง (生姜) 

 ฝูเสนิ (茯神) 
2 เซนตเิมตร 

 หลงเหยีย่นโร่ว (龙眼肉) 
2 เซนตเิมตร 

ซวนเจ่าเหรนิ (酸枣仁) 
 

หยวนจื้อ (远志) 
มูเ่ซยีง (木香) 

2 เซนตเิมตร 



ตาํรบัยาจนีทีใ่ชบ้อ่ยในประเทศไทย ฉบบัสมบูรณ์ 
 

 

243

การออกฤทธิ์ 
บาํรุงชี่เลอืด เสรมิระบบมา้ม บาํรุงหวัใจ

1,3 

สรรพคณุ 

รกัษาโรคทีร่ะบบหวัใจ มา้ม ชี่และเลอืดพร่อง โดยมอีาการใจส ัน่ หลงลมื นอนไมห่ลบั เหงือ่ลกั

ออก ไขต้ํา่ ๆ อ่อนเพลยี เบือ่อาหาร หนา้ซดีเหลอืง ลิ้นซดี มฝ้ีาขาวบาง ชพีจรเลก็และเชื่องชา้
1,3 

รกัษาโรคที่ระบบมา้มมกีารไหลเวยีนของเลอืดผดิปกติ โดยมอีาการถ่ายอุจจาระเป็นเลอืด ตก

เลอืดในสตร ีประจาํเดอืนมาก่อนกาํหนด ประจาํเดอืนมปีรมิาณมาก สซีดีจาง หรอืไหลไมห่ยุด หรอือาจ

มอีาการตกขาว
1,3

  
ตาํรบัยาน้ีสามารถปรบัเพิม่หรอืลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยทีก่ารควบคุมของประสาท

อตัโนมตัแิละประสาทหวัใจผดิปกต ิมอีาการของสตรวียัทอง นอนไมห่ลบั หลงลมื โลหติจาง เกลด็เลอืด

และโปรตนีตํา่ กระเพาะอาหารและลาํไสอ้กัเสบเรื้อรงั เสน้ประสาทบรเิวณกระเพาะอาหารอกัเสบ มดลูก

มเีลอืดออก เน่ืองจากประสทิธภิาพการทาํงานของหวัใจบกพร่อง มา้มพร่อง
1,3 

คาํอธิบายตาํรบั  

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

人参  เหรนิเซนิ 
(โสมคน) 

ตวัยาหลกั หวานอมขม

เลก็นอ้ย 
อุ่น 

เลก็นอ้ย 
เสรมิชี่อย่างมาก สรา้งสารนํา้ 

บาํรุงหวัใจและมา้ม สงบจติใจ 
黄芪  หวงฉี ตวัยาหลกั หวาน อุ่น 

เลก็นอ้ย 
บาํรุงมา้มและชี่ เสรมิภมูคุิม้กนั

ระงบัเหงือ่ 
白术  ไป๋จู ๋ ตวัยาเสรมิ ขม 

อมหวาน 
อุ่น บาํรุงชี่ เสรมิมา้มใหแ้ขง็แรง ขบั

ความชื้น ระบายนํา้ ระงบัเหงือ่ 
甘草 (炙) กนัเฉ่า (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผดันํา้ผึ้ง) 

ตวัยาเสรมิ หวาน อุ่น เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลางของ

ร่างกาย เสรมิความชุ่มชื้นให ้

ปอด แกไ้อ ขบัเสมหะ แกป้วด  
当归  ตงักยุ 
 

ตวัยาช่วย หวาน 
อมเผด็ 

อุ่น บาํรุงตบั บาํรุงเลอืด ช่วยใหเ้ลอืด

ไปเลี้ยงหวัใจดขีึ้น 
茯神  ฝูเสนิ 
(โป่งรากสนตดิเน้ือไม)้ 

ตวัยาช่วย หวาน

เลก็นอ้ย 
สุขมุ ระบายนํา้ ช่วยใหจ้ติใจสงบ ช่วย

ใหน้อนหลบัดขีึ้น 
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สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

酸枣仁 (炒,去壳) 

ซวนเจ่าเหรนิ  
(เฉ่า, ชฺวีเ่ค่อ) 

ตวัยาช่วย เปรี้ยว 
อมหวาน 

สุขมุ บาํรุงหวัใจและตบั สงบประสาท 

ระงบัเหงือ่ 

龙眼肉  

หลงเหยีย่นโร่ว 
(เน้ือผลลาํใย) 

ตวัยาช่วย อมหวาน อุ่น บาํรุงมา้มและชี่ เพิม่เลอืดมา

หลอ่เลี้ยงระบบหวัใจ 

远志 (蜜炙)  
หย่วนจื้อ (มีจ่ื้อ) 

ตวัยาช่วย เผด็ 
อมขม 

อุ่น 
เลก็นอ้ย 

สงบประสาท ขบัเสมหะ เปิดทวาร

ทาํใหค้วามสมัพนัธข์องการทาํงาน

ระหวา่งหวัใจและไตดขีึ้น 
木香  มูเ่ซยีง 
(โกฐกระดูก) 

ตวัยาช่วย ขม 
อมเผด็  

อุ่น ช่วยใหช้ี่หมนุเวยีน ระงบัปวด 

เจรญิอาหาร กระตุน้การทาํงาน

ของมา้ม เพือ่ป้องกนัชี่ตดิขดัจาก

ยาบาํรุงชี่เลอืดทีม่ากเกนิไป ซึง่

ทาํใหเ้ลอืดขน้และขดัต่อการ

ทาํงานในระบบลาํเลยีงของ

กระเพาะอาหารและมา้ม 
生姜  เซงิเจยีง 
(ขงิแก่สด) 

ตวัยาช่วย เผด็ อุ่น ปรบัสมดุลมา้มและกระเพาะ-
อาหาร 

大枣  ตา้เจ่า 
(พทุราจนี) 

ตวัยาช่วย หวาน อุ่น ปรบัสมดุลมา้มและกระเพาะ-
อาหาร 

 ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยเหรินเซนิและหวงฉีเป็นตวัยาหลกั มสีรรพคุณบาํรุงชี่และเสริมมา้มให ้

แขง็แรง ตวัยาเสรมิ ไดแ้ก่ ไป๋จูแ๋ละกนัเฉ่า (จื้อ) ช่วยบาํรุงมา้ม เสรมิชี่  ช่วยเสรมิสรา้งตน้กาํเนิดของชี่
และเลอืด  ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ ตงักุยช่วยหล่อเลี้ยงตบัเพื่อสรา้งเลอืดไปเลี้ยงหวัใจ  ฝูเสนิ ซวนเจ่าเหริน

และหลงเหยี่ยนโร่วบาํรุงหวัใจ สงบจิตใจ หย่วนจื้อทาํใหห้วัใจและไตประสานการทาํงานกนัดีขึ้น และ

จิตใจสงบ   มู่เซยีงช่วยปรบัชี่ กระตุน้การทาํงานของมา้มเพื่อป้องกนัชี่ติดขดัจากยาบาํรุงชี่เลอืดที่มาก

เกนิไป ซึง่ทาํใหเ้ลอืดขน้และขดัขวางการลาํเลยีงในระบบของกระเพาะอาหารและมา้ม
1,3 
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รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้ ยาลูกกลอน ยาเมด็  ยานํา้

4 

ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้
หา้มใชต้าํรบัน้ีกบัผูป่้วยทีม่คีวามรอ้นหรอืไขห้ลบในซึง่เกดิจากอนิพร่อง และชพีจรเตน้เรว็

1,3 
ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 

การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  ตาํรบัยาน้ีมีฤทธิ์ยบัย ัง้การเกิดแผลในกระเพาะอาหารชนิด
เฉียบพลนัในหนูถบีจกัร โดยปรบัสมดุลและเพิม่ประสทิธภิาพการทาํงานของสมอง ทาํใหก้ารขบันํา้ย่อย

และการเคลือ่นไหวของกระเพาะอาหารและลาํไสก้ลบัคนืสู่สภาพปกติ
4 

การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณรกัษาระบบหวัใจและมา้มทีช่ี่และเลอืดไมส่มบูรณ์
เพยีงพอ มอีาการใจส ัน่ หยางพร่องทาํใหเ้ทา้บวม บรรเทาอาการตบัอกัเสบชนิดเรื้อรงั เป็นจํา้เลอืดใต ้

ผวิหนงั ระงบัอาการตกเลอืดในสตร ีประจาํเดอืนมาก่อนกาํหนด บรรเทาอาการนอนไมห่ลบั อ่อนเพลยี 

วงิเวยีนศีรษะ
4
 ช่วยเพิม่ประสทิธิภาพการทาํงานของระบบการเผาผลาญสารอาหารใหเ้ป็นพลงังาน และ

เสรมิสรา้งร่างกายใหแ้ขง็แรง
1,3  

เอกสารอา้งองิ 
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. จรสั ตัง้อร่ามวงศ,์ วราภรณ ์ตัง้อร่ามวงศ,์ ธรีวฒัน ์ตัง้อร่ามวงศ.์  ตาํรบัยากยุผทีงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี]. 

นนทบรุ:ี สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวงสาธารณสุข, 
2551. 

4. Liu JG, Jiang JM.  Gui Pi Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 
Medicine.  Vol. 1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 

 
 
 
 
 
 



ตาํรบัยาบาํรุง 246 

ลิ่วเว่ยต์ี้หวงหวาน  (六味地黄丸) 
 

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

 

สว่นประกอบ 
 

熟地黄(酒蒸) Radix Rehmanniae Praeparata สูตี้หวง (จิ่วเจงิ) 240 กรมั
 

山茱萸 Fructus Corni ซานจูยหฺว ี 120 กรมั
 

山药 Rhizoma Dioscoreae ซานเย่า 120 กรมั
 

泽泻 Rhizoma Alismatis เจอ๋เซีย่ 90 กรมั
 

茯苓 Poria ฝูหลงิ   90 กรมั
 

丹皮 Cortex Moutan Radicis ตนัผ ี   90 กรมั
 

วธิีใช ้
 นาํยาท ัง้หมดมาบดเป็นผงละเอียด เตรียมเป็นยาลูกกลอนโดยใชน้ํา้ผึ้งเป็นนํา้กระสายยา 

รบัประทานครัง้ละ 6-9 กรมั วนัละ 2-3 ครัง้ รบัประทานกบันํา้ตม้สุกอุ่น หรอืนํา้ตม้สุกผสมเกลอืใหม้รีส

กร่อยเลก็นอ้ย หรอืตม้เอานํา้ดืม่โดยปรบัขนาดยาใหเ้หมาะสม
1,3 

การออกฤทธิ์ 
 บาํรุงตบัและไต เสรมิอนิและธาตนุํา้

1,3 
สรรพคณุ 

รกัษาภาวะอินของตบัและไตพร่อง โดยมอีาการปวดหรือเมื่อยลา้บริเวณเอว มนึหรือเวยีน

ศีรษะ ตาลาย หูอื้อ หูหนวก เหงือ่ออกตอนหลบั นํา้อสุจหิล ัง่ออกมาไม่รูต้วั ทารกกระหม่อมปิดไม่มดิ 

อาการจากอนิพร่องจนเกิดภาวะรอ้นพร่อง ทาํใหม้ไีขใ้นช่วงบ่ายและกลางคืน หรือมเีหงือ่ออก ฝ่ามอืฝ่า

เทา้รอ้น กระหายนํา้ ปวดฟนัจากภาวะรอ้นพร่อง ปากแหง้ คอแหง้ ลิ้นแดง ฝ้านอ้ย ชพีจรเลก็และเรว็ถี่
1,3 
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 สูตี้หวง (จิ่วเจงิ)[熟地黄(酒蒸)] 
    ซานจูยหฺว ี(山茱萸) 

ซานเย่า (山药) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาํรบัยา ลิ่วเวย่ต์ี้หวงหวาน  (六味地黄丸) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 เซนตเิมตร 

เจอ๋เซีย่ (泽泻) 
3 เซนตเิมตร 

3 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

ตนัผ ี(丹皮) 
2 เซนตเิมตร 

ฝูหลงิ (茯苓) 
3 เซนตเิมตร 
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ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยโรคประสาทอตัโนมตัิ

ผิดปกติ ความดนัเลอืดสูง ผนงัหลอดเลอืดแข็งตวั โรคเบาหวาน ไตอกัเสบเรื้อรงั ไทรอยดเ์ป็นพิษ 

วณัโรคปอด ทางเดนิปสัสาวะตดิเชื้อเรื้อรงั หอบหดื ประจาํเดอืนขาดหาย ประจาํเดอืนมานอ้ย พฒันาการ

ทางร่างกายและสมองของทารกชา้ผดิปกติที่เกิดจากภาวะอินของตบัและไตพร่อง
1,3

  ผูป่้วยที่มอีาการ

เหน่ือยง่าย เสน้ประสาทตาและจอประสาทตาอกัเสบ
4 

คาํอธิบายตาํรบั 
 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

熟地黄(酒蒸) 

สูตี้หวง (จิ่วเจงิ) 
(โกฐขี้แมวน่ึงเหลา้) 

ตวัยาหลกั อมหวาน อุ่น

เลก็นอ้ย 
บาํรุงอนิและเลอืด เสรมิอสุจแิละ

ไขกระดูก 

山茱萸 ซานจูยหฺว ี ตวัยาเสรมิ เปรี้ยว 
อมฝาด 

อุ่น

เลก็นอ้ย 
เสรมิบาํรุงตบัและไต เก็บออม 
สารจาํเป็น เหน่ียวร ัง้การหล ัง่เรว็ 
ของอสุจแิละปสัสาวะ 

山药 ซานเย่า ตวัยาเสรมิ หวาน กลาง บาํรุงชี่ เสรมิอนิ บาํรุงมา้ม ปอด 
และไต เหน่ียวร ัง้สารจาํเป็น แก ้
ตกขาว  

泽泻 เจอ๋เซีย่ ตวัยาช่วย จดื 
อมหวาน 

เยน็ ขบัปสัสาวะ ขบัความชื้น ระบาย 
ความรอ้น 

茯苓 ฝูหลงิ 
(โป่งรากสน) 

ตวัยาช่วย หวาน

เลก็นอ้ย 
กลาง ขบันํา้ สลายความชื้น บาํรุงมา้ม  

สงบประสาท  
丹皮 ตนัผ ี
(เปลอืกรากโบตัน๋) 

ตวัยาช่วย ขมอมเผด็ เยน็

เลก็นอ้ย 
ระบายความรอ้น ทาํใหเ้ลอืดเยน็
ลง กระจายเลอืดเสีย ทาํใหก้าร 
ไหลเวยีนของเลอืดดขีึ้น 

ตาํรบัยาน้ีเนน้การใชสู้ตี้หวง (จิ่วเจิง) เป็นตวัยาหลกั มสีรรพคุณเสริมอินของไต เสริมอสุจ ิ

และไขกระดูก ตวัยาเสริม ไดแ้ก่ ซานจูยฺหวเีสริมบาํรุงตบัและไต และซานเย่าเสริมอนิของไตและบาํรุง

มา้ม  ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ เจอ๋เซีย่เมือ่ใชร่้วมกบัสูตี้หวง (จิ่วเจงิ) จะช่วยขบัปสัสาวะ ตนัผใีชร่้วมกบัซานจู-
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ยหฺวจีะช่วยระบายความรอ้นสูงในตบั ฝูหลงิใชร่้วมกบัซานเย่าจะช่วยขบัความชื้นในมา้ม  ตาํรบัยาน้ีเป็น

ท ัง้ยาบาํรุงและยาระบาย แต่เนน้การบาํรุงเป็นหลกั
1,3

  

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาลูกกลอน  ยาชงพรอ้มดืม่  ยาเมด็  ยานํา้ ยาตม้5 
ขอ้ควรระวงัในการใช ้

ควรระมดัระวงัการใชต้าํรบัยาลิว่เว่ยต์ี้หวงหวานในผูป่้วยมา้มพร่องที่มกีารเผาผลาญและการ

ขบัเคลือ่นไมด่ี
1,3 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
ตาํรบัยาลิ่วเวย่ต์ี้หวงหวาน มรีายงานการศึกษาวจิยัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  

การศึกษาทางเภสชัวทิยา: การศึกษาในสตัวท์ดลองหลายชนิด พบว่าตาํรบัยาลิว่เว่ยต์ี้หวงหวาน

มฤีทธิ์เพิม่นํา้หนกัของอณัฑะ รงัไข่ และมดลูก เพิม่จาํนวนตวัอสุจ ิลดไขมนัในเลอืด ลดนํา้ตาลในเลอืด 
ยบัย ัง้การแขง็ตวัของผนงัหลอดเลอืด ช่วยการไหลเวยีนของเลอืด ลดความดนัโลหติ ชะลอความแก่ เสรมิ

สมรรถนะการทาํงานของร่างกาย กระตุน้ภูมคุิม้กนั ปกป้องตบั และช่วยใหป้ระสทิธิภาพการทาํงานของ

ไตดขีึ้น
5,6

 

การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาลิว่เว่ยต์ี้หวงหวานมสีรรพคุณเสรมิกาํลงั บาํรุงร่างกาย ฟ้ืนการ

ทาํงานของไตทีอ่กัเสบเรื้อรงัจากไตอนิพร่องและรอ้นชื้น ลดอาการบวมและปสัสาวะมโีปรตนีในผูป่้วยโรค

ไต  บรรเทาอาการปสัสาวะบ่อย  มปีระสทิธิภาพสาํหรบัรกัษาการเป็นหมนัในผูช้าย บรรเทาอาการของ

หญงิวยัหมดประจาํเดอืน ลดความดนัเลอืด ปรบัการทาํงานของระบบต่อมไรท่้อ รกัษาโรคเบาหวานชนิด

ไมพ่ึง่พาอนิซูลนิ หอบหดืจากไตพร่อง  และหลอดอาหารอกัเสบ
1,3,6 

การศึกษาความปลอดภยั:  การใหต้าํรบัยาลิว่เวย่ต์ี้หวงหวานทางปากหนูขาว ขนาด 500, 1,000 
และ 2,000 มลิลกิรมั/โลกรมั เพยีงคร ัง้เดยีว และใหว้นัละคร ัง้ นาน 13 สปัดาห ์พบวา่ไมม่หีนูตาย ไมม่ี

ความผดิปกตขิองนํา้หนกัตวั ค่าทางโลหติวทิยาและชวีเคม ีและพฤตกิรรมทางคลนิิก
7  เมือ่ใหต้าํรบัยาลิว่

เวย่ต์ี้หวงหวานทางปากหนูถบีจกัรในขนาด 0.6, 3 และ 30 กรมั/กโิลกรมั ตดิต่อกนันาน 14 เดอืน พบวา่

ไมท่าํใหห้นูเป็นมะเรง็ แต่กลบัสามารถลดการเกดิเน้ืองอกได ้
5 

เอกสารอา้งองิ 
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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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. สว่าง กอแสงเรอืง.  ตาํรบัยาลิว่เว่ยต์ี้หวงหวาน.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี].  นนทบรุ:ี สถาบนัการแพทย์
ไทย-จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวงสาธารณสุข, 2549. 

4. Bensky D, Barolet R.  Chinese herbal medicine: Formulas & strategies.  1st ed.  Seattle: Eastland Press, 1990. 
5. Hu SM, Jiang JM.  Liuwei Dihuang Wan.  In: Xia M (ed.).  Modern study of the medical formulae in traditional 

Chinese medicine.  Vol.1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
6.  Chen JK, Chen TT.  Chinese Herbal Formulas and Applications. CA: Art of Medicine Press, 2008. 
7. Ha H, Lee JK, Lee HY, Koh WS, Seo CS, Lee MY, Huang DS, Shin H.  Safety Evaluation of Yukmijihwang-tang: 

assessment of acute and subchronic toxicity in rats. Evid Based Complement Alternat Med 2011; 2011: 672136.  
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ตา้ปู่อนิหวาน (大补阴丸) 
  

ตาํราตน้ตาํรบั 
丹溪心法 ตนัซซีนิฝ่า  (Danxi’s Experimental Therapy)1 

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

สว่นประกอบ 

熟地黄 (酒蒸) Rhizoma Rehmanniae Praeparata 
(steamed in rice wine) 

สูตี้หวง (จิ่วเจงิ) 180  กรมั 

龟板 (酥炒) Plastrum Testudinis (fried with 
honey to crip) 

กยุปัน่ (ซูเฉ่า) 180  กรมั 

黄柏 (炒) Cortex Phellodendri (parched) หวงไป่ (เฉ่า) 120  กรมั 
知母 (酒浸炒) Rhizoma Anemarrhenae 

(macerated in rice wine and 
then parched) 

จอืหมู ่(จิ่วจิ้นเฉ่า) 120  กรมั 

     

วธิีใช ้
 นาํตวัยาท ัง้หมดมาบดใหล้ะเอยีด เตมินํา้ทีไ่ดจ้ากการน่ึงกระดูกสนัหลงัหมใูนปรมิาณพอเหมาะ

คลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั  นวดยาใหม้ลีกัษณะเหมอืนดนิเหนียว ผสมนํา้ผึ้งบริสุทธิ์ที่เคี่ยวจนเหนียวและมี

สคีล ํา้  จากนัน้นาํมาปัน้เป็นยาลูกกลอน หนกัเมด็ละประมาณ 9 กรมั รบัประทานครัง้ละ 1 เมด็ วนัละ 2 
ครัง้ เชา้-เยน็ โดยใชน้ํา้เกลอืเจอืจางเป็นนํา้กระสายยา  หรือตม้เอานํา้ดื่ม โดยปรบัลดนํา้หนกัยาลงจาก

ตาํรบัยาขา้งตน้ 10 เท่า1,3 
การออกฤทธิ์ 
 เสรมิอนิ ลดความรอ้นจากอนิพร่อง

1,3 
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ตาํรบัยา ตา้ปู่อนิหวาน (大补阴丸) 

2 เซนตเิมตร 
จอืหมู ่(จิ่วจิ้นเฉ่า) [知母(酒浸炒)] 

2 เซนตเิมตร 
สูตี้หวง (จิ่วเจงิ) [热地黄(酒蒸)] 

2 เซนตเิมตร 
กยุปัน่ (ซูเฉ่า) [龟板(酥炒)] 

2 เซนตเิมตร 
หวงป๋อ (เฉ่า) [黄柏(炒)] 
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สรรพคณุ 

รกัษากลุม่อาการอนิพร่องทีม่คีวามรอ้นแกร่ง โดยมอีาการไขต้ํา่ ๆ ช่วงบ่าย ซึง่มกัเกิดกบัผูป่้วย    

วณัโรคกระดูก  ปวดรอ้นที่เข่า ขาไม่มีแรง มเีหงื่อลกัออก (เหงื่อออกขณะหลบั ตื่นแลว้ไม่มีเหงื่อ) 
นํา้กามเคลือ่นในขณะนอนหลบั ไอมเีลอืดปน อาเจียนเป็นเลอืด มอีารมณ์โกรธง่าย หงดุหงดิ กระวน

กระวาย ลิ้นแดง มฝ้ีานอ้ย ชพีจรตาํแหน่ง “ฉ่ือ” เตน้เรว็และแรง1,3 
ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยโรคต่อมไทรอยดท์าํงานมาก

เกนิไป วณัโรคไต วณัโรคกระดูก และโรคเบาหวาน ทีม่ลีกัษณะของกลุม่อาการอนิพร่องหยางแกร่ง
1 

คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

热地黄 (酒蒸) 

สูตี้หวง (จิ่วเจงิ) 
(โกฐขี้แมวน่ึงเหลา้) 

ตวัยาหลกั อมหวาน อุ่น

เลก็นอ้ย 
บาํรุงอนิและเลอืด เสรมิอสุจ ิ
และไขกระดูก 

龟板 (酥炒) 

กยุปัน่ (ซูเฉ่า) 
(กระดองเต่าค ัว่) 

ตวัยาหลกั เคม็ 
อมหวาน 

เยน็ เสรมิอนิ ลดหยาง บาํรุงไต  
บาํรุงกระดูก บรรเทาอาการปวด 
เมือ่ยเอว ปวดหวัเขา่ เสน้เอน็ 

黄柏 (炒) 

หวงป๋อ (เฉ่า) 
ตวัยาเสรมิ ขม เยน็มาก ระบายความรอ้นซึง่อยู่ช่วงลา่ง 

ของร่างกาย 
知母 (酒浸炒) 

จอืหมู ่(จิ่วจิ้นเฉ่า) 
ตวัยาเสรมิ ขม 

อมหวาน 
เยน็ ระบายความรอ้น เสรมิอนิ ให ้

ความชุ่มชื้น  

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตวัยาหลกั ไดแ้ก่ สูตี้หวง (จิ่วเจงิ) และกุยปัน่ (ซูเฉ่า) ซึ่งใชป้ริมาณ

มากกว่าปกต ิมสีรรพคุณเสรมิอนิ ควบคุมหยาง เพิม่สารนํา้ ควบคุมธาตไุฟ  ตวัยาเสรมิ ไดแ้ก่ หวงป๋อ 

(เฉ่า) และจือหมู่ (จิ่วจิ้นเฉ่า) มสีรรพคุณระบายความรอ้นและรกัษาอินไว ้ ไขกระดูกสนัหลงัหมูและ
นํา้ผึ้งเป็นตวัยาช่วยและนาํพา มสีรรพคุณเสริมบาํรุงร่างกาย และช่วยตวัยาหลกัในการเสริมบาํรุงสาร

จาํเป็นพื้นฐานของร่างกาย รวมท ัง้ช่วยควบคุมความขมและความแหง้ของหวงป๋อ (เฉ่า)1,3,4
  

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาลูกกลอน ยาตม้

1,4 
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ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้
 หา้มใชต้าํรบัยาน้ีกบัผูป่้วยทีม่ธีาตอุ่อน ถ่ายเหลว

1,3 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณลดไข ้บรรเทาอาการอกัเสบ สงบจติใจ ควบคุม

ระบบประสาทอตัโนมตัทิีต่ื่นตวั และบาํรุงสุขภาพร่างกาย
1,3,4 

เอกสารอา้งองิ 
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. เย็นจิตร เตชะดาํรงสนิ, สมชาย จิรพนิิจวงศ.์  ตาํรบัยาตา้ปู่อินหวาน.  [เอกสารแปลเพื่อการจดัทาํฐานขอ้มูลยาสมนุไพรจีน]. 

นนทบุรี: สถาบนัการแพทยไ์ทย-จีน เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวง

สาธารณสุข, 2552. 
4. Zhou YF.  Science of Prescriptions. 1st ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai University of Traditional 

Chinese Medicine, 2002. 
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อกีว้นเจยีน  (一贯煎) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
续名医类案 ซู่หมงิอเีลย่อ์ ัน้ (Supplement to the Classified Medical Records of 
Famous Physicians)1 
« ค.ศ. 1770 Wei Zhixiu (魏之绣 เวย่จ์ื่อซิว่) »2 

 

สว่นประกอบ 
 

地黄 Radix Rehmanniae ตี้หวง 30 กรมั 
 

北沙参 Radix Glehniae เป่ยซ์าเซนิ 10 กรมั 
 

麦冬 Radix Ophiopogonis Japonici ไมต่ง 10 กรมั 
 

当归 Radix Angelicae Sinensis ตงักยุ 10 กรมั 
 

枸杞子 Fructus Lycii โก่วฉีจื่อ 10 กรมั 
 

川楝子 Fructus Meliae Toosendan ชวนเลีย่นจื่อ   5 กรมั 
 

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดื่ม

1,3 
การออกฤทธิ์ 
 เสรมิบาํรุงอนิของตบัและไต กระจายและปรบัชี่ของตบั

1,3 
สรรพคณุ 

รกัษาภาวะอนิของตบัและไตพร่อง เจบ็ชายโครงเน่ืองจากชี่ตดิขดั มอีาการแน่นหนา้อก หรอื

เจบ็เสยีดชายโครง เรอเปรี้ยว คอแหง้ ปากแหง้ ลิ้นแดงแหง้ ไสเ้ลือ่นหรอืมกีอ้นเถาดาน ชพีจรเลก็อ่อน 

หรอืพร่องตงึ
1,3 

ตาํรบัยานี้สามารถเพิม่หรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยโรคตบัอกัเสบเรื้อรงั ตบัแขง็

ระยะเริ่มตน้ ไขมนัทีต่บัสูง กระเพาะอาหารอกัเสบเรื้อรงั กระเพาะอาหารเป็นแผล โรคเบาหวาน ความ-

ดนัเลอืดสูง และอาการของโรคเรื้อรงัต่าง ๆ ทีม่สีาเหตจุากภาวะอนิของตบัและไตพร่อง
1,3 
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ตาํรบัยา อกีว้นเจยีน   (一贯煎) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 เซนตเิมตร 

เป่ยซ์าเซนิ (北沙参) 

ชวนเลีย่นจื่อ (川楝子) 
2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

ตี้หวง (地黄) 
 

ไมต่ง (麦冬) 
2 เซนตเิมตร 

ตงักยุ (当归) 

5 เซนตเิมตร 

โก่วฉีจื่อไมต่ง (枸杞子) 
2 เซนตเิมตร 
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คาํอธิบายตาํรบั 
 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

地黄 ตี้หวง 
(โกฐขี้แมว) 

ตวัยาหลกั หวาน 
อมขม 

เยน็ ระบายความรอ้น ทาํใหเ้ลอืดเย็น  
บาํรุงเลอืดและอนิชี่ของตบัและไต 

เสรมิสารนํา้ 
北沙参 เป่ยซ์าเซนิ ตวัยาเสรมิ หวาน 

อมขม 
เยน็

เลก็นอ้ย 
เสริมอนิ ระบายความรอ้นที่ปอด  
เสรมิสารนํา้ บาํรุงกระเพาะอาหาร  
และช่วยเพิม่ฤทธิ์ของตี้หวงในการ

เสรมิอนิ บาํรุงเลอืดและสรา้งสารนํา้ 
麦冬 ไมต่ง ตวัยาเสรมิ หวาน 

อมขม 

เยน็

เลก็นอ้ย 
เสรมิอนิ บาํรุงปอดใหชุ้่มชื้น เสรมิ

สารนํา้ บาํรุงกระเพาะอาหาร ระบาย

ความรอ้นของหวัใจ ลดอาการ

กระวนกระวาย และช่วยเพิม่ฤทธิ์

ของตี้หวงในการเสรมิอนิ  บาํรุง 
เลอืด และสรา้งสารนํา้ 

当归 ตงักยุ 
(โกฐเชยีง) 

ตวัยาเสรมิ หวาน 
อมเผด็ 

อุ่น บาํรุงเลอืด ปรบัประจาํเดือนให ้

ปกต ิระงบัปวด หลอ่ลืน่ลาํไส ้และ

ช่วยเพิม่ฤทธิ์ของตี้หวงในการเสรมิ

อนิ บาํรุงเลอืด และสรา้งสารนํา้ 
枸杞子 โก่วฉีจื่อ ตวัยาเสรมิ หวาน สุขมุ บาํรุงตบัและไต บาํรุงสายตา และ

ช่วยเพิม่ฤทธิ์ของตี้หวงในการเสรมิ

อนิ บาํรุงเลอืดและสรา้งสารนํา้ 
川楝子 ชวนเลีย่นจื่อ 

(เลีย่นดอกขาว)  
ตวัยาช่วย

และนาํพา 
ขม เยน็ ช่วยใหช้ี่หมนุเวยีน ระงบัปวด  

ผ่อนคลายชี่ของตบั คลายเครยีด 

ตาํรบัยาน้ีเนน้ใชต้ี้หวงตวัยาหลกั มสีรรพคุณบาํรุงเลอืดและอนิชี่ของตบัและไต เสริมสารนํา้ 

ตวัยาเสริม ไดแ้ก่ เป่ยซ์าเซนิ ไม่ตง ตงักุย และโก่วฉีจื่อ มสีรรพคุณช่วยเสริมอนิของตบั เมือ่ใชต้วัยา
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เหลา่น้ีร่วมกบัตี้หวงจะช่วยเพิม่ฤทธิ์ของตี้หวงในการเสรมิอนิ บาํรุงเลอืดและสรา้งสารนํา้  ชวนเลีย่นจื่อ

เป็นตวัยาช่วยและนาํพา เมื่อใชป้ริมาณนอ้ยในตาํรบัยาจะช่วยผ่อนคลายตบัและช่วยใหช้ี่หมนุเวยีน 

แมว้่าชวนเลี่ยนจื่อจะมรีสขมและมคุีณสมบตัิแหง้ แต่คุณสมบตัิแหง้น้ีสามารถควบคุมได ้ ทาํใหฤ้ทธิ์

ผ่อนคลายตบัยงัคงอยู่เมือ่ใชร่้วมกบัตวัยาอื่น ๆ ในตาํรบัซึ่งมปีริมาณมาก มรีสหวาน และมคุีณสมบตัิ

เยน็ และลว้นเป็นยาเสรมิอนิ
1,3

  
รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้ ยาเมด็

4 
ขอ้ควรระวงัในการใช ้

ไมค่วรใชต้าํรบัยาอกีว้นเจยีนกบัผูป่้วยทีม่เีสมหะมากหรอืเสมหะตกคา้งภายใน
1,3 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
ตาํรบัยาอกีว้นเจยีน  มรีายงานการศึกษาวจิยัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

การศึกษาทางเภสชัวทิยา:  ตาํรบัยาอกีว้นเจยีนมฤีทธิ์ปกป้องตบัหนูถบีจกัร  สารสกดันํา้มฤีทธิ์
ยบัย ัง้การเกดิแผลในกระเพาะอาหารหนูขาว

4 
การศึกษาทางคลนิิก: ตาํรบัยาอกีว้นเจยีนมสีรรพคุณบาํรุงและปกป้องตบั ลดนํา้ตาลในเลอืด 

เสรมิภมูคุิม้กนั ลดการอกัเสบ ระบายความรอ้น ระงบัปวด สงบประสาท และปรบัระบบประสาทอตัโนมตัิ

ใหส้มดุล
1,3,4 
การศึกษาความปลอดภยั: เมือ่ใหผ้งยาทางปากหนูถบีจกัรขนาด 40 และ 50 กรมั/กิโลกรมั 

พบวา่การกนิอาหารและการเคลือ่นไหวของหนูถบีจกัรยงัเป็นปกต ิและไมพ่บหนูถบีจกัรตวัใดตายภายใน 

72 ช ัว่โมงหลงัจากไดร้บัยา4 

เอกสารอา้งองิ 
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. สวา่ง กอแสงเรอืง.  ตาํรบัยาอกีว้นเจยีน.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี].  นนทบรุ:ี สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี 

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวงสาธารณสุข, 2549. 
4. Hu XM, Wang L .  Yiguan Jian.  In: Xia M (ed.).  Modern study of the medical formulae in traditional Chinese 

medicine.  Vol.1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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เซ่ินช่ีหวาน  (肾气丸) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
 金匮要略 จนิคุ่ยเอี้ยวเลีย่ (Synopsis of Prescriptions of the Golden Chamber)1 

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

 

地黄(干) Radix Rehmanniae ตี้หวง (กนั) 240 กรมั 
 

山药 Rhizoma Dioscoreae ซานเย่า 120 กรมั 
 

山茱萸 Fructus Corni ซานจูยหฺว ี 120 กรมั 
 

泽泻 Rhizoma Alismatis เจอ๋เซีย่   90 กรมั 
 

茯苓 Poria ฝูหลงิ   90 กรมั 
 

丹皮 Cortex Moutan Radicis ตนัผ ี   90 กรมั 
 

桂枝 Ramulus Cinnamomi กุย้จอื   30 กรมั 
附子(炮) 
 

Radix Aconiti Praeparata 
(stir-baked at high temperature) 

ฟู่จื่อ (เผา้)   30 กรมั 

 
 

 
 
 
 
 

 
                            ตาํรบัยา เซ่ินช่ีหวาน  (肾气丸) 
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ซานเย่า (山药) 

ตนัผ ี(丹皮) 

ฟู่จื่อ (เผา้) [附子(炮)] 
กุย้จอื (桂枝) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
      

2 เซนตเิมตร 

  ตี้หวง (กนั) [地黄(干)] 
2 เซนตเิมตร 

   ซานจูยหฺว ี(山茱萸) 
2 เซนตเิมตร 

เจอ๋เซีย่ (泽泻) 
3 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

ฝูหลงิ (茯苓) 
2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 
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วธิีใช ้
 นาํตวัยาท ัง้หมดมาบดเป็นผงละเอยีด เตรยีมเป็นลูกกลอนนํา้ผึ้งหนกัเมด็ละ 9 กรมั รบัประทาน

กบันํา้สุกอุ่น ครัง้ละ 1 เมด็ วนัละ 2 ครัง้ เชา้-เยน็ หรือเตรียมเป็นยาตม้โดยปรบัลดนํา้หนกัยาลงจาก

ตาํรบัยาขา้งตน้ 10 เท่า
1,3 

การออกฤทธิ์ 
 บาํรุงเสรมิหยาง เพิม่ความอบอุ่นใหไ้ต

1,3 
สรรพคณุ 

รกัษาภาวะหยางของไตไมส่มบูรณ ์โดยมอีาการเมือ่ยเอว ขาไมม่แีรง ช่วงลา่งของร่างกายมอีาการ
เย็น ทอ้งนอ้ยหดเกร็ง รอ้นรุ่มหนา้อก กระสบักระส่าย ปสัสาวะไม่คล่อง หรือมปีสัสาวะมาก ผดิปกติ

และเสมหะชื้นตกคา้ง หรอืมอีาการของโรคเบาหวาน เช่น หวิบ่อย กระหายนํา้ ปสัสาวะบ่อย และขาบวม

นํา้ ลิ้นมลีกัษณะอว้นหนาและซดี ชพีจรพร่อง อ่อนแรง
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรอืลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยโรคไตอกัเสบเรื้อรงั โรคเบาหวาน 

ประสาทอตัโนมตัิผดิปกติ ประสาทเสื่อมในผูสู้งอายุ ต่อมลูกหมากโตในระยะตน้ มบีุตรยาก โรคขาด

ประจาํเดอืน และกลุม่ผูป่้วยโรคเรื้อรงัต่าง ๆ ทีก่ารทาํงานของระบบขบัปสัสาวะผดิปกตโิดยมสีาเหตจุาก 

หยางของไตไมส่มบูรณ์
1,3 

คาํอธิบายตาํรบั 
 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

地黄(干)  
ตี้หวง (กนั) 
(โกฐขี้แมว) 

ตวัยาหลกั หวาน 
อมขม 

เยน็ ระบายความรอ้น ทาํใหเ้ลอืดเยน็ บาํรุง 
อนิ เสรมิสารนํา้ 

山药 ซานเย่า ตวัยาเสรมิ หวาน สุขมุ บาํรุงชี่ เสรมิอนิ บาํรุงมา้ม ปอดและไต  
เหน่ียวร ัง้สารจาํเป็น แกต้กขาว 

山茱萸 ซานจูยหฺว ี ตวัยาเสรมิ เปรี้ยว 
อมฝาด 

อุ่น

เลก็นอ้ย 
เสริมบาํรุงตบัและไต เก็บออมสาร- 

จาํเป็น เหน่ียวร ัง้การหล ัง่เรว็ของอสุจ ิ
และควบคุมการขบัปสัสาวะใหด้ขีึ้น 
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สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

泽泻 เจอ๋เซีย่ ตวัยาช่วย จดื 
อมหวาน 

เยน็ ขบัปสัสาวะ ขบัความชื้น ระบาย 
ความรอ้น 

茯苓 ฝูหลงิ 
(โป่งรากสน) 

ตวัยาช่วย จดื 
อมหวาน 

สุขมุ ขบันํา้ สลายความชื้น บาํรุงมา้ม สงบ 
จติใจ 

丹皮 ตนัผ ี
(เปลอืกรากโบตัน๋) 

ตวัยาช่วย ขมอม

เผด็ 

เยน็

เลก็นอ้ย 

ระบายความรอ้น ทาํใหเ้ลือดเย็นลง 
กระจายเลอืดเสยี ทาํใหก้ารไหลเวยีน 
ของเลอืดดขีึ้น 

桂枝 กุย้จอื 
(กิ่งอบเชยจนี) 

ตวัยาช่วย เผด็ 
อมหวาน 

อุ่น ขบัเหงือ่ ผ่อนคลายกลา้มเน้ือ ใหค้วาม-

อบอุ่น ช่วยใหช้ี่มกีารหมนุเวยีนดขีึ้น 

附子 (炮)  
ฟู่จื่อ (เผา้) 
(โหราเดอืยไก่ที่
ผ่านการฆ่าฤทธิ์) 

ตวัยาช่วย เผด็ รอ้น 
(มพีษิ)* 

ดงึหยางใหก้ลบัคนืมา เสรมิหยาง บาํรุง

ไฟธาต ุสลายความเยน็ ระงบัปวด 

ตาํรบัยาน้ีเนน้การใชต้ี้หวง (กนั) เป็นตวัยาหลกั มสีรรพคุณเสรมิอนิของไต ตวัยาเสรมิ ไดแ้ก่ 

ซานจูยฺหวแีละซานเย่าเสริมบาํรุงตบัและมา้ม และช่วยเสริมฤทธิ์ของตี้หวง (กนั) ใหแ้รงขึ้น ตวัยาช่วย 

ไดแ้ก่ กุย้จอื (ปริมาณนอ้ย) และฟู่จื่อ (เผา้) 
มสีรรพคุณใหค้วามอบอุ่นและบาํรุงหยางของไต  เจอ๋เซี่ย

และฝูหลงิช่วยขบัปสัสาวะ ระบายความชื้น  ตนัผช่ีวยระบายความรอ้นสูงในตบั เมือ่ใชร่้วมกบัตวัยาที่มี

ฤทธิ์ใหค้วามอบอุ่นและบาํรุงหยางของไต  จะทาํใหม้ที ัง้ฤทธิ์บาํรุงและระบายเพือ่กาํจดัส่วนทีเ่ป็นมนั
1,3

 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาลูกกลอน ยานํา้ ยาชง ยาตม้

4 
ขอ้ควรระวงัในการใช ้
 ตาํรบัยาเซิ่นชี่หวานไม่เหมาะสาํหรบัผูป่้วยที่มภีาวะรอ้นจากอนิพร่อง ขาดนํา้หรือสารจาํเป็นที่มี

สาเหตจุากความรอ้นและความแหง้ในร่างกาย
1,3 

 
 

*  ฟู่จือ่เป็นสมนุไพรทีม่พีษิ ตอ้งฆ่าฤทธิ์ยาก่อนใช ้
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ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
ตาํรบัยาเซ่ินช่ีหวาน  มรีายงานการศึกษาวจิยัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

การศึกษาทางเภสชัวิทยา: ตาํรบัยาเซิน่ชี่หวานมฤีทธิ์ชะลอความแก่และเสรมิภูมติา้นทานในหนู
ถบีจกัร เพิ่มประสทิธิภาพการทาํงานของต่อมหมวกไตหนูขาว

4
 กระตุน้ระบบประสาทซมิพาเทติกและ

ระบบของต่อมไรท่้อในหนูที่ชกันาํใหเ้กิดกลุ่มอาการเยน็พร่อง
5
 และลดนํา้ตาลในเลอืดหนูขาวที่ชกันาํให ้

เป็นเบาหวาน
6 

การศึกษาทางคลินิก: ตาํรบัยาเซิ่นชี่หวานมสีรรพคุณปรบัการทาํงานของไตและต่อมหมวกไต
ใหด้ขีึ้น ปกป้องและบาํรุงตบั กระตุน้ระบบการไหลเวยีนของเลอืด ลดความดนัโลหติและสงบจติใจ

1,3,4 

การศึกษาความปลอดภยั: การศึกษาพษิเรื้อรงัในหนูขาว พบวา่เมือ่ใหส้ารสกดันํา้ทางปากขนาด 

40 มลิลกิรมั/กโิลกรมั วนัละคร ัง้ ตดิต่อกนันาน 6 เดอืน ไมพ่บอาการผดิปกตใิด ๆ
4 

เอกสารอา้งองิ  
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. สว่าง กอแสงเรอืง.  ตาํรบัยาเซิ่นชี่หวาน.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี].  นนทบรุ:ี สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี 

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวงสาธารณสุข, 2549. 
4. Hu SM, Jiang JM.  Shenqi Wan.  In: Xia M (ed.).  Modern study of the medical formulae in traditional Chinese 

medicine.  Vol.1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
5. Song H, Liang Y.  Effect of Yang-warming and Qi-tonifying natural products on neuroendocrine of deficiency-cold 

rats. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 1997; 22(3): 182-4. 
6. Wang J, Wang Q, Wang ZZ, Feng Z, Liu SY, Zhang QQ, Cai QW, Pan JJ.  Comparative study on hypoglycemic 

effects of different traditional Chinese medicine treatments in rats with diabetes mellitus induced by alloxan. Zhong Xi 
Yi Jie He Xue Bao 2010; 8(8): 781-4. 
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ยวฺี่ผิงเฟิงสา่น  (玉屏风散) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
丹溪心法 ตนัซซีนิฝ่า  (Danxi’s Experimental Therapy)1 

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

 

สว่นประกอบ 
 

黄芪 Radix Astragali Membranacei หวงฉี 30 กรมั
 

白术 Rhizoma Atractylodis Macrocephalae ไป๋จู ๋ 60 กรมั
 

防风 Radix Saposhnikoviae Divaricatae ฝางเฟิง 30 กรมั
 

วธิีใช ้
 นาํตวัยาท ัง้หมดมาบดเป็นผงละเอยีด รบัประทานกบันํา้อุ่นวนัละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 6-9 กรมั หรอื

เตรยีมเป็นยาตม้ โดยปรบัลดนํา้หนกัยาตามส่วน
1,3 

การออกฤทธิ์ 
เพิม่ชี่ เสรมิภมูคุิม้กนั ระงบัเหงือ่

1,3 
สรรพคณุ 

 ใชร้กัษาผูป่้วยที่มร่ีางกายอ่อนแอ ภูมคุิม้กนัตํา่ แพอ้ากาศ เป็นหวดังา่ย เหงือ่ออกเอง หนา้ซดี

ขาว กลวัลม ลิ้นซดีและมฝ้ีาขาว ชพีจรลอยและพร่องอ่อน
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมตามความรุนแรงของอาการของโรค
4 และ

สามารถใชใ้นผูป่้วยทีม่เีหงือ่ออกมาก ภมูแิพ ้โรคตดิเชื้อในระบบทางเดนิหายใจส่วนบน หลอดลมอกัเสบ 

เยื่อจมกูอกัเสบจากการแพ ้เยื่อจมกูอกัเสบชนิดเรื้อรงั เนื่องจากภูมคุิม้กนัตํา่ หรอืไขห้วดัจากการกระทบ

ลมภายนอก
1,3,5 
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 ตาํรบัยา ยวฺี่ผิงเฟิงสา่น   (玉屏风散) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 เซนตเิมตร 

ไป๋จู ๋(白术) 

ฝางเฟิง (防风) 

2 เซนตเิมตร 

หวงฉี (黄芪) 
2 เซนตเิมตร 
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คาํอธิบายตาํรบั 
 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

黄芪 หวงฉี ตวัยาหลกั หวาน อุ่น

เลก็นอ้ย 
บาํรุงชี่ของปอดและมา้ม เสรมิภมูคุิม้กนั 

ระงบัเหงือ่ 
白术 ไป๋จู ๋ ตวัยาเสรมิ ขม 

อมหวาน 
อุ่น เสรมิมา้ม มฤีทธิ์ทาํใหแ้หง้ สลาย

ความชื้น บาํรุงชี่  
防风 ฝางเฟิง ตวัยาช่วย

และนาํพา 

เผด็ 
อมหวาน 

อุ่น

เลก็นอ้ย 
ช่วยกระทุง้ไขห้วดัจากการกระทบลม

ภายนอก 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตวัยาหลกัคือ หวงฉีมสีรรพคุณบาํรุงชี่และระงบัเหงือ่ ไป๋จูเ๋ป็นตวัยา

เสริม ช่วยใหม้า้มแขง็แรง บาํรุงชี่ และเสริมฤทธิ์ของหวงฉีใหแ้รงขึ้น ฝางเฟิงเป็นตวัยาช่วยและนาํพา มี

สรรพคุณช่วยกระทุง้ไขห้วดัจากการกระทบลมภายนอก
1,3

  ในกรณีทีก่ารทาํงานของระบบภมูคุิม้กนัแกร่ง

เกนิไป ตวัยาฝางเฟิงจะเสรมิฤทธิ์ตวัยาหวงฉี ปรบัการทาํงานของระบบภูมคุิม้กนัใหเ้ป็นปกต ิและถา้การ
ทาํงานของระบบภูมคุิม้กนับกพร่อง  ตวัยาหวงฉีจะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการทาํงานของระบบภูมคุิม้กนั 

ในขณะทีต่วัยาไป๋จูแ๋ละฝางเฟิงไมม่ผีลดงักลา่ว
6 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
ยานํา้ ลูกกลอนสารสกดั ยาผง ยาตม้7 

ขอ้ควรระวงัในการใช ้
 ไมค่วรใชต้าํรบัยายวฺีผ่งิเฟิงส่านกบัผูป่้วยทีม่เีหงือ่ออกตอนกลางคนืเน่ืองจากอนิพร่อง

1  ขณะใช ้
ตาํรบัยาน้ีควรหลกีเลีย่งการสมัผสัลมและความเยน็ และควรหลกีเลีย่งอาหารดบิ เยน็ และมนั

8  ภายใน 

10 วนัแรกของการใชย้า อาจทาํใหป้ากแหง้ แต่จะหายไดเ้อง
8 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
ตาํรบัยายวฺี่ผิงเฟิงสา่น  มรีายงานการศึกษาวจิยัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  เมือ่ใหส้ารสกดันํา้ทางปากหนูถบีจกัรขนาดเทยีบเท่าผงยา 30 กรมั/
กิโลกรมั เป็นเวลาตดิต่อกนั 4 วนั พบว่าช่วยใหก้ารไหลเวยีนของเลอืดดขีึ้น และปรบัสมดุลของระบบ

ภูมคุิม้กนั โดยควบคุมการแบ่งตวัของลมิโฟซยัทจ์ากมา้มของหนูถบีจกัรในหลอดทดลอง6 นอกจากน้ียงั
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พบวา่ตาํรบัยายวฺีผ่งิเฟิงส่านมฤีทธิ์ยบัย ัง้เชื้อไวรสัไขห้วดัใหญ่บางชนิดในไก่ บรรเทาอาการเยื่อจมกูอกัเสบ

ในกระต่าย ช่วยชะลอความแก่ในหนูถบีจกัร และควบคุมการทาํงานของต่อมเหงือ่ในกระต่าย
1,7 

การศึกษาทางคลนิิก: ตาํรบัยายฺวีผ่งิเฟิงส่านมฤีทธิ์เพิม่การทาํงานของระบบภูมคุิม้กนัในอาสา 
สมคัรสุขภาพดี

6   สามารถปรบัสมดุลของระบบภูมิคุม้กนั รกัษาอาการหลอดลมอกัเสบชนิดเรื้ อรงั 

เยื่อจมกูอกัเสบเนื่องจากภูมแิพ ้และบรรเทาอาการตดิเชื้อของระบบทางเดนิหายใจในเดก็
7 การศึกษาใน

ผูป่้วยโรคของหลอดเลอืดสมองเฉียบพลนัที่มภีาวะชี่ของปอดพร่อง พบว่าตาํรบัยานี้จะช่วยลดอบุตักิารณ์

ของโรคปอดบวมที่เกิดจากการอยู่ในโรงพยาบาล และช่วยใหก้ารทาํงานของระบบภูมคุิม้กนัดขีึ้น
9    

การศึกษาความปลอดภยั:  เมือ่ใหผ้งยาทางปากหนูถบีจกัรขนาด 100 กรมั/กิโลกรมั ไมท่าํให ้

หนูถบีจกัรตวัใดตายภายใน 24 ช ัว่โมง และเมือ่ใหผ้งยาขนาด 15 กรมั/กิโลกรมั เป็นเวลาตดิต่อกนันาน 

14 วนั จะทาํใหส้ตัวท์ดลองเกดิอาการทอ้งเสยีเลก็นอ้ย แต่การเคลือ่นไหวและการกินอาหารเป็นปกต ิและ

ไม่พบการเปลีย่นแปลงที่ผดิปกตทิางจลุกายวภิาคของเน้ือเยื่อหวัใจ ตบั ปอด ไต และกระเพาะอาหาร 
เมือ่ใหผ้งยาทางปากสุนขัในขนาด 264 กรมั/กิโลกรมั เป็นเวลาตดิต่อกนันาน 3 เดอืน ไม่พบอาการ

ผดิปกตใิด ๆ7 

เอกสารอา้งองิ 
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. จรสั ตัง้อร่ามวงศ,์ สุณี จรีะจติสมัพนัธ,์ ธรีพงศ ์ ตัง้อร่ามวงศ.์  ตาํรบัยายวฺีผ่งิเฟิงส่าน.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยา

สมนุไพรจนี].  นนทบรุ:ี สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

กระทรวงสาธารณสุข, 2549. 
4. Zuo YF, Zhu ZB, Huang YZ, Tao JW, Li ZG.  Science of prescriptions.  Nanjing University of Traditional Chinese 

Medicine and Shanghai University of Traditional Chinese Medicine.  1st ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai 
University of Traditional Chinese Medicine, 2000. 

5. Bensky D, Barolet R.  Chinese herbal medicine: Formulas & strategies.  1st ed.  Seattle: Eastland Press, 1990. 
6. Poon PM, Wang CK, Fung KP, Fong CY, Wong EL, Lau JT, Leung PC, Tsui SK, Wan DC, Waye MM, Au SW, Lau 

CB, Lam CW.  Immunomodulatory effects of a traditional Chinese medicine with potential antiviral activity: a self-
control study.  Am J Chin Med 2006; 34(1): 13-21. 

7. Xin Y, Yuan XQ.  Yupingfeng san.  In: Xia M (ed.).  Modern study of the medical formulae in traditional Chinese 
medicine.  Vol.1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 

8.  Chen JK, Chen TT. Chinese Herbal Formulas and Applications. CA: Art of Medicine Press, 2008. 
9. Yan L, Chen XC, Guo J, Qi LL, Qian YM, Zhou XG. Prevention of hospital-acquired pneumonia with Yupingfeng 

Powder in patients with acute cerebral vascular diseases: a randomized controlled trial. Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao 
2010; 8(1): 25-9. 
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เจนิเหรนิหย ัง่จ ัง้ทงั (真人养脏汤) 

 

ตาํราตน้ตาํรบั 
太平惠民和剂局方 ไท่ผงิหุย้หมนิเหอจี้จหฺวฟีาง (Prescription of Peaceful Benevolent 
Dispensary)1

 

 « ค.ศ. 1151  Chen Shiwen (陈师文 เฉินซอืเหวนิ) »2  

สว่นประกอบ  

罂粟壳 Pericarpium Papaveris องิซู่เค่อ 20  กรมั 
肉桂 Cortex Cinnamomi โร่วกุย้ 3  กรมั 
肉豆蔻 Semen Myristicae โร่วโตว้โขว่ 12  กรมั 
诃子 Fructus Chebulae เหอจื่อ 12  กรมั 
人参 Radix Ginseng เหรนิเซนิ 6  กรมั 
白术 Rhizoma Atractylodis Macrocephalae ไป๋จู ๋ 12  กรมั 
当归 Radix Angelicae Sinensis ตงักยุ 9  กรมั 
白芍 Radix Paeoniae Alba ไป๋เสา 15  กรมั 
木香 Radix Aucklandiae มูเ่ซยีง 9  กรมั 
甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กนัเฉ่า (จื้อ) 6  กรมั 
     

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 
การออกฤทธิ์ 

 ใหค้วามอบอุ่นและบาํรุงหยางของมา้ม ทาํใหล้าํไสแ้ขง็แรง ระงบัอาการทอ้งเสยี
1,3 
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ตาํรบัยา เจนิเหรนิหย ัง่จ ัง้ทงั (真人养脏汤) 

2 เซนตเิมตร 

องิซู่เค่อ (罂粟壳) 
2 เซนตเิมตร 

โร่วกุย้ (肉桂) 
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2 เซนตเิมตร 
โร่วโตว้โขว่ (肉豆蔻) 

2 เซนตเิมตร 
เหอจื่อ (诃子) 

2 เซนตเิมตร 
เหรนิเซนิ (人参) 

2 เซนตเิมตร 
ไป๋จู ๋(白术) 

2 เซนตเิมตร 
ไป๋เสา (白芍) 

2 เซนตเิมตร 
มูเ่ซยีง (木香) 

2 เซนตเิมตร 
กนัเฉ่า (จื้อ) [甘草(炙)] 

3 เซนตเิมตร 
ตงักยุ (当归) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาํรบัยาจนีทีใ่ชบ้อ่ยในประเทศไทย ฉบบัสมบูรณ์ 
 

 

271

สรรพคณุ 

 รกัษาอาการทอ้งเดนิหรือถ่ายบดิเรื้อรงัที่มสีาเหตจุากกลุ่มอาการเยน็พร่องที่มา้มและไต โดยมี

อาการกล ัน้อุจจาระไม่ได ้หรือถ่ายจนลาํไสต้รงหย่อนยอ้ยลงมา ปวดทอ้งและชอบความอบอุ่น กดทอ้ง

แลว้อาการดขีึ้น  มอีาการอ่อนเพลยีไมม่แีรง รบัประทานอาหารไดน้อ้ย ลิ้นซดีมฝ้ีาขาว ชพีจรจมชา้
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยโรคลาํไสอ้กัเสบเรื้อรงั หรือ

เป็นวณัโรคทีล่าํไส ้โรคบดิเรื้อรงั ลาํไสต้รงหย่อนเน่ืองจากหยางพร่อง และกล ัน้อจุจาระไมไ่ด ้
1,3

  

คาํอธิบายตาํรบั 
สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

罂粟壳 องิซู่เค่อ 
(เปลอืกผลฝ่ิน) 

ตวัยาหลกั เปรี้ยว สุขมุ สมานปอดเพือ่ระงบัอาการไอเรื้อรงั 

ระงบัอาการปวดทอ้ง ปวดกระดูก

และกลา้มเน้ือ ช่วยใหล้าํไสชุ้่มชื้น 

ระงบัอาการบดิเรื้อรงั ทอ้งเสยี-

เรื้อรงั ปสัสาวะมเีลอืดปน 

肉桂 โร่วกุย้ 
(อบเชยจนี) 

ตวัยาหลกั เผด็ 
อมหวาน 

รอ้น เสรมิหยาง บาํรุงธาตไุฟในระบบไต 

ขบัความเยน็ ระงบัปวด เพิม่ความ

อบอุ่นใหล้มปราณไหลเวยีนด ี

肉豆蔻 โร่วโตว้โขว่ 
(ลูกจนัทน)์ 

ตวัยาเสรมิ เผด็ อุ่น ใหค้วามอบอุ่นแก่มา้มและไต 

สมานลาํไส ้ระงบัทอ้งเดนิ  
诃子 เหอจื่อ ตวัยาเสรมิ ขม เปรี้ยว 

ฝาด 

อุ่น สมานปอดเพือ่ระงบัอาการไอเรื้อรงั 
มอีาการเสยีงแหบ ระงบัอาการบดิ-
เรื้อรงั ทอ้งเสยีเรื้อรงั ปสัสาวะมี

เลอืดปน 

人参 เหรนิเซนิ 
(โสมคน) 

ตวัยาเสรมิ หวาน 
อมขม 
เลก็นอ้ย 

อุ่น 
เลก็นอ้ย 

เสรมิชี่อย่างมาก บาํรุงหวัใจและ

มา้ม เสรมิปอด สรา้งสารนํา้ ช่วย

ใหจ้ติใจสงบ 

白术 ไป๋จู ๋ ตวัยาเสรมิ ขม 
อมหวาน 

อุ่น บาํรุงชี่ เสรมิมา้มใหแ้ขง็แรง 

ระบายนํา้ ระงบัเหงือ่ กลอ่มครรภ ์
     

     



ตาํรบัยาสมาน 

 

 

272 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
当归 ตงักยุ ตวัยาช่วย หวาน 

อมเผด็ 

อุ่น บาํรุงเลอืด ช่วยใหก้ารไหลเวยีน

ของเลอืดดขีึ้น ลดบวม ระงบัปวด 

白芍 ไป๋เสา ตวัยาช่วย ขม เปรี้ยว 
อมหวาน 

เยน็

เลก็นอ้ย 
เสรมิอนิเลอืด ปรบัเสน้ลมปราณ

และประจาํเดอืน ปรบัสมดุลชี่ของ

ตบั ระงบัปวด เก็บกกัอนิชี่ ระงบั

เหงือ่ 

木香 มูเ่ซยีง 
(โกฐกระดูก) 

ตวัยาช่วย ขม 
อมเผด็ 

อุ่น ช่วยใหช้ี่ไหลเวยีน ระงบัปวด ช่วย

ใหเ้จรญิอาหาร กระตุน้การทาํงาน

ของมา้ม เพือ่ป้องกนัชี่ตดิขดั 

甘草 (炙) 

กนัเฉ่า (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผดันํา้ผึ้ง) 

ตวัยาช่วย 
และนาํพา 

หวาน อุ่น บาํรุงชี่ เสรมิมา้มและกระเพาะ-
อาหาร ระบายความรอ้น ขบัพษิ 

ปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 

 ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตวัยาหลกัคือ อิงซู่เค่อ ซึ่งใชใ้นขนาดสูงเพื่อใหอ้อกฤทธิ์หยุดถ่าย  

โร่วกุย้ใหค้วามอบอุ่นแก่มา้มและไต  ตวัยาเสริม ไดแ้ก่ โร่วโตว้โข่ว ใหค้วามอบอุ่นแก่มา้มและไต ช่วย

สมานลาํไส ้ เหอจื่อระงบัการถ่าย  เหรนิเซนิและไป๋จู ๋ช่วยบาํรุงชี่และมา้ม  ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ ตงักุยและ

ไป๋เสา มสีรรพคุณบาํรุงเลอืดและปรบัชี่ที่ไหลเวยีนในหลอดเลอืด ทาํหนา้ที่หล่อเลี้ยงและไหลเวยีนท ัว่

ร่างกาย  มูเ่ซยีงช่วยใหช้ี่ไหลเวยีน ระงบัอาการปวดทอ้ง ตวัยานาํพาคอื กนัเฉ่า (จื้อ) ปรบัประสานตวัยา
ท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั  และเมือ่ใชร่้วมกบัไป๋เสาจะช่วยบรรเทาอาการปวด

1,3 
รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

4 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้
          หา้มใชต้าํรบัยาน้ีกบัผูป่้วยโรคบดิระยะแรกทีพ่ษิรอ้นสะสมยงัไมถ่กูกาํจดัหรอืระบายออก

1,3
  

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
 การศึกษาทางคลนิิก:  เมือ่ใหผู้ป่้วยโรคลาํไสอ้กัเสบ จาํนวน 49 ราย รบัประทานยาตม้โดยเพิม่

หรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสม วนัละ 1 ห่อ ตดิต่อกนั 30 วนั โดยหา้มผูป่้วยรบัประทานยาอื่นในระหว่าง
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การรกัษา และหา้มรบัประทานของมนัและอาหารรสจดั พบว่าผูป่้วยหายเป็นปกตโิดยไม่กลบัมาเป็นอกี

จาํนวน 29 ราย (คดิเป็นรอ้ยละ 59.18) ไดผ้ลด ี10 ราย (คดิเป็นรอ้ยละ 20.41) มอีาการดขีึ้น 8 ราย 
(คิดเป็นรอ้ยละ 16.33) และไม่ไดผ้ลในการรกัษา 2 ราย (คิดเป็นรอ้ยละ 4.08)  เมื่อใหผู้ป่้วย
โรคเบาหวานทีม่อีาการทอ้งเสยี 78 ราย รบัประทานยาตม้วนัละ 1 ห่อ ตดิต่อกนั 7 ห่อ หลงัจากอาการดี
ขึ้นใหร้บัประทานยาต่ออกี 8 ห่อ พบว่าผูป่้วย 75 ราย (คิดเป็นรอ้ยละ 96.2) สามารถควบคุมอาการ
ทอ้งเสยีได ้และไมไ่ดผ้ลในผูป่้วย 3 ราย

4 

เอกสารอา้งองิ 
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. เย็นจติร เตชะดาํรงสนิ, สมชาย จริพนิิจวงศ.์  ตาํรบัยาเจนิเริ่นหย ัง่จ ัง้ทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี]. 

นนทบุรี: สถาบนัการแพทยไ์ทย-จีน เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวง

สาธารณสุข, 2552. 
4. Xin Y.   Zhenren Yang Zang Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 

Medicine. Vol. 1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997.  
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ซ่ือเสนิหวาน  (四神丸) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
 证治准绝 เจิ้งจื้อจุ่นจเฺหวยี (Standard of Diagnosis and Treatment)1 
 « ค.ศ.1602 Wang Kentang (王肯堂 หวางเขิน่ถงั) »2 

 

สว่นประกอบ 
 

补骨脂 Fructus Psoraleae ปู๋กู่จอื 120 กรมั 
肉豆蔻 Semen Myristicae โร่วโตว้โค่ว 60 กรมั 
吴茱萸 (浸炒) Fructus Evodiae  

(saturated and fried) 
หวูจูยหฺว ี 
(จิ้นเฉ่า) 

30 กรมั 

五味子 Fructus Schisandrae Chinensis อู่เวย่จ์ื่อ 60 กรมั 
                      

วธิีใช ้
 นาํตวัยาท ัง้หมดมารวมกนั เตมิเซงิเจยีง (生姜 ขงิสด) 240 กรมั และตา้เจ่า (大枣 พทุราจนี) 
100 ผล บดเป็นผงละเอยีด ปัน้เป็นลูกกลอนโดยใชน้ํา้เป็นกระสายยา รบัประทานกบันํา้ตม้สุกหรือนํา้

ตม้สุกผสมเกลอืเลก็นอ้ย รบัประทานก่อนนอนครัง้ละ 9-12 กรมั หรือตม้เอานํา้ดื่มโดยปรบัลดนํา้หนกั

ยาลงจากตาํรบัยาขา้งตน้ 10 เท่า1,3 
การออกฤทธิ์ 
 เสรมิความอบอุ่นท ัง้ไตและมา้ม เพิม่ความแขง็แรงใหล้าํไส ้ ช่วยระงบัการขบัถา่ยโดยการเหน่ียว
ร ัง้การบบีรดัตวัของลาํไส ้

1,3 

สรรพคณุ 
รกัษาอาการทอ้งเสยีทีม่สีาเหตจุากไตและมา้มพร่อง ทอ้งเสยีตอนเชา้ตรู่ เบือ่อาหาร ถ่ายเหลว 

อาหารไมย่่อย ปวดทอ้ง มอืเทา้เยน็ เมือ่ยเอว อ่อนเพลยี ไมม่แีรง ลิ้นซดีจางและมฝ้ีาขาวบาง ชพีจรจม 

เตน้ชา้ ไมม่แีรง
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยโรคลาํไสอ้กัเสบเรื้อรงั ลาํไส ้

ใหญ่เป็นแผลอกัเสบหรอืเป็นวณัโรคทีล่าํไส ้และผูสู้งอายุทีป่่วยเรื้อรงัและมอีาการทอ้งเสยีเน่ืองจากหยาง

ของมา้มและไตพร่อง แกท้อ้งเสยีตอนเชา้ตรู่ (ตหีา้)1,3
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ตาํรบัยา ซ่ือเสนิหวาน   (四神丸) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ปู๋กู่จอื (补骨脂) 
2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

โร่วโตว้โค่ว (肉豆蔻) 

ตา้เจ่า (大枣) 
 

2 เซนตเิมตร 

อู่เวย่จ์ื่อ (五味子) 
2 เซนตเิมตร 

เซงิเจยีง (生姜) 
 

2 เซนตเิมตร 

หวูจูยหฺว ี(จิ้นเฉ่า) [吴茱萸(浸炒)] 
 

2 เซนตเิมตร 
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คาํอธิบายตาํรบั 
 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

补骨脂 ปู๋กู่จอื ตวัยาหลกั เผด็ขม อุ่น ทาํใหเ้ลอืดไหลเวยีน เสรมิหยาง 
ของไต บาํรุงมา้ม หยุดถ่าย 

肉豆蔻 โร่วโตว้โค่ว  
(ลูกจนัทน)์ 

ตวัยาเสรมิ เผด็ อุ่น ใหค้วามอบอุ่นกบัมา้มและไต 

สมานลาํไส ้ระงบัทอ้งร่วง 
吴茱萸 (浸炒) 
หวูจูยหฺว ี(จิ้นเฉ่า) 

ตวัยาเสรมิ เผด็อมขม รอ้น  
(มพีษิ

เลก็นอ้ย)* 

ใหค้วามอบอุ่นกบัมา้มและ

กระเพาะอาหาร สลายความเยน็

และความชื้น ระงบัปวด  

五味子 อู่เวย่จ์ือ่ ตวัยาช่วย

และนาํพา 

เปรี้ยว 
อมหวาน 

อุ่น เก็บชี่ของปอด เสรมิสารนํา้ของ 
ไต ระงบัเหงือ่ เหน่ียวร ัง้อสุจ ิ 
ระงบัถ่าย สงบจติใจ 

生姜 เซงิเจยีง 
(ขงิสด) 

ตวัยาช่วย

และนาํพา 

เผด็ อุ่น สลายความชื้น ช่วยใหก้าร 
ไหลเวยีนของนํา้ในร่างกายดขีึ้น 

大枣 ตา้เจ่า 
(พทุราจนี) 

ตวัยาช่วย

และนาํพา 

อมหวาน อุ่น บาํรุงมา้มและกระเพาะอาหาร 

เสรมิชี่ 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตวัยาหลกัคือ ปู๋กู่จือมรีสเผ็ดขม คุณสมบตัิอุ่นเลก็นอ้ย มสีรรพคุณ

เด่นในการเสรมิหยางของไต ตวัยาเสรมิ ไดแ้ก่ โร่วโตว้โค่วช่วยใหค้วามอบอุ่นกบัมา้มและไต สมานลาํไส ้

และระงบัทอ้งร่วง หวูจูยหฺวช่ีวยใหค้วามอบอุ่นกบัมา้มและกระเพาะอาหาร สลายความเยน็และความชื้น 

ตวัยาช่วยและนาํพา ไดแ้ก่ อู่เวย่จ์ื่อมคุีณสมบตัอิุ่น มฤีทธิ์ฝาดสมาน เซงิเจยีงสลายความชื้น ช่วยใหก้าร

ไหลเวยีนของนํา้ในร่างกายดขีึ้น และตา้เจ่าบาํรุงมา้มและกระเพาะอาหาร
1,3

   
รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาลูกกลอน  ยาเมด็  ยาผง  ยาตม้

4 
 

 

*  หวูจูยหฺว ีเป็นสมนุไพรทีม่พีษิเลก็นอ้ย ตอ้งฆ่าฤทธิ์ยาก่อนใช ้
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ขอ้หา้มใช ้
หา้มใชต้าํรบัยาซือ่เสนิหวานกบัผูป่้วยโรคทอ้งร่วงที่มสีาเหตจุากอาหารไมย่่อย  หรอืมคีวามรอ้น

สะสมในกระเพาะอาหารและลาํไส ้
1,3 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
ตาํรบัยาซ่ือเสนิหวาน  มรีายงานการศึกษาวจิยัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

การศึกษาทางเภสชัวทิยา:  สารสกดันํา้มฤีทธิ์แกท้อ้งเสียในกระต่ายที่เกิดจากหยางของมา้ม 
และไตพร่อง

1,4 
การศึกษาทางคลินิก:  ตาํรบัยาซื่อเสนิหวานมสีรรพคุณปกป้องเยื่อเมอืกของกระเพาะอาหาร 

และลาํไส ้ เสรมิหยางของมา้มและไต บรรเทาอาการทอ้งร่วง เหน่ียวร ัง้การหล ัง่เรว็ของอสุจแิละการขบั

ปสัสาวะ บรรเทาอาการแพ ้และแกไ้อหอบ
1,3,4 

เอกสารอา้งองิ 
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. เยน็จติร เตชะดาํรงสนิ.  ตาํรบัยาซือ่เสนิหวาน.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี].  นนทบรุ:ี สถาบนัการแพทย์

ไทย-จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก   กระทรวงสาธารณสุข, 2549. 
4. Xin Y.  Sishen Wan.  In: Xia M (ed.).  Modern study of the medical formulae in traditional Chinese medicine.  Vol..  

1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 



ตาํรบัยาสงบจติใจ 
 

 

278 

ซวนเจา่เหรนิทงั (酸枣仁汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
金匮要略 จนิคุ่ยเอี้ยวเลีย่ (Synopsis of Prescriptions of the Golden Chamber)1 
« ค.ศ. 219  Zhang Zhongjing (张仲景 จางจง้จิ่ง) »2

 

ประกอบดว้ย  

酸枣仁 Semen Ziziphi Spinosae ซวนเจ่าเหรนิ 18 กรมั 
川芎 Rhizoma Ligustici Chuanxiong ชวนซฺยง 3 กรมั 

茯苓 Poria ฝูหลงิ 6 กรมั 

知母 Rhizoma Anemarrhenae จอืหมู ่ 6 กรมั 
甘草 Radix Glycyrrhizae กนัเฉ่า 3 กรมั 

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 

การออกฤทธิ์  
บาํรุงโลหติ สงบประสาทและจติใจ ระบายความรอ้น บรรเทาอาการกระวนกระวาย

1,3
 

 

สรรพคณุ  
 รกัษาอาการนอนไม่หลบัที่มสีาเหตจุากภาวะพร่อง ทาํใหร่้างกายอ่อนเพลยีและกระวนกระวาย

ใจ มอีาการใจส ัน่ เหงือ่ออกขณะนอนหลบั เวยีนศีรษะ ตาลาย ปากแหง้คอแหง้ ชพีจรตงึ เลก็
1,3 

 ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรอืลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยทีม่อีาการประสาทและหวัใจ 
อ่อนแอ หวัใจเตน้ไมส่ม ํา่เสมอหรอืเตน้ถีเ่กนิไป

1,3 
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2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 
2 เซนตเิมตร 

3 เซนตเิมตร 2 เซนตเิมตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
         
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซวนเจ่าเหรนิ (酸枣仁) 
ชวนซฺยง (川芎) 

ฝูหลงิ (茯苓) 
จอืหมู ่(知母) กนัเฉ่า (甘草) 

ตาํรบัยา ซวนเจา่เหรนิทงั (酸枣仁汤)



ตาํรบัยาสงบจติใจ 
 

 

280 

คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
酸枣仁  ซวนเจ่าเหรนิ  
 

ตวัยาหลกั เปรี้ยว 
อมหวาน 

สุขมุ บาํรุงหวัใจและตบั สงบประสาท 

ระงบัเหงือ่ 
川芎  ชวนซฺยง  
(โกฐหวับวั) 

ตวัยาเสรมิ เผด็ อุ่น ช่วยการไหลเวยีนของชี่และเลอืด

ขบัลมในเลอืด ระงบัปวด 
茯苓  ฝูหลงิ  
(โป่งรากสน) 

ตวัยาเสรมิ หวาน

เลก็นอ้ย 
สุขมุ ระบายนํา้ สลายความชื้น เสรมิ 

บาํรุงมา้ม สงบจติใจ 
知母  จอืหมู ่ ตวัยาช่วย ขม 

อมหวาน 
เยน็ ระบายและขบัความรอ้น เสรมิ

อนิ บรรเทาอาการแหง้ ทาํให ้

เกิดความชุ่มชื้น 

甘草  กนัเฉ่า 
(ชะเอมเทศ)  

ตวัยานาํพา อมหวาน สุขมุ เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลางของ 
ร่างกาย ระบายความรอ้น  
ขบัพษิ ระงบัไอ ขบัเสมหะ ปรบั 
ประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยซวนเจ่าเหรินเป็นตวัยาหลกั มฤีทธิ์เขา้สู่หวัใจและตบั บาํรุงเลอืด เสริม

ตบั บาํรุงหวัใจ สงบประสาท  ตวัยาเสริม ไดแ้ก่ ชวนซฺยงช่วยการไหลเวยีนของเลอืดและชี่ที่ตบั จงึช่วย

เสริมบาํรุงท ัง้ตบัและหวัใจ ฝูหลงิช่วยบาํรุงหวัใจและสงบประสาท  จือหมู่เป็นตวัยาช่วย เสริมอิน ลด

ความรอ้นแหง้ที่ทาํใหเ้กิดอาการกระวนกระวาย และช่วยลดความรอ้นแหง้ของชวนซฺยงใหน้อ้ยลง  

กนัเฉ่าเป็นตวัยานาํพา ช่วยปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั
1,3 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้ ยานํา้เชื่อม4

 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  ยาตม้มฤีทธิ์สงบจติใจ ช่วยใหน้อนหลบัในหนูถบีจกัร หนูขาว หนู

ตะเภา กระต่าย แมว และสุนขั
4 
 โดยมกีลการออกฤทธิ์ผ่านการกระตุน้ตวัรบั GABA5 และ serotonin6 

นอกจากน้ี พบวา่ตาํรบัยาน้ีช่วยเพิม่อตัราการรอดชวีติของหนูถบีจกัรทีต่บัวายเฉียบพลนั
7 
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การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีช่วยสงบประสาท ช่วยใหน้อนหลบั ระบายความรอ้น
1,3,4

  ใช ้
ไดผ้ลดกีบัหญงิระยะเริ่มหมดประจาํเดอืนทีม่คีวามปกตขิองการนอนหลบั

8 ช่วยใหผู้ป่้วยตบัอกัเสบเรื้อรงั
อย่างรุนแรงมภีาวะการนอนหลบัดขีึ้น และบรรเทาอาการบาดเจ็บของเซลลต์บั

9
  การใชต้าํรบัยาเตรียม

ขนาด 250 มลิลกิรมั วนัละ 3 ครัง้ จะมฤีทธิ์คลายกงัวลเหมอืนการใชย้า diazepam ขนาด 2 มลิลกิรมั 

วนัละ 2 ครัง้  และการใชต้าํรบัยาเตรยีมขนาด 1 กรมั ก่อนนอน 30 นาท ีจะช่วยใหน้อนหลบั  ตาํรบัยา

น้ีไมร่บกวนการทาํงานในเวลากลางวนั และไมพ่บรายงานของอาการขา้งเคยีง
10,11 

เอกสารอา้งองิ 
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. สว่าง กอแสงเรอืง.  ตาํรบัยาซวนเจ่าเหรนิทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี].  นนทบรุ:ี  สถาบนัการแพทย์

ไทย-จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551. 
4. Xiao ZZ, Dai B.  Suan Zao Ren 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. Yi PL, Tsai CH, Chen YC, Chang FC. Gamma-aminobutyric acid (GABA) receptor mediates suanzaorentang, a 

traditional Chinese herb remedy, -induced sleep alteration. J Biomed Sci 2007; 14(2): 285-97.  
6. Yi PL, Lin CP, Tsai CH, Lin JG, Chang FC. The involvement of serotonin receptors in suanzaorentang-induced sleep 

alteration. J Biomed Sci 2007;14(6): 829-40. 
7. Zhu HP, Gao ZL, Tan DM, Zhong YD. Effect of Suanzaoren decoction on acute hepatic failure in mice. Zhongguo 

Zhong Yao Za Zhi 2007; 32(8): 718-21. 
8. Yeh CH, Arnold CK, Chen YH, Lai JN. Suan zao ren tang as an original treatment for sleep difficulty in climacteric 

women: a prospective clinical observation. Evid Based Complement Alternat Med 2011; 2011: 673813.  
9. Zhu HP, Gao ZL, Tan DM. Clinical observation on auxiliary treatment with suanzaoren decoction for chronic severe 

hepatitis. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2007; 27(4): 303-5. 
10. Chen HC, Hsieh MT, Shibuya TK. Suanzaorentang versus diazepam: a controlled double-blind study in anxiety. 

Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol 1986; 24(12): 646-50.  
11. Chen HC, Hsieh MT. Clinical trial of suanzaorentang in the treatment of insomnia. Clin Ther 1985; 7(3): 334-7. 
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เทยีนหวางปู่ซินตนั (天王补心丹) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 

 摄生总要  ชวัเซงิจ่งเอี้ยว  (An Outline of Health Conservation)1 
 « ค.ศ. 1638  Hong Ji  (洪基 หงจ)ี »2 

ประกอบดว้ย  

生地 Radix Rehmanniae เซงิตี้ 120 กรมั 
玄参 Radix Scrophulariae เสฺวยีนเซนิ 60 กรมั 
丹参 Radix Salviae Miltiorrhizae ตนัเซนิ 60 กรมั 
当归 Radix Angelicae Sinensis ตงักยุ 60 กรมั 
人参 Radix Ginseng เหรนิเซนิ 60 กรมั 
茯苓 Poria ฝูหลงิ 60 กรมั 
柏子仁 Semen Biotae ไป๋จื่อเหรนิ 60 กรมั 
酸枣仁 Semen Ziziphi Spinosae ซวนเจ่าเหรนิ 60 กรมั 
远志 Radix Polygalae หย่วนจื้อ 60 กรมั 
天冬 Radix Asparagi เทยีนตง 60 กรมั 
麦冬 Radix Ophiopogonis ไมต่ง 60 กรมั 
五味子 Fructus Schisandrae อู่เวย่จ์ื่อ 60 กรมั 
桔梗 Radix Platycodi เจีย๋เกงิ 60 กรมั 

วธิีใช ้
 นําตวัยาท ัง้หมดมาบดเป็นผง เตรียมเป็นยาลูกกลอนโดยใชน้ํา้ผึ้ งเป็นนํา้กระสายยา แลว้

เคลอืบดว้ยจูซา (朱砂 ชาด)* 15-20 กรมั รบัประทานกบันํา้ตม้สุกอุ่น ครัง้ละ 9 กรมั วนัละ 3 ครัง้ 

หรอืเตรยีมเป็นยาตม้โดยปรบัลดนํา้หนกัยาลงจากตาํรบัยาขา้งตน้ 10 เท่า
1,3 

การออกฤทธิ์  
เสรมิสรา้งอนิ ระบายความรอ้น  เสรมิเลอืด สงบจติใจ

1,3 

 * จูซาหรอืชาด เป็นตวัยาทีม่พีษิ ตอ้งฆ่าพษิก่อนใช ้ สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาอนุญาตใหย้าทีผ่ลติขึ้นโดยมชีาดคิดเป็นนํา้หนกั

สาํหรบัรบัประทานในมื้อหน่ึงไมเ่กนิ 30 มลิลกิรมั  จงึอาจดดัแปลงตาํรบัยาโดยไมต่อ้งใชจู้ซาในการเตรยีมยา 
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2 เซนตเิมตร 
2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 
5 เซนตเิมตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาํรบัยา เทยีนหวางปู่ซินตนั (天王补心丹) 

เซงิตี้ (生地) 
เสฺวยีนเซนิ (玄参) 

ตนัเซนิ (丹参) ตงักยุ (当归) 



ตาํรบัยาสงบจติใจ 
 

 

284 

3 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 2 เซนตเิมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

เหรนิเซนิ (人参) 
ฝูหลงิ (茯苓) 

ไป๋จื่อเหรนิ (柏子仁) 
ซวนเจ่าเหรนิ (酸枣仁) 

หย่วนจื้อ (远志) 

เทยีนตง (天冬) 

ไมต่ง (麦冬) 

อู่เวย่จ์ื่อ (五味子) เจีย๋เกงิ (桔梗) 
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สรรพคณุ  
 รกัษาอาการหวัใจและไตอ่อนแอ เลอืดนอ้ยและอินพร่อง รอ้นพร่องรบกวนภายใน มอีาการ

หงดุหงดิจากอนิพร่อง นอนหลบัไมส่นิท ใจส ัน่ อ่อนเพลยี ฝนัเปียก ขี้หลงขี้ลมื อจุจาระแขง็แหง้ มแีผล

ในปากและลิ้น ลิ้นแดงมฝ้ีาเลก็นอ้ย ชพีจรเลก็เรว็
1,3 

ตาํรบัยานี้สามารถเพิม่หรอืลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยที่มอีาการประสาทอ่อน หวัใจ 

เตน้เรว็เป็นคร ัง้คราว ความดนัโลหติสูง ต่อมไทรอยดท์าํงานมากผดิปกติ
1,3 

คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร  ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
生地  เซงิตี้ 
(โกฐขี้แมว) 

ตวัยาหลกั หวาน 
อมขม 

เยน็ ระบายความรอ้น ทาํใหเ้ลอืดเยน็

ลง บาํรุงเลอืดและอนิชี่ของตบั

และไต เสรมิสารนํา้ 
玄参  เสฺวยีนเซนิ  ตวัยาหลกั ขมอม 

หวานเคม็ 
เยน็ ระบายความรอ้น ทาํใหเ้ลอืดเยน็

ลง ลดพษิรอ้นเขา้สู่กระแสเลอืด

และระบบหวัใจ เสรมิอนิ ขบัพษิ 

บรรเทาอาการทอ้งผูก 
丹参  ตนัเซนิ  ตวัยาเสรมิ ขม เยน็ 

เลก็นอ้ย 
ช่วยใหเ้ลอืดไหลเวยีน สลาย

เลอืดคัง่ ระงบัปวดแน่นหนา้อก 

เสน้เลอืดหวัใจตบี ช่วยให ้

ประจาํเดอืนปกต ิทาํใหเ้ลอืดเยน็

ลง สงบประสาท 
当归  ตงักยุ  ตวัยาเสรมิ หวาน 

อมเผด็ 
อุ่น บาํรุงเลอืด ช่วยใหเ้ลอืดไหลเวยีน

ด ีลดบวม ระงบัปวด 
人参  เหรนิเซนิ  
(โสมคน) 

ตวัยาเสรมิ หวานอม 
ขมเลก็นอ้ย 

อุ่น 
เลก็นอ้ย 

เสรมิชี่อย่างมาก สรา้งสารนํา้ 

บาํรุงหวัใจและมา้ม สงบจติใจ 
茯苓  ฝูหลงิ  
(โป่งรากสน) 

ตวัยาเสรมิ หวาน 
เลก็นอ้ย 

สุขมุ ระบายนํา้ สลายความชื้น เสรมิ

บาํรุงมา้ม สงบจติใจ 
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สมนุไพร  ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
柏子仁  ไป๋จื่อเหรนิ  ตวัยาช่วย อมหวาน สุขมุ บาํรุงหวัใจ สงบประสาท บรรเทา

อาการใจส ัน่ นอนไมห่ลบั หลอ่ลืน่

ลาํไส ้ระบายอ่อน ๆ 
酸枣仁  ซวนเจ่าเหรนิ  ตวัยาช่วย เปรี้ยว 

อมหวาน 
สุขมุ บาํรุงหวัใจและตบั สงบประสาท 

ระงบัเหงือ่ 
天冬  เทยีนตง  ตวัยาช่วย ขม 

อมหวาน 
เยน็ บาํรุงอนิ ทาํใหชุ้่มชื้น ระงบัไอ

แหง้ ไอเรื้อรงัจากปอดขาดอนิ 

ลดไข ้รกัษาอาการเหงือ่ออก 

รอ้นใน กระหายนํา้ ฝนัเปียก 

ทอ้งผูกจากอนิของไตพร่อง  
远志  หย่วนจื้อ  ตวัยาช่วย เผด็ 

อมขม 
อุ่น

เลก็นอ้ย 
สงบประสาท ขบัเสมหะ เปิดทวาร 

ทาํใหค้วามสมัพนัธข์องการ

ทาํงานระหวา่งหวัใจและไตดขีึ้น 
麦冬  ไมต่ง  ตวัยาช่วย หวาน 

อมขม 
เยน็ 

เลก็นอ้ย 
เสริมบาํรุงอินและทาํใหป้อด 
ชุ่มชื้น เสรมิบาํรุงสารนํา้ให ้

กระเพาะอาหาร ลดอาการกระวน-

กระวาย ทาํใหจ้ติใจสบาย 
五味子  อู่เวย่จ์ื่อ  ตวัยาช่วย เปรี้ยว 

อมหวาน 
อุ่น เก็บชี่ของปอด เสรมิสารนํา้ของ

ไต ระงบัเหงือ่ เหน่ียวร ัง้อสุจ ิ

ระงบัถ่าย สงบจติใจ 
桔梗  เจีย๋เกงิ  ตวัยานาํพา ขม 

อมเผด็ 
สุขมุ นาํยาขึ้นช่วงบนของร่างกาย 

บรรเทาอาการหลอดลมอกัเสบ 

ไอมเีสมหะมาก แน่นหนา้อก 

คอบวมเจบ็ ขบัฝีหนองและ

เสมหะในปอด 
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ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตวัยาหลกั ไดแ้ก่ เซงิตี้มสีรรพคุณเสริมอิน บาํรุงเลอืด บาํรุงไต และ

เสริมอนิชี่ของหวัใจ  เสฺวยีนเซนิ มสีรรพคุณเสริมอนิ ระบายความรอ้น ลดภาวะรอ้นพร่องที่หลบอยู่ใน

ร่างกายและทาํใหจ้ติใจสงบ  ตวัยาเสริม ไดแ้ก่ ตนัเซนิ ตงักุย เหรินเซนิ และฝูหลงิ มสีรรพคุณเสริมชี่ 

บาํรุงเลอืด และทาํใหจ้ติใจสงบ  ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ ไป๋จื่อเหรนิ ซวนเจ่าเหรนิ และหย่วนจื้อ มสีรรพคุณ
บาํรุงหวัใจและมา้ม สงบจติใจ  เทยีนตงและไม่ตง ช่วยเสริมและหล่อลืน่ในการระบายความรอ้นพร่อง  

อู่เว่ยจ์ื่อช่วยเก็บกกัชี่ สรา้งสารนํา้ และป้องกนัการสูญเสยีชี่ของระบบหวัใจ เจีย๋เกิงเป็นตวัยานาํพา ช่วย

ลาํเลยีงยาขึ้นสู่ส่วนบนของร่างกาย  จูซาช่วยควบคุมอารมณท์าํใหจ้ติใจสงบ ตวัยาท ัง้หมดเมือ่ใชร้วมกนั 

จะช่วยบาํรุงอนิของเลอืด ลดภาวะรอ้นพร่อง และทาํใหจ้ติใจสงบ
1,3 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาลูกกลอน ยาตม้

4  
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตวัยาที่ใหค้วามชุ่มชื้น ซึ่งกระทบการทาํงานของกระเพาะอาหาร ทาํให ้

ทอ้งอดืแน่น จงึไม่เหมาะที่จะรบัประทานเป็นเวลานาน
1,3  นอกจากนี้ จูซาเป็นตวัยาที่มพีษิ จงึควรใช ้

อย่างระมดัระวงั
5 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวิทยา: ตาํรบัยาน้ีมฤีทธิ์ช่วยใหก้ารทาํงานของกลา้มเน้ือหวัใจดีขึ้น เสริม

ระบบภมูคุิม้กนัในหนูถบีจกัร และช่วยใหห้นูถบีจกัรนอนหลบั
5 

การศึกษาทางคลินิก: ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณปรบัการทาํงานของสมองช ัน้นอก (cerebral 
cortex) ไดผ้ลด ีช่วยสงบจิตใจและช่วยใหน้อนหลบั โดยไม่ทาํใหอ่้อนเพลยีหรือไม่สดชื่น ท ัง้ยงับาํรุง

เลอืดและรกัษาอาการของโรคหลอดเลอืดหวัใจ
1,3,4

  และมรีายงานถงึประสทิธภิาพทีด่ขีองการใชต้าํรบัยา

น้ีกบัผูท้ีน่อนไมห่ลบัเน่ืองจากภาวะอนิพร่องไฟแกร่ง
6 

เอกสารอา้งองิ 
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. จรสั ตัง้อร่ามวงศ.์  ตาํรบัยาเทยีนหวางปู่ซนิตนั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มูลยาสมนุไพรจนี].  นนทบรุ:ี  สถาบนัการแพทย์

ไทย-จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551.  



ตาํรบัยาสงบจติใจ 
 

 

288 

4. Xiao ZZ, Wang X.  Tian Wang Bu Xin Dan.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional 
Chinese Medicine. Vol. 1.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 

5. Li H, Gao Y, Liu P. Effect of Tianwang Buxin decoction or Tianwang Buxin without Radix platycodi decoction on 
brain neurotransmitter of rats hyposomnia model. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 2009; 34(2): 217-23. 

6. Ye R, Yuan ZZ, Dai CX. Intervention of tianwang buxin decoction combined with dormancy hygiene education for 
treatment of sub-healthy insomnia patients of yin deficiency fire excess syndrome. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za 
Zhi 2011; 31(5): 618-21. 
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เป่าเหอหวาน  (保和丸) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
 丹溪心法  ตนัซซีนิฝ่า (Danxi’s Experimental Therapy)1 
 « ค.ศ. 1347 Zhu Danxi (朱丹溪 จูตนัซ)ี »2 

 

สว่นประกอบ 
 

山楂 Fructus Crataegi ซานจา 180 กรมั 
 

神曲 Massa Fermentata Medicinalis เสนิชวฺ ี 60 กรมั 
 

萝卜子 Semen Raphani หลวัปู่จื่อ 30 กรมั 
 

半夏 Rhizoma Pinelliae ปัน้เซีย่ 90 กรมั 
 

茯苓 Poria ฝูหลงิ 90 กรมั 
 

陈皮 Pericarpium Citri Reticulatae เฉินผ ี 30 กรมั 
 

莲翘 Fructus Forsythiae เหลยีนเฉียว 30 กรมั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาํรบัยา เป่าเหอหวาน  (保和丸) 



ตาํรบัยาช่วยย่อย 
 

290 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 เซนตเิมตร 

        ฝูหลงิ (茯苓) 

 

2 เซนตเิมตร     เสนิชฺว ี(神曲) 

 2 เซนตเิมตร 

  หลวัปู่จื่อ (萝卜子) 

 

2 เซนตเิมตร 

        ปัน้เซีย่ (半夏) 

 

2 เซนตเิมตร 

    ซานจา (山楂) 

 

2 เซนตเิมตร 

        เฉินผ ี(陈皮) 

 

2 เซนตเิมตร 

       เหลยีนเฉียว (莲翘) 
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วธิีใช ้
 นาํตวัยาท ัง้หมดมาบดเป็นผง ปัน้เป็นลูกกลอนโดยใชน้ํา้เป็นกระสายยา รบัประทานครัง้ละ 6-9 

กรมั รบัประทานกบันํา้ตม้สุก หรอืเตรยีมเป็นยาตม้โดยโดยปรบัลดนํา้หนกัยาลงจากตาํรบัยาขา้งตน้ 10 

เท่า
1,3 

การออกฤทธิ์ 
 เจรญิอาหาร ปรบัสมดุลของกระเพาะอาหาร

1,3 
สรรพคณุ 

รกัษาอาการทีเ่กดิจากการกนิอาหารมาก มอีาหารตกคา้ง จกุแน่นหนา้อก ทอ้งอดื บางคร ัง้ปวด 

พะอดืพะอม เรอเหมน็เปรี้ยว เบือ่อาหาร คลืน่ไส ้หรอือาจมอีาการทอ้งเสยี ถา่ยทอ้ง หรอืกนิอาหารเป็น

พษิ ถ่ายทอ้งเหมอืนเป็นบดิ ลิ้นมฝ้ีาเหลอืง หนาและเหนียว และชพีจรลืน่ 
ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรอืลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยทีร่ะบบย่อยอาหารไมด่ ีกระเพาะ-

อาหารและลาํไสอ้กัเสบ ซึง่เกดิจากการสะสมของอาหารทีต่กคา้งมากเกนิไป
1,3 

คาํอธิบายตาํรบั 
 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
山楂 ซานจา ตวัยาหลกั เปรี้ยวอม

หวาน 
อุ่น 

เลก็นอ้ย 
สลายอาหารทีต่กคา้งในร่างกาย 

โดยเฉพาะย่อยสลายอาหารทีม่ี

ไขมนัและเน้ือสตัว ์

神曲 เสนิชฺว ี ตวัยาเสรมิ อมหวาน 

เผด็ 
อุ่น ช่วยย่อยอาหาร บาํรุงมา้ม สลาย

อาหารทีบู่ดและตกคา้ง 
萝卜子 หลวัปู่จื่อ 
(เมลด็หวัผกักาด) 

ตวัยาเสรมิ เผด็อม

หวาน 
กลาง ช่วยใหช้ี่ลงตํา่ เจรญิอาหาร และ

สลายอาหารทีต่กคา้ง 
半夏 ปัน้เซีย่ ตวัยาช่วย เผด็ อุ่น  

(มพีษิ)* 
ขบัลมและระบายของเสยีตกคา้ง 

ปรบักระเพาะอาหารและบรรเทา

อาการคลืน่ไส ้อาเจยีน 
 
* ปัน้เซีย่ เป็นสมนุไพรทีม่พีษิ ตอ้งฆ่าฤทธิ์ยาก่อนใช ้
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สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
陈皮 เฉินผ ี
(ผวิสม้จนี) 

ตวัยาช่วย เผด็ ขม อุ่น ขบัลมและระบายของเสยีตกคา้ง 

ปรบักระเพาะอาหารและบรรเทา

อาการคลืน่ไส ้อาเจยีน 
茯苓 ฝูหลงิ 
(โป่งรากสน)  

 

ตวัยาช่วย จดือมหวาน กลาง บาํรุงมา้ม ขบัความชื้น ปรบั 
ส่วนกลางของร่างกาย หยุดถ่าย  
สงบจติใจ 

莲翘 เหลยีนเฉียว ตวัยาช่วย ขม เยน็ 
เลก็นอ้ย 

ระบายความรอ้น กระจายและ 
ขบัพษิ 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยซานจาเป็นตวัยาหลกั มสีรรพคุณย่อยสลายอาหารที่ตกคา้งในร่างกาย 

โดยเฉพาะไขมนัและเน้ือสตัว ์ตวัยาเสรมิ ไดแ้ก่ เสนิชฺวช่ีวยย่อยอาหาร บาํรุงมา้ม สลายอาหารทีบู่ดและ

ตกคา้ง หลวัปู่จื่อช่วยใหช้ี่ลงตํา่ เจรญิอาหาร และสลายอาหารทีต่กคา้ง ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ ปัน้เซีย่และเฉิน

ผช่ีวยใหช้ี่ไหลเวยีน ระบายของเสยีตกคา้ง ปรบัสมดุลของกระเพาะอาหาร และระงบัอาเจยีน ฝูหลงิช่วย

ใหม้า้มแขง็แรง ขบัปสัสาวะ ปรบัสมดุลของกระเพาะอาหารและมา้มเพือ่บรรเทาอาการทอ้งเดนิ เหลยีน-

เฉียวระบายความรอ้นและสลายอาหารทีต่กคา้ง
1,3 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาลูกกลอนนํา้  ยาตม้

4 
ขอ้ควรระวงัในการใช ้

ควรใชต้าํรบัยาเป่าเหอหวานอย่างระมดัระวงัในผูป่้วยทีม่า้มพร่องหรือมา้มอ่อนแอ หา้มรบัประทาน

อาหารรสจดัหรอืมนัจดั
1,3 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
ตาํรบัยาเป่าเหอหวาน  มรีายงานการศึกษาวจิยัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

การศึกษาทางเภสชัวทิยา:  ตาํรบัยาเป่าเหอหวานมฤีทธิ์กระตุน้การดูดซมึของลาํไสเ้ลก็และขจดั
ของตกคา้งในกระเพาะอาหารและลาํไสข้องหนูถบีจกัร  คลายกลา้มเน้ือเรยีบของลาํไสเ้ลก็กระต่าย  เพิม่

การหล ัง่นํา้ย่อยในกระเพาะอาหารและการหล ัง่นํา้ดใีนหนูขาว
1,4 



ตาํรบัยาจนีทีใ่ชบ้อ่ยในประเทศไทย ฉบบัสมบูรณ์ 
 

293

การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาเป่าเหอหวานมสีรรพคุณช่วยย่อยสลายอาหารทีต่กคา้ง ช่วยให ้
ลาํไสแ้ละกระเพาะอาหารบบีตวั บรรเทาอาการอาเจยีน คลืน่ไส ้ตา้นเชื้อแบคทเีรยี และตา้นอกัเสบ

1,3,4 
การศึกษาความปลอดภยั:  เมือ่ใหย้าเป่าเหอหวานทางปากหนูถบีจกัรขนาด 120 กรมั/กิโลกรมั 

วนัละ 2 ครัง้ เชา้-เยน็ ตดิต่อกนั 7 วนั พบว่าไมม่หีนูถบีจกัรตวัใดตาย หนูทกุตวัมกีารเคลือ่นไหวเป็น

ปกตแิละมนีํา้หนกัตวัเพิม่ขึ้น  อกีการทดลองหน่ึงพบว่า เมือ่ใหย้าทางปากและฉีดเขา้ช่องทอ้งหนูถบีจกัร 

ขนาดสูงสุดทีไ่มท่าํใหห้นูตายภายใน 24 ช ัว่โมง คอื 96 และ 72 กรมั/กโิลกรมั ตามลาํดบั  เมือ่ใหย้าทาง

ปากหนูขาวขนาด 32.0, 16.0, 8.0 และ 4.0 กรมั/กิโลกรมั วนัละคร ัง้ ตดิต่อกนั 4 สปัดาห ์ไมพ่บการ

เปลีย่นแปลงของหวัใจ ตบั มา้ม ปอด ไต กระเพาะอาหาร ลาํไส ้และเลอืด
4 

เอกสารอา้งองิ 
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. มานพ เลศิสุทธริกัษ.์  ตาํรบัยาเป่าเหอหวาน.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี].  นนทบรุ:ี สถาบนัการแพทยไ์ทย-

จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  กระทรวงสาธารณสุข, 2549. 
4. Jiang DX, Liu ZY, Lian ZH, Wang X.  Baohe Wan.  In: Xia M (ed.).  Modern study of the medical formulae in 

traditional Chinese medicine.  Vol.2.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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จือ่สอืเต่าจื้อหวาน (枳实导滞丸) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
内外伤辨惑论  เน่ยไ์ว่ซางเป้ียนฮฺว่าลุน่ (Treatise on Differentiation of Internal and 
External Injuries)1 

« ค.ศ. 1231 Li Gao (李杲 หลีเ่กา) หรอื Li Dongyuan (李东垣 หลีต่งเหวยีน) »2 

สว่นประกอบ 

大黄 Radix et Rhizoma Rhei ตา้หวง 30  กรมั 
枳实 Fructus Aurantii Immaturus จื่อสอื 15  กรมั 
神曲 Massa Fermentata Medicinalis เสนิชฺว ี 15  กรมั 
茯苓 Poria ฝูหลงิ 9  กรมั 
黄芩 Radix Scutellariae หวงฉิน 9  กรมั 
黄连 Rhizoma Coptidis หวงเหลยีน 9  กรมั 
白术 Rhizoma Atractylodis Macrocephalae ไป๋จู ๋ 9  กรมั 
泽泻 Rhizoma Alismatis เจอ๋เซีย่ 6  กรมั 
     

วธิีใช ้
 นาํตวัยาท ัง้หมดมาบดเป็นผงละเอยีด ผสมกบันํา้ ปัน้เป็นยาลูกกลอน รบัประทานครัง้ละ 6-9 
กรมั วนัละ 2 ครัง้ โดยใชน้ํา้อุ่นเป็นนํา้กระสายยา  หรอืปรบัลดนํา้หนกัยาจากตาํรบัยาขา้งตน้ครึ่งหน่ึง 
ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ช่วยย่อยสลายของเสยีทีต่กคา้ง และระบายความรอ้นชื้น

1,3 
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ตาํรบัยา จือ่สอืเต่าจื้อหวาน  (枳实导滞丸) 

2 เซนตเิมตร 
ตา้หวง (大黄) 2 เซนตเิมตร 

จื่อสอื (枳实) 

2 เซนตเิมตร 
เสนิชฺว ี(神曲) 2 เซนตเิมตร 

ฝูหลงิ (茯苓) 
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2 เซนตเิมตร 
หวงฉิน (黄芩) 

2 เซนตเิมตร 
หวงเหลยีน (黄连) 

2 เซนตเิมตร 
เจอ๋เซีย่泽泻 

2 เซนตเิมตร 
ไป๋จู ๋(白术) 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรรพคณุ 

รกัษากลุ่มอาการอาหารไม่ย่อย ที่มสีาเหตจุากภาวะรอ้นชื้น โดยมอีาการปวดแน่นบริเวณลิ้นป่ี 

ถ่ายทอ้งและถ่ายเป็นบดิ หรอืทอ้งผูก ปสัสาวะสเีขม้ และปรมิาณนอ้ย ลิ้นมฝ้ีาเหลอืงเหนียว ชพีจรจม มี

แรง
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยที่ระบบการย่อยอาหารไม่ดทีี่

เกดิขึ้นอย่างเฉียบพลนั กระเพาะอาหารและลาํไสอ้กัเสบ ทอ้งเสยีจากการตดิเชื้อ ซึง่มอีาการอาหารไมย่่อย 

มคีวามรอ้นชื้นทีม่า้มและกระเพาะอาหาร
1,3 

คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
大黄 ตา้หวง 

(โกฐนํา้เตา้) 
ตวัยาหลกั ขม เยน็ เป็นยาระบาย ขบัของเสยีที ่

ตกคา้ง สลายกอ้น ระบาย 
ความรอ้น หา้มเลอืด ขจดัพษิ 

ช่วยใหเ้ลอืดไหลเวยีนดขีึ้น 
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สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
枳实 จื่อสอื ตวัยาเสรมิ ขม เผด็ เยน็

เลก็นอ้ย 
ขบัชี่ลงลา่ง สลายกอ้น สลาย

ของเสยีตกคา้ง ละลายเสมหะ 
神曲 เสนิชฺว ี ตวัยาช่วย

และนาํพา 

หวาน

เลก็นอ้ย 
และเผด็ 

อุ่น ช่วยย่อยอาหาร บาํรุงมา้ม  
สลายอาหารทีบู่ดและตกคา้ง 

茯苓 ฝูหลงิ 
(โป่งรากสน) 

ตวัยาช่วย 
และนาํพา 

หวาน 
เลก็นอ้ย 

สุขมุ ระบายความชื้นและนํา้ เสรมิ 
มา้มใหแ้ขง็แรง ช่วยใหจ้ติใจ 
สงบ 

黄芩 หวงฉิน ตวัยาช่วย 
และนาํพา 

ขม เยน็มาก ระบายความรอ้น ขจดั
ความชื้น ขบัพษิรอ้น ลด 
ความรอ้นในเลอืด หา้มเลอืด 
และกลอ่มครรภ ์

黄连 หวงเหลยีน ตวัยาช่วย 
และนาํพา 

ขม เยน็มาก ระบายความรอ้นของหวัใจ

และกระเพาะอาหาร 
白术 ไป๋จู ๋ ตวัยาช่วย 

และนาํพา 
ขม 

อมหวาน 
อุ่น เสรมิมา้มใหแ้ขง็แรง ขจดั 

ความชื้น ระบายนํา้ ระงบัเหงือ่ 

กลอ่มครรภ ์
泽泻 เจอ๋เซีย่ ตวัยาช่วย 

และนาํพา 
จดื 

อมหวาน 
เยน็ ขบัปสัสาวะ ขบัความชื้น  

ระบายความรอ้น 

 ตาํรบัยานี้ ประกอบดว้ยตา้หวงเป็นตวัยาหลกั ใชป้ริมาณมากเพื่อใหร้ะบาย ถ่ายของเสียที่

ตกคา้งอยู่ภายในกระเพาะอาหารที่เกิดจากภาวะแกร่ง  ตวัยาเสริม คือ จื่อสือ ช่วยใหช้ี่ไหลเวียน 

กระจายการคัง่ สลายของเสยีที่ตกคา้ง และบรรเทาอาการจกุเสยีดแน่นทอ้ง
 
 ตวัยาช่วยและนาํพา ไดแ้ก่ 

หวงฉิน และหวงเหลยีน มสีรรพคุณขจดัความชื้นใหแ้หง้และระบายความรอ้น บรรเทาอาการทอ้งเสยี  

ฝูหลงิและเจอ๋เซีย่ มสีรรพคุณระบายนํา้และความชื้น บรรเทาอาการทอ้งเดนิ  ไป๋จู ๋มสีรรพคุณเสรมิมา้ม

และขจดัความชื้น
1,3 
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รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาลูกกลอน ยาตม้

4 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้
 ควรระวงัการใชต้าํรบัยาน้ีกบัผูป่้วยอาหารไมย่่อยทีม่สีาเหตจุากมา้มพร่อง

1,3 
ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 

การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  ตาํรบัยาน้ีมฤีทธิ์ช่วยย่อยอาหาร ปรบัสมดุลระบบการทาํงานของ
กระเพาะอาหารและลาํไสใ้นสตัวท์ดลอง และตา้นเชื้อแบคทเีรยีในหลอดทดลอง4

  

การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณช่วยกระตุน้การบบีตวัของกระเพาะอาหารและลาํไส ้
ช่วยการย่อยและการดูดซมึอาหาร ช่วยระบาย ขบัปสัสาวะ บรรเทาอาการอกัเสบ และตา้นเชื้อแบคทเีรยี

1,3,4
 

เอกสารอา้งองิ 
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. จรสั ตัง้อร่ามวงศ,์ เยน็จติร เตชะดาํรงสนิ, ธรีวฒัน ์ตัง้อร่ามวงศ.์  ตาํรบัยาจือ่สอืเต่าจื้อหวาน.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลู

ยาสมุนไพรจีน]. นนทบุรี: สถาบนัการแพทยไ์ทย-จีน เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

ทางเลอืก กระทรวงสาธารณสุข, 2552. 
4. Jiang DX, Liu ZY.   Zhishi Daozhi Wan.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional 

Chinese Medicine. Vol. 2.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997.  
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จือ่สอืเซียวผ่ีหวาน (枳实消痞丸) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
兰室秘藏  หลานสอืมีฉ่าง (Secret Record of the Chamber of Orchid)1 

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

สว่นประกอบ 

枳实 Fructus Aurantii Immaturus จื่อสอื 15  กรมั 
厚朴 (炙) Cortex Magnoliae Officinalis โฮ่วผอ (จื้อ) 12  กรมั 
黄柏 Cortex Phellodendri หวงป๋อ 15  กรมั 
半夏曲 Rhizoma Pinelliae ปัน้เซีย่ชฺว*ี 9  กรมั 
干生姜 Rhizoma Zingiberis กนัเซงิเจยีง 3  กรมั 
人参 Radix Ginseng เหรนิเซนิ 9  กรมั 
白术   Rhizoma Atractylodis Macrocephalae ไป๋จู ๋ 6  กรมั 
白茯苓 Poria ไป๋ฝูหลงิ 6  กรมั 

麦芽曲 Fructus Hordei Germinatus ไมห่ยาชฺว ี 6  กรมั 
甘草 (炙)  Radix Glycyrrhizae Praeparata กนัเฉ่า (จื้อ) 6  กรมั 
     

วธิีใช ้
 นาํตวัยาท ัง้หมดมาบดเป็นผงละเอยีด ผสมกบันํา้หรอืแป้งเปียก ปัน้เป็นยาลูกกลอน รบัประทาน

ครัง้ละ 6-9 กรมั วนัละ 2 ครัง้ โดยใชน้ํา้อุ่นเป็นนํา้กระสายยา หรอืตม้เอานํา้ดืม่1,3 
การออกฤทธิ์ 
 บรรเทาอาการแน่นเฟ้อ บาํรุงมา้ม ปรบัสมดุลของกระเพาะอาหาร

1,3 
 
 
*   ปัน้เซี่ยชฺว ีคือ ปัน้เซี่ยที่ผ่านการเผา้จื้อแลว้และแปรรูปเป็นกอ้น ปจัจบุนัใชป้ ัน้เซี่ยทดแทนได ้ และปัน้เซี่ยเป็นสมนุไพรที่มพีษิ ตอ้ง  
    ฆ่าฤทธิ์ยาก่อนใช ้
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ตาํรบัยา จือ่สอืเซียวผ่ีหวาน (枳实消痞丸) 

2 เซนตเิมตร 
จื่อสอื (枳实) 

2 เซนตเิมตร 

โฮ่วผอ (จื้อ) [厚朴(炙)] 
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2 เซนตเิมตร 
หวงป๋อ (黄柏) 

2 เซนตเิมตร 
ปัน้เซีย่ชฺว ี(半夏曲) 

2 เซนตเิมตร 
กนัเซงิเจยีง (干生姜) 

2 เซนตเิมตร 
เหรนิเซนิ (人参) 

2 เซนตเิมตร 
ไป๋จู ๋(白术) 2 เซนตเิมตร 

ไป๋ฝูหลงิ (白茯苓) 

2 เซนตเิมตร 

ไมห่ยาชฺว ี(麦芽曲) 
2 เซนตเิมตร 

กนัเฉ่า (จื้อ) [甘草(炙)] 
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สรรพคณุ 

รกัษากลุ่มอาการแน่นทอ้งจากมา้มพร่อง มีอาการแน่นอึดอดัใตล้ิ้นป่ี เบื่ออาหาร ร่างกาย

อ่อนเพลยี หรอืมอีาการแน่นหนา้อกและแน่นทอ้ง รบัประทานอาหารไดน้อ้ย อาหารไมย่่อย ถ่ายอจุจาระ 
ไมค่ลอ่ง ลิ้นมฝ้ีาเหนียว ชพีจรลืน่

1,3 
ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมในผูป่้วยที่มอีาการแน่นทอ้งจากมา้มพร่อง 

เช่น กระเพาะอาหารอกัเสบเรื้อรงั ทอ้งเสยีเรื้อรงั เป็นตน้
1,3 

คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
枳实 จื่อสอื ตวัยาหลกั ขม เผด็ เยน็

เลก็นอ้ย 
ขบัชี่ลงลา่ง สลายกอ้น สลาย 
ของเสยีตกคา้ง ละลายเสมหะ 

厚朴 (炙) 
โฮ่วผอ (จื้อ) 

ตวัยาเสรมิ ขม เผด็ อุ่น ช่วยใหช้ี่ไหลเวยีนด ีขจดั 
ความชื้น สลายของเสยีตกคา้ง 

ระงบัอาการหอบ 
黄柏 หวงป๋อ ตวัยาช่วย ขม เยน็มาก ระบายความรอ้นซึง่อยู่ช่วงลา่ง

ของร่างกาย เสรมิสารนํา้ ระงบั

อาการถ่ายเป็นบดิ 
半夏曲 ปัน้เซีย่ชฺว ี ตวัยาช่วย เผด็ อุ่น 

 
ขจดัความชื้น ละลายเสมหะ  
ลดการไหลยอ้นกลบัของชี่ 

ระงบัอาเจยีน สลายเสมหะที่

จบัตวัเป็นกอ้นและเถาดาน 
干生姜 กนัเซงิเจยีง 
(ขงิแก่แหง้) 

ตวัยาช่วย เผด็ รอ้น ใหค้วามอบอุ่นแก่ส่วนกลาง

ของร่างกาย สลายความเยน็ 

ดงึหยางใหก้ลบัคนืเพือ่กระตุน้

ชพีจร ใหค้วามอบอุ่นแก่ปอด 
สลายความชื้น 
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สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
人参 เหรนิเซนิ 

(โสมคน) 
ตวัยาช่วย หวานอมขม

เลก็นอ้ย 
อุ่น

เลก็นอ้ย 
เสรมิชี่อย่างมาก เสรมิปอด 

บาํรุงมา้มและกระเพาะอาหาร 

สรา้งสารนํา้ สงบจติใจ 
白术 ไป๋จู ๋ ตวัยาช่วย ขม 

อมหวาน 
อุ่น เสรมิมา้มใหแ้ขง็แรง ขจดั 

ความชื้น ระบายนํา้ ระงบัเหงือ่ 

กลอ่มครรภ ์
白茯苓 ไป๋ฝูหลงิ 
(โป่งรากสน) 

ตวัยาช่วย หวาน 
เลก็นอ้ย 

สุขมุ ระบายความชื้นและนํา้ เสรมิ

มา้มใหแ้ขง็แรง ช่วยใหจ้ติใจ

สงบ 
麦芽曲 ไมห่ยาชฺว ี
(ขา้วบารเ์ลย่ง์อก) 

ตวัยาช่วย หวาน สุขมุ เสรมิกระเพาะอาหารให ้

แขง็แรง ช่วยย่อยอาหาร 
บรรเทาอาการแน่นทอ้ง 

甘草 (炙)   
กนัเฉ่า (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผดันํา้ผึ้ง) 

ตวัยานาํพา หวาน อุ่น บาํรุงชี่ เสรมิมา้มและกระเพาะ-

อาหาร ระบายความรอ้น  
ขบัพษิ ปรบัประสานตวัยา

ท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 

 ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยจื่อสอืเป็นตวัยาหลกั มสีรรพคุณช่วยใหช้ี่ไหลเวยีน สลายของเสยีทีจ่บัตวั

เป็นกอ้น บรรเทาอาการจุกเสยีดแน่นทอ้ง  ตวัยาเสริม คือ โฮ่วผอ (จื้อ) ช่วยเสริมฤทธิ์ของตวัยาหลกั 
เพิ่มประสทิธิภาพในการบรรเทาอาการจุกเสยีดแน่นทอ้ง  ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ หวงป๋อ มสีรรพคุณระบาย

ความรอ้น ขจดัความชื้น บรรเทาอาการแน่นทอ้ง  ปัน้เซี่ยชฺว ีช่วยสลายความชื้น ปรบัความสมดุลของ

กระเพาะอาหาร  กนัเซงิเจยีง มฤีทธิ์อุ่นจงเจยีว ขจดัความเยน็  เมือ่ใชต้วัยาท ัง้สามร่วมกนัจะช่วยเสริม

ฤทธิ์ใหแ้รงขึ้น โดยกนัเซงิเจยีงรสเผด็ มฤีทธิ์ขบักระจาย และหวงป๋อรสขม มฤีทธิ์กดชี่ลงลา่ง  เหรนิเซนิ

มฤีทธิ์เสริมภูมติา้นทานและบาํรุงมา้มใหแ้ขง็แรง  ไป๋จูแ๋ละไป๋ฝูหลงิมฤีทธิ์ขจดัความชื้น เสริมบาํรุงมา้ม  
ไมห่ยาชฺวมีสีรรพคุณช่วยย่อยอาหารและปรบัสมดุลของกระเพาะอาหาร  กนัเฉ่า (จื้อ) เป็นตวัยานาํพา มี
ฤทธิ์ปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั

1,3 
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รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาลูกกลอน ยาตม้

4 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้
 ไมค่วรใชต้าํรบัยาน้ีในผูป่้วยทีม่อีาการแน่นทอ้งชนิดแกร่ง

1,3 
ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 

การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  ตาํรบัยาน้ีมฤีทธิ์กระตุน้การเคลือ่นไหวของกระเพาะอาหารและ
ลาํไส ้ช่วยใหก้ารขบัถ่ายดขีึ้นในหนูถบีจกัรและกระต่าย

4
  

การศึกษาทางคลนิิก:  เมือ่ศึกษาในผูป่้วยโรคกระเพาะอาหารอกัเสบเรื้อรงั จาํนวน 30 ราย โดย

ใหร้บัประทานยานาน 6 เดอืน พบว่าไดผ้ลดใีนผูป่้วย 26 ราย มอีาการดขีึ้น 3 ราย และไมไ่ดผ้ล 1 ราย  
จากการศึกษาในผูป่้วยหลงัการผ่าตดัที่มอีาการอุดกัน้ลาํไส ้ถ่ายลาํบาก จาํนวน 12 ราย โดยใหผู้ป่้วย

รบัประทานยาในรูปแบบยาตม้แทนยาลูกกลอน วนัละ 2 ห่อ แบ่งรบัประทานวนัละ 4 ครัง้ พบว่าผูป่้วย
จาํนวน 11 ราย หายเป็นปกตโิดยไมก่ลบัมาเป็นอกี4  การศึกษาในผูป่้วยธาตพุกิารจาํนวน 27 ราย พบว่า

ตาํรบัยาน้ีทาํใหม้กีารเคลือ่นไหวของกระเพาะอาหารมากขึ้น ลดอาการอาหารไมย่่อย
5
 

เอกสารอา้งองิ 
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. จรสั ตัง้อร่ามวงศ,์ เย็นจิตร เตชะดาํรงสิน, ธีรวฒัน ์ตัง้อร่ามวงศ.์  ตาํรบัยาจื่อสือเซียวผี่หวาน.  [เอกสารแปลเพื่อการจดัทาํ

ฐานขอ้มูลยาสมุนไพรจีน]. นนทบุรี: สถาบนัการแพทยไ์ทย-จีน เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและ

การแพทยท์างเลอืก กระทรวงสาธารณสุข, 2552. 
4. Jiang DX, Liu ZY, Wang X.   Zhishi Xiaopi Wan.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in 

Traditional Chinese Medicine. Vol. 2. 1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997.  
5. Lin J, Cai G, Xu JY. A comparison between Zhishi Xiaopiwan and cisapride in treatment of functional dyspepsia. 

World J Gastroenterol 1998; 4(6): 544-547. 
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เยวฺ่จฺวหีวาน (越鞠丸) หรอื ซฺยงจูห๋วาน (芎术丸) 

 

ตาํราตน้ตาํรบั  
丹溪心法 ตนัซซีนิฝ่า (Danxi’s Experimental Therapy)1 

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

สว่นประกอบ 

香附 Rhizoma Cyperi เซยีงฝู่ 90  กรมั 
川芎 Rhizoma Ligustici Chuanxiong ชวนซฺยง 90  กรมั 
苍术 Rhizoma Atractylodis ชงัจู ๋ 90  กรมั 
栀子 Fructus Gardeniae จอืจื่อ 90  กรมั 
神曲 Massa Fermentata Medicinalis เสนิชฺว ี 90  กรมั 

วธิีใช ้
 นาํตวัยาท ัง้หมดมาบดเป็นผงละเอยีด ปัน้เป็นยาลูกกลอนเมด็เลก็ ขนาดเท่าเมลด็ถ ัว่เขยีว ใช ้

นํา้เป็นกระสายยา รบัประทานครัง้ละ 6-9 กรมั หรอืตม้เอานํา้ดื่ม โดยปรบัลดนํา้หนกัยาลงจากตาํรบัยา

ขา้งตน้ 10 เท่า1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ช่วยใหช้ี่ไหลเวยีน ขจดัการคัง่ของชี่

1,3 
สรรพคณุ 

รกัษากลุม่อาการคัง่หกลกัษณะ ไดแ้ก่ ชี่ เลอืด เสมหะ ความรอ้น อาหาร และความชื้น  โดยมี

อาการแน่นอึดอดับริเวณทรวงอกและลิ้นป่ี ปวดแน่นทอ้ง รูส้ึกไม่สบายทอ้ง อาหารไม่ย่อย คลื่นไส ้

อาเจยีน เรอมกีลิน่เหมน็เปรี้ยว ลิ้นมฝ้ีาขาวเหนียว ชพีจรตงึ
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยโรคระบบทางเดนิอาหารซึ่งมี

สาเหตุจากความเครียด แผลในกระเพาะอาหารและลาํไสเ้ลก็ส่วนตน้ กระเพาะอาหารอกัเสบเรื้อรงั ตบั

อกัเสบชนิดติดต่อ ถุงนํา้ดีอกัเสบ หรือเป็นน่ิวในถุงนํา้ดี ปวดเสน้ประสาทบริเวณชายโครง ปวด

ประจาํเดอืน เป็นตน้
1,3
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2 เซนตเิมตร 
เซยีงฝู่ (香附) 

2 เซนตเิมตร 
ชวนซฺยง (川芎) 

2 เซนตเิมตร 
ชงัจู ๋(苍术) 

2 เซนตเิมตร 
จอืจื่อ (栀子) 

2 เซนตเิมตร 
เสนิชฺว ี(神曲) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาํรบัยา เยวฺ่จฺวหีวาน  (越鞠丸) 
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คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

香附 เซยีงฝู่ 

(แหว้หม)ู 
ตวัยาหลกั เผด็อมขม 

และอมหวาน

เลก็นอ้ย 

สุขมุ ผ่อนคลายตบั ช่วยใหช้ี่ไหลเวยีน 

ปรบัประจาํเดอืน ระงบัปวด 

川芎 ชวนซฺยง 

(โกฐหวับวั) 
ตวัยาเสรมิ 
และช่วย 

เผด็ อุ่น ช่วยการไหลเวยีนของชี่และ

เลอืด ขบัลมในเลอืด ระงบัปวด 
苍术 ชงัจู ๋

(โกฐเขมา) 

ตวัยาเสรมิ 
และช่วย 

เผด็ 
อมขม 

อุ่น ขบัลมชื้น เสรมิบาํรุงมา้ม ขบั

ความชื้น 

栀子 จอืจื่อ 

(ลูกพดุ) 
ตวัยาเสรมิ 
และช่วย 

ขม เยน็ ระบายความรอ้นในเลอืด เสรมิ

ความชื้น ขจดัพษิอกัเสบ 

神曲 เสนิชฺว ี ตวัยาเสรมิ 
และช่วย 

หวาน

เลก็นอ้ย 
และเผด็ 

อุ่น ช่วยย่อยอาหาร บาํรุงมา้ม สลาย 
อาหารทีบู่ดและตกคา้ง 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตวัยาหลกั คอื เซยีงฝู่  มสีรรพคุณขจดัการคัง่ของชี่ ช่วยใหช้ี่ไหลเวยีน 

ตวัยาเสริมและตวัยาช่วย ไดแ้ก่ ชวนซฺยง มสีรรพคุณช่วยใหช้ี่ไหลเวยีน เพิ่มการไหลเวยีนของเลอืด 

ขจดัการคัง่ของเลอืด และเสริมฤทธิ์ของเซียงฝู่ในการขจดัการคัง่ของชี่  ชงัจูม๋สีรรพคุณเสริมมา้มให ้

แขง็แรง ขจดัความชื้นที่อุดกัน้  จอืจื่อมสีรรพคุณลดไข ้ระบายความรอ้น  และเสนิชฺวช่ีวยปรบัสมดุล

ของกระเพาะอาหาร ช่วยย่อยอาหารที่ตกคา้ง  ตาํรบัยาน้ีสามารถขจดัเสมหะที่มีสาเหตุจากมา้มมี

ความชื้น หรอืมกีารคัง่ของชี่ ความรอ้น หรอือาหารไมย่่อย  หากขจดัการคัง่ออก เสมหะก็จะหาย1,3,4 
รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาลูกกลอน ยาผง

5 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้
 ตาํรบัยาน้ีเหมาะสาํหรบัผูป่้วยกลุม่อาการแกร่งเท่านัน้ ไมเ่หมาะกบัผูป่้วยกลุม่อาการพร่อง

1,3,4 
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ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  เมือ่ใหส้ารสกดัเอทานอล สารสกดัปิโตรเลยีมอเีทอร ์และสารสกดั

บวิทานอล ทางปากหนูถบีจกัร พบวา่มฤีทธิ์ตา้นอาการซมึเศรา้
5 

การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณช่วยใหจ้ติใจสงบ ระงบัอาการปวดไมเกรน บรรเทา

อาการตบัอกัเสบชนิดเฉียบพลนั ถงุนํา้ดอีกัเสบ บรรเทาอาการกระเพาะอาหารอกัเสบท ัง้ชนิดเฉียบพลนั

และชนิดเรื้อรงั กระตุน้ระบบการย่อยอาหาร และคลายการหดตวัของกลา้มเน้ือมดลูก
1,3,6  

เอกสารอา้งองิ 
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. เยน็จติร เตชะดาํรงสนิ, สมชาย จริพนิิจวงศ.์  ตาํรบัยาเยวฺจ่วฺหีวาน.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี]. นนทบรุ:ี 

สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวงสาธารณสุข, 
2552. 

4. Zhou YF.  Science of Prescriptions. 1st ed. Shanghai: Publishing House of Shanghai University of Traditional Chinese 
Medicine, 2002. 

5. Wei XH, Cheng XM, Shen JS, Wang ZT.  Antidepressant effect of Yue-ju-Wan ethanol extract and its fractions in 
mice models of despair.  J Ethnopharmacol 2008; 117(2): 339-44. 

6. Fan SP, Zhang Q.  Yueju Wan.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 
Medicine. Vol. 1. 1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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ปัน้เซ่ียโฮว่ผอทงั (半夏厚朴汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 

金匮要略 จนิคุ่ยเอี้ยวเลีย่ (Synopsis of Prescriptions of the Golden Chamber)1 
« ค.ศ. 219  Zhang Zhongjing (张仲景 จางจง้จิ่ง) »2

 

ประกอบดว้ย  

半夏 Rhizoma Pinelliae ปัน้เซีย่ 12  กรมั 
厚朴 Cortex Magnoliae Officinalis โฮ่วผอ 9  กรมั 
茯苓 Poria ฝูหลงิ 12  กรมั 
生姜 Rhizoma Zingiberis Recens เซงิเจยีง 9  กรมั 
苏叶 Folium Perillae ซูเยีย่ 6   กรมั 

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 

การออกฤทธิ์  
ช่วยใหช้ี่ไหลเวยีน ผ่อนคลายอาการอดึอดั ลดชี่ไหลยอ้น สลายเสมหะ

1,3
 

 

สรรพคณุ  
 รกัษาผูป่้วยทีม่อีาการกลนืลาํบาก คลา้ยมเีมด็หรอืกอ้นมาจกุลาํคอ มคีวามรูส้กึกลนืไมเ่ขา้และ

คายไม่ออก อดึอดัแน่นหนา้อก อาจมอีาการไอหรืออาเจยีน ลิ้นมฝ้ีาขาวชื้นหรือลืน่เหนียวชีพจรตงึหรือ

ลืน่
1,3 

 ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยที่มปีระสาทสมัผสัของลาํคอ

ผดิปกติ คออกัเสบ กล่องเสยีงบวม หลอดลมอกัเสบ หอบหรือหดืจากหลอดลมผดิปกติ อาเจียนจาก

ประสาทสมัผสัผดิปกต ิประสาทสมัผสักระเพาะอาหารผดิปกต ิคลืน่ไสอ้าเจยีนในสตรีมคีรรภเ์น่ืองจาก

เสมหะหรอืชี่ไหลยอ้น
1,3 
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ตาํรบัยา ปัน้เซ่ียโฮว่ผอทงั (半夏厚朴汤) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2 เซนตเิมตร 

3 เซนตเิมตร 
2 เซนตเิมตร 

3 เซนตเิมตร 

ปัน้เซีย่ (半夏) 
โฮ่วผอ (厚朴) 

ฝูหลงิ (茯苓) 

เซงิเจยีง (生姜) ซูเยีย่ (苏叶) 2 เซนตเิมตร 
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คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
半夏  ปัน้เซีย่  ตวัยาหลกั เผด็ อุ่น 

(มพีษิ)* 
ขจดัความชื้น ละลายเสมหะ ลด

การไหลยอ้นกลบัของชี่ บรรเทา

อาการคลืน่ไสอ้าเจยีน สลายเสมหะ

ทีเ่กาะตวัเป็นกอ้น 
厚朴  โฮ่วผอ  ตวัยาเสรมิ ขม 

อมเผด็ 
อุ่น ทาํใหช้ี่หมนุเวยีน ขบัความชื้น ขบั

ของเสยีและอาหารตกคา้ง ระงบัหอบ 
茯苓  ฝูหลงิ 
(โป่งรากสน)  

ตวัยาเสรมิ หวาน

เลก็นอ้ย 

สุขมุ ระบายความชื้นและนํา้ เสรมิบาํรุง

มา้ม ทาํใหจ้ติใจสงบ 
生姜  เซงิเจยีง  
(ขงิแก่สด) 

ตวัยาช่วย 
และนาํพา 

เผด็ อุ่น ขบัเหงือ่ กระจายหวดั ใหค้วามอบอุ่น

แก่กระเพาะอาหาร ระงบัอาเจยีน 

ช่วยใหป้อดอบอุ่น ระงบัไอ และ

บรรเทาพษิของยาปัน้เซีย่ 

苏叶  ซูเยีย่  
(ใบงาขี้มอ้น) 

ตวัยาช่วย 
และนาํพา 

เผด็ อุ่น ขบัเหงือ่ กระจายหวดัเยน็ ใหค้วาม

อบอุ่นแก่ส่วนกลาง ระงบัอาเจยีน 

อุ่นปอด ระงบัไอ ป้องกนัและ

บรรเทาอาการแพปู้และปลา 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยปัน้เซี่ยเป็นตวัยาหลกั มสีรรพคุณช่วยปรบัสมดุลกระเพาะอาหาร ลด

อาการชี่ไหลยอ้น ละลายเสมหะที่เกาะติดเป็นกอ้น  ตวัยาเสริม ไดแ้ก่ โฮ่วผอมีสรรพคุณปรบัการ

ไหลเวยีนของชี่ใหล้งดา้นล่าง ลดอาการแน่นทอ้ง และเสริมฤทธิ์ของปัน้เซี่ย ฝูหลงิมสีรรพคุณระบายนํา้ 

ช่วยเสริมฤทธิ์ละลายเสมหะของปัน้เซี่ย ตวัยาช่วยและนาํพา ไดแ้ก่ เซงิเจียงมฤีทธิ์ขบักระจายประสาน

กระเพาะอาหาร ระงบัอาเจยีน  ซูเยีย่มกีลิน่หอม มสีรรพคุณขบักระจายทาํใหช้ี่ไหลเวยีน กระจายชี่ของตบั 

ปรบัสมดุลของมา้ม
1,3 

 

*  ปัน้เซีย่ เป็นสมนุไพรทีม่พีษิ ตอ้งฆ่าฤทธิ์ยาก่อนใช ้
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รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

4 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้

ตวัยาในตาํรบัยาน้ีส่วนใหญ่มคุีณสมบตัอิุ่นแหง้ จงึเหมาะสาํหรบัผูป่้วยที่มอีาการชี่ตดิขดั หรอื

เสมหะชื้นอุดกัน้เท่านัน้  หา้มใชใ้นผูป่้วยที่ขาดสารนํา้หล่อเลี้ยงเน่ืองจากอนิพร่อง หรือมคีวามรอ้นจาก

อนิพร่อง
1,3 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวทิยา:  เมือ่ฉีดยาตม้เขา้หลอดเลอืดดาํแมวในขนาด 0.4 กรมั/กิโลกรมั พบว่า 

มฤีทธิ์ช่วยใหอ้าการกลนือาหารลาํบากของแมวดขีึ้น หลงัใหย้าแลว้ประมาณ 30 นาท ีอาการดงักล่าวจะ

กลบัคืนสู่สภาพปกติ  เมือ่ใหผ้งยาแก่หนูขาวทางปากในขนาด 4 กรมั/กิโลกรมั/วนั ติดต่อกนั 6 วนั 

พบว่ามฤีทธิ์ยบัย ัง้การเคลื่อนไหวของหนูขาวโดยเฉพาะในที่มดื และฤทธิ์ดงักล่าวจะคงอยู่ไดน้าน 2 วนั  

นอกจากน้ียงัพบว่าตาํรบัยาน้ีมฤีทธิ์ช่วยใหห้นูถบีจกัรนอนหลบั และมฤีทธิ์ตา้นอาการแพข้องผวิหนงัใน

หนูตะเภา
4
  จากการศึกษาฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง พบว่าสารสกดัดว้ยตวัทาํละลายชนิดต่าง ๆ

5-7
 

และสารพอลแิซก๊คาไรด์
8
ของตาํรบัยาน้ี มฤีทธิ์ตา้นซมึเศรา้ในหนูถบีจกัร  และยาตม้มฤีทธิ์ทาํใหห้นูขาวที่

ชกันาํใหเ้ครยีดเรื้อรงัแบบอ่อน ๆ มอีาการดขีึ้น
9 

การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณบรรเทาอาการคอหอยอกัเสบเรื้อรงั4
 กลนือาหาร

ลาํบากในผูสู้งอายุและผูป่้วยพารค์ินสนั
10,11

 หอบหดื อาเจียน มอีาการคนั ลาํไสอ้กัเสบชนิดเฉียบพลนั 

กระเพาะอาหารอกัเสบเรื้อรงัชนิดไมรุ่นแรง
4
  ช่วยใหผู้ป่้วยธาตพุกิารมอีาการดขีึ้น

12,13
 บรรเทาอาการโรค

ฮีสทเีรีย
4   ลดอุบตักิารณ์ของโรคปอดบวมและการเสยีชีวติที่เกี่ยวขอ้งกบัโรคปอดบวมในผูป่้วยโรค

สมองเสื่อม
14
 มรีายงานว่าผูป่้วยชายอายุ 40 ปีรายหน่ึงที่มอีาการหายใจขดัขณะนอนหลบัทุกคืน มี

อาการดขีึ้นเมือ่ใชย้าตาํรบัน้ี
15 
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ซูจือ่เจี้ยงช่ีทงั (苏子降气汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
太平惠民和剂局方 ไท่ผงิหุย้หมนิเหอจี้จหฺวฟีาง (Prescription of Peaceful Benevolent 
Dispensary)1 

« ค.ศ. 1151 Chen Shiwen (陈师文 เฉินซอืเหวนิ) »2 

ประกอบดว้ย  

紫苏子 Fructus Perillae จื่อซูจื่อ 9  กรมั 
半夏 Rhizoma Pinelliae ปัน้เซีย่ 9   กรมั 
厚朴  
(姜炒) 

Cortex Magnoliae Officinalis 
(baked with ginger) 

โฮ่วผอ  
(เจยีงเฉ่า) 

6   กรมั 

前胡 Radix Peucedani เฉียนหู 6   กรมั 
肉桂 Cortex Cinnamomi โร่วกุย้ 3  กรมั 
当归 Radix Angelicae Sinensis ตงักยุ 6  กรมั 
生姜 Rhizoma Zingiberis Recens เซงิเจยีง 3  กรมั 

苏叶 Folium Perillae ซูเยีย่ 2 กรมั 

甘草  Radix Glycyrrhizae กนัเฉ่า 6 กรมั 
大枣 Fructus Ziziphi Jujubae ตา้เจ่า 3  ผล 
     

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 

การออกฤทธิ์  
บรรเทาอาการหอบ ระงบัไอ ขบัเสมหะ

1,3
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สรรพคณุ  
 รกัษาภาวะร่างกายช่วงบนแกร่ง แต่ช่วงลา่งพร่อง โดยมเีสมหะและนํา้ลายมาก มอีาการหายใจ

ส ัน้ เหน่ือยไอหอบ อดึอดัแน่นหนา้อก เจบ็หนา้อก ขาอ่อนแรง มอืเทา้อ่อนลา้ไมม่กีาํลงั ลิ้นขาวลืน่หรอื
ขาวเหนียวมนั

1,3 
 ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยโรคหลอดลมอกัเสบเรื้อรงั 

หอบหดื ถุงลมโป่งพอง อาการไอเนื่องจากปอดและหวัใจผิดปกติ อาการเหน่ือยหอบที่เกิดจากภาวะ

ร่างกายช่วงบนแกร่งแต่ช่วงลา่งพร่อง มเีสมหะและนํา้ลายคัง่คา้งมาก
1,3 

คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
紫苏子  จื่อซูจื่อ 
(ผลงาขี้มอ้น) 

ตวัยาหลกั เผด็ อุ่น ระงบัไอ ระงบัหอบ ช่วยใหล้าํไส ้

ชุ่มชื้น ระบายอ่อน ๆ 
半夏  ปัน้เซีย่ ตวัยาเสรมิ เผด็ อุ่น  

(มพีษิ)* 
ขบัความชื้น ละลายเสมหะ ลด

อาการชี่ยอ้นขึ้น ระงบัอาเจยีน  
厚朴 (姜炒) 
โฮ่วผอ (เจยีงเฉ่า) 

ตวัยาเสรมิ ขม 
อมเผด็ 

อุ่น ทาํใหช้ี่หมนุเวยีน ขบัความชื้น ขบั

ของเสยีและอาหารตกคา้ง ระงบั

หอบ 
前胡  เฉียนหู ตวัยาเสรมิ ขม 

อมเผด็ 
เยน็ 

เลก็นอ้ย 
ลดชี่ใหต้ ํา่ลง ขบัเสมหะ กระจาย

และระบายลมรอ้น 
肉桂  โร่วกุย้ 
(อบเชยจนี) 

ตวัยาช่วย เผด็ 
อมหวาน 

รอ้น เสรมิหยาง บาํรุงธาตไุฟในระบบ
ไต ขบัความเยน็ ระงบัปวด เพิม่

ความอบอุ่นใหล้มปราณหมนุเวยีน 
当归  ตงักยุ 
 

ตวัยาช่วย หวาน 
อมเผด็ 

อุ่น บาํรุงและสรา้งเลอืดใหม ่และทาํให ้

เลอืดไหลเวยีนดขีึ้น บรรเทาปวด 

ช่วยใหล้าํไสม้คีวามชุ่มชื้น ระบาย

อ่อน ๆ 

*  ปัน้เซีย่ เป็นสมนุไพรทีม่พีษิ ตอ้งฆ่าฤทธิ์ยาก่อนใช ้
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สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
生姜  เซงิเจยีง 
(ขงิแก่สด) 

ตวัยาช่วย เผด็ อุ่น ขบัเหงือ่ ขบัความเย็นทาํใหช้ี่

หมนุเวยีน ทาํใหส้่วนกลางของ

ร่างกายโลง่ บรรเทาอาการแพจ้าก

การรบัประทานปู ปลา 
苏叶  ซูเยีย่ 
(ใบงาขี้มอ้น) 

ตวัยาช่วย เผด็ อุ่น ขบัเหงือ่ กระจายหวดัเยน็ ใหค้วาม

อบอุ่นแก่ส่วนกลางของร่างกาย 

ระงบัอาเจยีน อุ่นปอด ระงบัไอ 

甘草  กนัเฉ่า 
(ชะเอมเทศ) 

ตวัยานาํพา อมหวาน สุขมุ เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลางของร่างกาย 

ระบายความรอ้น ขบัพษิ ระงบัไอ 

ขบัเสมหะ ปรบัประสานตวัยา

ท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 

大枣  ตา้เจ่า 
(พทุราจนี) 

ตวัยานาํพา หวาน อุ่น เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลางของร่างกาย 

บาํรุงเลอืดในระบบประสาท 

ประสานฤทธิ์ยาใหสุ้ขมุ 

 ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยจื่อซูจื่อเป็นตวัยาหลกั มสีรรพคุณปรบัและลดชี่ ระงบัหอบ บรรเทา

อาการไอ ขบัเสมหะ  ตวัยาเสริม ไดแ้ก่ ปัน้เซี่ย โฮ่วผอ (เจยีงเฉ่า) และเฉียนหู ร่วมกนัออกฤทธิ์ระงบั

หอบ บรรเทาอาการไอ ละลายเสมหะทีต่ดิคา้ง  ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ โร่วกุย้ มสีรรพคุณขบัความเยน็ อุ่นหยาง

ใหไ้ต เสรมิชี่ใหค้งตวั จงึระงบัหอบ ตงักยุเสรมิบาํรุงและปรบัเลอืดใหเ้ป็นปกต ิการใชต้วัยาท ัง้สองร่วมกนั

จะช่วยขจดัอาการพร่องของช่วงล่างของร่างกาย ทาํใหช้ี่ไม่ไหลยอ้นขึ้นจนทาํใหเ้กิดอาการไอและเหน่ือย

หอบ เซงิเจยีงและซูเยี่ย ขบัความเยน็กระจายชี่ของปอด  ตวัยานาํพา ไดแ้ก่ กนัเฉ่าและตา้เจ่า มสีรรพคุณ

ปรบัประสานส่วนกลางของร่างกาย
1,3
 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้ ยาผง

4 
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ตาํรบัยา ซูจือ่เจี้ยงช่ีทงั (苏子降气汤) 

2 เซนตเิมตร 

จื่อซูจื่อ (紫苏子) ปัน้เซีย่ (半夏) 
2 เซนตเิมตร 
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2 เซนตเิมตร 

3 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 2 เซนตเิมตร 

โฮ่วผอ (厚朴) 

กนัเฉ่า (甘草) 

เฉียนหู (前胡) 

ตงักยุ (当归) 

โร่วกุย้ (肉桂) 

เซงิเจยีง (生姜) 

ซูเยีย่ (苏叶) ตา้เจ่า (大枣) 

3 เซนตเิมตร 
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ขอ้ควรระวงัในการใช ้
 ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตวัยาที่มฤีทธิ์อุ่นแหง้เป็นหลกั มสีรรพคุณขบัความแกร่งส่วนบนของ

ร่างกายเป็นหลกั จงึไม่เหมาะกบัผูป่้วยที่มอีาการปอดและไตพร่อง หรือไอ เหน่ือยหอบ เสมหะมากจาก

ภาวะปอดรอ้น
1,3

  
ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 

การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  ตาํรบัยาน้ีมฤีทธิ์ระงบัไอและตา้นอกัเสบในหนูถบีจกัร บรรเทาอาการ
หอบในหนูตะเภา

4
  

การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณเป็นยาขบัเสมหะ ระงบัไอ ระงบัหอบ นอกจากน้ี

ยงัพบว่า ตาํรบัยาน้ีสามารถปรบัสมรรถนะการทาํงานของต่อมหมวกไตใหด้ขีึ้น เพิ่มการไหลเวยีนของ

เลอืด และเพิม่ภมูติา้นทานใหก้บัผูป่้วยทีม่อีาการกลวัความหนาวเยน็
1,3,4 

เอกสารอา้งองิ 
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. สว่าง กอแสงเรือง.  ตาํรบัยาซูจื่อเจี้ยงชี่ทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มูลยาสมนุไพรจนี].  นนทบุรี:  สถาบนัการแพทย์

ไทย-จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  กระทรวงสาธารณสุข, 2550. 
4. Fan YP, Zhang Q, Wang X.  Su Zi Jiang Qi Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in 

Traditional Chinese Medicine.  Vol. 1. 1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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ติ้งฉ่วนทงั (定喘汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
摄生众妙方 เซ่อเซงิจง้เมีย่วฟาง (Effective Prescriptions for Health Conservation)1 
« ค.ศ. 1550 Zhang Sheche (张摄尺 จางเซ่อเช่อ) »2  

สว่นประกอบ 

麻黄 Herba Ephedrae หมาหวง 9  กรมั 
白果 Semen Ginkgo ไป๋กวอ่ 9  กรมั 
苏子 Fructus Perillae ซูจื่อ 6  กรมั 
杏仁 Semen Armeniacae Amarum ซิง่เหรนิ 9  กรมั 
半夏 Rhizoma Pinelliae ปัน้เซีย่ 9  กรมั 
款冬花 Flos Farfarae ขว่นตงฮวฺา 9  กรมั 
桑白皮 Cortex Mori Radicis ซงัไป๋ผ ี 9  กรมั 
黄芩 Radix Scutellariae หวงฉิน 6  กรมั 
甘草 Radix Glycyrrhizae กนัเฉ่า 3  กรมั 

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 
การออกฤทธิ์ 

 ช่วยกระจายชี่ปอด ระงบัหอบ ขจดัความรอ้น ขบัเสมหะ
1,3 

สรรพคณุ 

รกัษากลุ่มอาการมีเสมหะรอ้นอุดกัน้ในปอด ร่วมกบัถูกลมเย็นภายนอกมากระทบ  โดยมี

อาการไอ หอบ เสมหะมากสเีหลอืงขน้ กลวัหนาว มไีข ้ลิ้นมฝ้ีาเหลอืงเหนียว ชพีจรลืน่เรว็
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยโรคหลอดลมอกัเสบเรื้อรงั 

อาการหอบจากหลอดลมหดเกรง็ และมกีลุม่อาการดงัทีก่ลา่วขา้งตน้
1,3 
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2 เซนตเิมตร 
หมาหวง (麻黄) 

2 เซนตเิมตร 
ไป๋กวอ่ (白果) 

2 เซนตเิมตร 
ซูจื่อ (苏子) 

2 เซนตเิมตร 
ซิง่เหรนิ (杏仁) 

2 เซนตเิมตร 

ปัน้เซีย่ (半夏) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตาํรบัยา ติ้งฉ่วนทงั (定喘汤) 
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2 เซนตเิมตร 
ขว่นตงฮวฺา (款冬花) 

2 เซนตเิมตร 
ซงัไป๋ผ ี(桑白皮) 

2 เซนตเิมตร 
หวงฉิน (黄芩) 

2 เซนตเิมตร 
กนัเฉ่า (甘草) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

麻黄 หมาหวง ตวัยาหลกั เผด็ขม อุ่น

เลก็นอ้ย* 
ขบัเหงือ่ ขบัพษิไข ้กระจายชี่ปอด 

บรรเทาหอบ 

白果 ไป๋กวอ่ 
(แปะกว๊ย) 

ตวัยาหลกั อมหวาน 
ขมฝาด 

สุขมุ 
(มพีษิ)** 

ควบคุมการทาํงานของระบบปอด 

บรรเทาอาการหอบ ละลายเสมหะ 
苏子 ซูจื่อ 
(ผลงาขี้มอ้น) 

ตวัยาเสรมิ เผด็ อุ่น ระงบัไอ ระงบัหอบ ช่วยใหล้าํไส ้

ชุ่มชื้น ระบายอ่อน ๆ 
杏仁 ซิง่เหรนิ ตวัยาเสรมิ ขม อุ่น

เลก็นอ้ย 
ระบายและกระจายชี่ทีป่อด ระงบั

ไอ บรรเทาหอบ ใหค้วามชุ่มชื้น

แก่ลาํไส ้และระบายอ่อน ๆ 
 

*     สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา อนุญาตใหย้าทีผ่ลติขึ้นโดยมลีาํตน้และ/หรอืกิ่งเอเฟดรา (Ephedra) คดิเป็นนํา้หนกัลาํตน้  
      และ/หรอืกิ่งแหง้สาํหรบัรบัประทานในมื้อหน่ึงไมเ่กนิ 2 กรมั 
**   ไป๋กวอ่ เป็นสมนุไพรทีม่พีษิ หา้มใชใ้นปรมิาณมาก ควรระมดัระวงัการใชใ้นเดก็เลก็ 
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สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

半夏 ปัน้เซีย่ ตวัยาเสรมิ เผด็ อุ่น 
(มพีษิ)*** 

สลายความชื้น ละลายเสมหะ 
กดชี่ลงลา่ง บรรเทาอาการคลืน่ไส ้

อาเจยีน สลายเสมหะทีเ่กาะตวั

เป็นกอ้น 

款冬花 ขว่นตงฮวฺา ตวัยาเสรมิ เผด็ขม 
เลก็นอ้ย 

อุ่น ใหค้วามชุ่มชื้นแก่ระบบปอด 
ระงบัอาการไอ ละลายเสมหะ 

桑白皮 ซงัไป๋ผ ี
(เปลอืกรากหมอ่น) 

ตวัยาช่วย อมหวาน เยน็ ระบายความรอ้นของปอด 

บรรเทาอาการหอบ ระบายนํา้ 
ลดอาการบวม 

黄芩 หวงฉิน ตวัยาช่วย ขม เยน็ ระบายความรอ้น ขจดัความชื้น 

ขบัพษิรอ้น ช่วยใหเ้ลอืดเยน็ลง 

หา้มเลอืด ลดไข ้และกลอ่มครรภ ์

甘草 กนัเฉ่า 
(ชะเอมเทศ) 

ตวัยา

นาํพา 
อมหวาน สุขมุ เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลาง ขบัพษิ 

ระงบัไอ ขบัเสมหะ ปรบัประสาน 

ตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตวัยาหลกั ไดแ้ก่ หมาหวงมสีรรพคุณกระจายชี่ของปอด ขบัชี่ที่ไม่ดี

ออกนอกร่างกาย ควบคุมอาการหอบใหส้งบลง  ไป๋กว่อมสีรรพคุณสมานปอด ขบัเสมหะ ควบคุม

อาการหอบใหส้งบลง  เมือ่ใชต้วัยาสองชนิดน้ีร่วมกนั หมาหวงจะช่วยกระจาย ในขณะทีไ่ป๋กวอ่จะช่วย

เหน่ียวร ัง้ จงึเสรมิฤทธิ์กนัทาํใหอ้าการหอบหายเร็วขึ้น และยงัช่วยลดฤทธิ์ของหมาหวงไมใ่หช้ี่ของปอด

กระจายมากเกินไป  ตวัยาเสริม ไดแ้ก่ ซูจื่อ ซิ่งเหริน ปัน้เซี่ย และข่วนตงฮฺวา มสีรรพคุณช่วยลดชี่ 

ควบคุมอาการหอบ ขบัเสมหะ และระงบัอาการไอ  ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ ซงัไป๋ผ ีและหวงฉิน มสีรรพคุณ

ช่วยระบายความ-รอ้นของปอด ลดไข ้และระงบัอาการหอบ  กนัเฉ่าเป็นตวัยานาํพา ช่วยปรบัประสาน

ตวัยาท ัง้หมดในตาํรบัใหเ้ขา้กนั
1,3 

 
 

*** ปัน้เซีย่ เป็นสมนุไพรทีม่พีษิ ตอ้งฆ่าฤทธิ์ยาก่อนใช ้
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รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

4 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้

หา้มใชต้าํรบัยาน้ีกบัผูป่้วยไขห้วดัทีเ่กิดจากจากการกระทบลมเยน็ในระยะแรก โดยมอีาการไอ

หอบและไม่มเีหงือ่ หรือไม่มเีสมหะรอ้นที่ทาํใหไ้อ  และหา้มใชใ้นกรณีที่เป็นโรคหอบหดืเรื้อรงั ชี่พร่อง 

ชพีจรจม เลก็ อ่อนแรง
1,3 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวทิยา: ตาํรบัยาน้ีมฤีทธิ์ขบัเสมหะ บรรเทาอาการหอบในหนูถบีจกัร และหนู

ตะเภา ระงบัอาการไอในหนูถีบจกัร ยบัย ัง้การหดเกร็งของกลา้มเน้ือเรียบของหลอดลมหนูตะเภา 

เสริมสรา้งระบบภูมิตา้นทานในหนูถีบจกัร ตา้นจุลชีพในหลอดทดลอง
4
 และตา้นเชื้ อ respiratory 

syncytial virus (RSV) ในหนูถบีจกัร5 
การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีจะช่วยคลายกลา้มเน้ือเรยีบของหลอดลม ทาํใหอ้าการหอบ

สงบลง และขบัเสมหะ ระงบัอาการไอ ขบัเหงือ่ และลดไข ้
4
  มรีายงานพบว่าตาํรบัยาน้ีช่วยใหผู้ป่้วยเดก็ที่

เป็นโรคหอบมอีาการดขีึ้น
6 

การศึกษาความปลอดภยั:  เมือ่ใหย้าตม้ทางปากหนูถบีจกัรในขนาดเทยีบเท่าผงยา 150 กรมั/

กโิลกรมั ไมพ่บความผดิปกตหิรอืตายภายใน 3 วนั4 

เอกสารอา้งองิ 
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. เย็นจิตร เตชะดาํรงสนิ, จรสั ตัง้อร่ามวงศ,์ สมชาย จิรพนิิจวงศ.์  ตาํรบัยาติ้งฉ่วนทงั.  [เอกสารแปลเพื่อการจดัทาํฐานขอ้มูลยา

สมนุไพรจีน].  นนทบุรี:  สถาบนัการแพทยไ์ทย-จีน เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

ทางเลอืก  กระทรวงสาธารณสุข, 2550. 
4. Fan YP, Zhang Q, Wang X.  Ding Chuan 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. Cui ZZ, Wu ZQ, Wang XF. Dingchuantang decoction restores the imbalance of TH2/TH1 in mice infected by 

respiratory syncytial virus. Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi 2006; 8(1): 63-5. 
6. Chan CK, Kuo ML, Shen JJ, See LC, Chang HH, Huang JL. Ding Chuan Tang, a Chinese herb decoction, could 

improve airway hyper-responsiveness in stabilized asthmatic children: a randomized, double-blind clinical trial. 
Pediatr Allergy Immunol 2006; 17(5): 316-22. 
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จฺหวผีีจูห้รูทงั (橘皮竹茹汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
金匮要略  จนิคุ่ยเอี้ยวเลีย่ (Synopsis of Prescriptions of the Golden Chamber) 1

 

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

สว่นประกอบ 

橘皮 Exocarpium Citri Rubrum จหฺวผี ี 9  กรมั 
竹茹 Caulis Bambusae in Taenis จูห้รู 9  กรมั 
生姜 Rhizoma Zingiberis Recens เซงิเจยีง 9 กรมั 
人参 Radix Ginseng เหรนิเซนิ 3  กรมั 
甘草 Radix Glycyrrhizae กนัเฉ่า 6 กรมั 
大枣 Fructus Ziziphi Jujubae ตา้เจ่า 5  ผล 
     

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 
การออกฤทธิ์ 

 ลดอาการชี่ไหลยอ้นกลบั  ระงบัอาเจยีน  เสรมิชี่ ระบายความรอ้น
1,3

 

สรรพคณุ 

 รกัษากลุม่อาการกระเพาะอาหารพร่อง ชี่สวนทางลอยขึ้น (ชี่ยอ้นกลบั) และมคีวามรอ้น โดยมี

อาการสะอกึ เรอ หรอือาเจยีน เบือ่อาหาร ลิ้นนุ่มแดง ชพีจรเรว็ ไมม่แีรง
1,3 

 ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรอืลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัสตรมีคีรรภท์ีม่อีาการแพท้อ้ง มภีาวะ

อุดตนับางส่วนที่ข ัว้ตอนปลายกระเพาะอาหาร อาเจียนเน่ืองจากกระเพาะอาหารอกัเสบ มอีาการของ

ระบบประสาทกระเพาะอาหาร (เช่น ความเครยีดลงกระเพาะ) อาเจยีนหลงัจากผ่าทอ้ง มอีาการสะอกึไม่
หยุด โดยมสีาเหตจุากกระเพาะอาหารพร่อง และชี่ไหลยอ้นกลบั

1,3
 

 

 



ตาํรบัยาควบคุมการไหลเวยีนของชี่ 
 

 

326 

ตาํรบัยา จฺหวผีีจูห้รูทงั (橘皮竹茹汤) 

2 เซนตเิมตร 
จูห้รู (竹茹) 

3 เซนตเิมตร 

จหฺวผี ี(橘皮) 
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2 เซนตเิมตร 
เซงิเจยีง (生姜) 

2 เซนตเิมตร 
เหรนิเซนิ (人参) 

2 เซนตเิมตร 
กนัเฉ่า (甘草) 

2 เซนตเิมตร 
ตา้เจ่า (大枣) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
橘皮 จหฺวผี ี ตวัยาหลกั เผด็ 

อมขม 
อุ่น เสรมิมา้ม ขจดัความชื้น ละลาย

เสมหะ 

竹茹 จูห้รู 

(เปลอืกช ัน้กลางของ
ลาํตน้ไผ่ดาํ) 

ตวัยาหลกั อมหวาน เยน็ 
เลก็นอ้ย 

ระบายความรอ้น ละลายเสมหะ

บรรเทาอาการคลืน่ไส ้อาเจยีน 

生姜 เซงิเจยีง 

(ขงิแก่สด) 

ตวัยาเสรมิ เผด็ อุ่น ขบัเหงือ่ ขบัความเยน็ทาํใหช้ี่

ไหลเวยีน ใหค้วามอบอุ่นแก่

ส่วนกลางของร่างกายและปอด 

ระงบัอาเจยีนและไอ 

     



ตาํรบัยาควบคุมการไหลเวยีนของชี่ 
 

 

328 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
人参 เหรนิเซนิ 

(โสมคน) 

ตวัยาช่วย

และนาํพา 

หวาน 
อมขม 
เลก็นอ้ย 

อุ่น 
เลก็นอ้ย 

เสรมิบาํรุงเหวยีนชี่ เสรมิมา้ม 

บาํรุงปอด เสรมิสารนํา้ ลดอาการ

กระหายนํา้ สงบประสาท 

甘草 กนัเฉ่า 

(ชะเอมเทศ) 

ตวัยาช่วย

และนาํพา 

อมหวาน สุขมุ เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลางของร่างกาย 

ระบายความรอ้น ขบัพษิ ระงบั

อาการไอ ขบัเสมหะ ปรบัประสาน

ตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 

大枣 ตา้เจ่า 

(พทุราจนี) 

ตวัยาช่วย

และนาํพา 

หวาน อุ่น เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลางของร่างกาย 

บาํรุงเลอืดในระบบประสาท 

ประสานฤทธิ์ยาใหสุ้ขมุ 

 ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตวัยาหลกั ไดแ้ก่ จฺหวผีี มสีรรพคุณปรบัชี่ ช่วยใหก้ระเพาะอาหาร

ทาํงานดขีึ้น ปรบัสมดุล ระงบัอาเจยีน  จูห้รู ระบายความรอ้นในกระเพาะอาหาร ระงบัอาเจยีน ตวัยาท ัง้

สอง ชนิดน้ีจะช่วยเสริมฤทธิ์ลดชี่ไหลยอ้นกลบั ระงบัอาเจยีน และระบายความรอ้นในกระเพาะอาหาร  

เซงิเจยีงเป็นตวัยาเสริม มสีรรพคุณเสริมฤทธิ์ระงบัอาเจยีนของตวัยาหลกั และป้องกนัไม่ใหต้วัยาหลกั

ระบายความรอ้นในกระเพาะอาหารมากเกินไป  ตวัยาช่วยและตวัยานาํพา ไดแ้ก่ เหรินเซิน กนัเฉ่า 

และตา้เจ่า บาํรุงชี่ บาํรุงมา้ม ช่วยปรบัสมดุลกระเพาะอาหารและปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดในตาํรบัให ้

เขา้กนั
1,3

 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

4 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้
 ไม่ควรใชต้าํรบัยาน้ีกบัผูป่้วยที่มอีาการชี่ไหลยอ้นขึ้น สะอกึ อาเจยีน ซึ่งมสีาเหตจุากกลุ่มอาการ

เยน็พร่อง หรอื อาการรอ้นแกร่ง
1,3 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
 การศึกษาทางคลนิิก:  เมือ่ใหผู้ป่้วยทีม่อีาการวงิเวยีนศีรษะจาํนวน 128 ราย รบัประทานยาตม้

ทีเ่พิม่ตวัยาอืน่ตามความเหมาะสมกบัอาการของผูป่้วย พบว่าผูป่้วยหายเป็นปกต ิ106 ราย มอีาการดขีึ้น 
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22 ราย และเมือ่เฝ้าตดิตามผลนาน 6 เดอืน ไมพ่บผูป่้วยรายใดเป็นซํา้อกี  เมือ่ใหผู้ป่้วยทีม่เีน้ืองอกและ

ไดร้บัการฉายรงัส ีจาํนวน 41 ราย รบัประทานยาตม้วนัละ 1 ห่อ โดยแบ่งรบัประทานวนัละ 6-8 ครัง้ 

ตดิต่อกนั 5 ห่อ  หากผูป่้วยมอีาการอาเจยีนรุนแรง ใหเ้พิม่เกลอืทีค่ ัว่แลว้ 1 กรมั (เกลอืคัว่มสีรรพคุณ
ระงบัอาเจยีนไดผ้ลดมีาก)  พบวา่ยาตม้สามารถลดอาการขา้งเคยีงทีเ่กดิจากการฉายรงัสเีมือ่เปรยีบเทยีบ
กบักลุ่มควบคุม  นอกจากน้ี ยาตม้ยงัมสีรรพคุณรกัษาอาการอกัเสบในระบบทางเดนิอาหารของผูป่้วย

จาํนวน 69 ราย และรกัษาโรคไตวายเรื้อรงัในผูป่้วยจาํนวน 40 ราย โดยจะยิ่งไดผ้ลดเีมือ่ใชร่้วมกบัยา

แผนปจัจบุนั
4
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เซฺวี่ยฝู่จูย๋วฺทีงั (血府逐瘀汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
医林改错 อหีลนิก่ายชฺวอ่ (Correction on the Errors of Medical Works)1 
« ค.ศ. 1830 Wang Qingren (王清任 หวางชงิเริ่น) »2

 

ประกอบดว้ย  

当归 Radix Angelicae Sinensis ตงักยุ 9  กรมั 
川芎 Rhizoma Ligustici Chuanxiong ชวนซฺยง 5  กรมั 
赤芍 Radix Paeoniae Rubra เช่อเสา 9   กรมั 
桃仁  Semen Persicae เถาเหรนิ 12  กรมั 
红花 Flos Carthami หงฮวฺา 9  กรมั 
牛膝 Radix Achyranthis Bidentatae หนิวซ ี 9  กรมั 
柴胡 Radix Bupleuri ไฉหู 3  กรมั 
桔梗 Radix Platycodi เจีย๋เกงิ 5  กรมั 
枳壳 Fructus Aurantii จื่อเขอ 6  กรมั 
生地 Radix Rehmanniae เซงิตี้ 9  กรมั 
甘草 Radix Glycyrrhizae กนัเฉ่า 3  กรมั 

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 

การออกฤทธิ์  

สลายเลอืดคัง่ ช่วยใหก้ารไหลเวยีนของเลอืดดขีึ้น พลงัขบัเคลือ่นชี่ดขีึ้น ระงบัอาการปวด
1,3 

สรรพคณุ  
 รกัษาภาวะเลอืดคัง่ในทรวงอก โดยมอีาการเจ็บหนา้อก ปวดศีรษะเรื้อรงั ปวดเหมอืนเขม็ทิม่ที่

ตาํแหน่งเดมิ ชี่ยอ้นกลบั สะอกึไมห่ยุด รอ้นใน หงดุหงดิ แน่นหนา้อก ใจส ัน่ นอนไมห่ลบั อารมณร์อ้น 
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5 เซนตเิมตร 

     2 เซนตเิมตร 

โกรธงา่ย มไีขช่้วงหวัคํา่ ลิ้นมสีแีดงคล ํา้ หรอืมจีดุเลอืดคัง่เป็นจํา้ ๆ รมิฝีปากมสีคีล ํา้ หรอืมขีอบตาดาํท ัง้ 

2 ขา้ง ชพีจรฝืดหรอืตงึแน่น
1,3 

 ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยโรคเกี่ยวกบัหลอดเลอืดหวัใจ

และหลอดเลอืดสมองอดุตนัและอกัเสบ ความดนัเลอืดสูง ตบัแขง็ ปวดประจาํเดอืน ประจาํเดอืนขาดหาย 

รกคา้งในครรภห์ลงัจากการแทง้บตุร และผูป่้วยทีม่อีาการปวดศีรษะ เจบ็หนา้อกและชายโครงเน่ืองจากชี่

ตดิขดั มเีลอืดคัง่
1,3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาํรบัยา เซฺวี่ยฝู่จูย๋วฺทีงั (血府逐瘀汤) 

ตงักยุ (当归) 

เช่อเสา (赤芍) 
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2 เซนตเิมตร        2 เซนตเิมตร       2 เซนตเิมตร 

     2 เซนตเิมตร    2 เซนตเิมตร 

    2 เซนตเิมตร 

 2 เซนตเิมตร 

        2 เซนตเิมตร 
      2 เซนตเิมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชวนซฺยง (川芎) เถาเหรนิ (桃仁) หงฮวฺา (红花) 

หนิวซ ี(牛膝) ไฉหู (柴胡) 

เซงิตี้ (生地) 

จื่อเขอ (枳壳) 

เจีย๋เกงิ (桔梗) 

กนัเฉ่า (甘草) 
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คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร  ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
当归  ตงักยุ 
 

ตวัยาหลกั หวาน 
อมเผด็ 

อุ่น บาํรุงเลอืด ช่วยใหเ้ลอืดไหลเวยีนดี

ขึ้น ลดบวม ระงบัปวด 
川芎  ชวนซฺยง 
(โกฐหวับวั) 

ตวัยาหลกั เผด็ อุ่น ช่วยการไหลเวยีนของชี่และเลอืด

ขบัลมในเลอืด ระงบัปวด 
赤芍  เช่อเสา ตวัยาหลกั ขม เยน็

เลก็นอ้ย 
ระบายความรอ้น ทาํใหเ้ลอืดเยน็ลง

บรรเทาอาการผดผืน่แดงบนผวิหนงั 

อาเจยีนเป็นเลอืด เลอืดกาํเดาไหล 

ประจาํเดอืนไมม่า เป็นเถาดานหรอื

กอ้นในทอ้ง 
桃仁  เถาเหรนิ 
(เมลด็ทอ้) 

ตวัยาหลกั ขม 
อมหวาน 

สุขมุ ช่วยใหเ้ลอืดในระบบตบัและหวัใจ

หมนุเวยีนด ีกระจายเลอืดคัง่ 

รกัษาประจาํเดอืนไมม่า บรรเทาปวด
ประจาํเดอืน หลอ่ลืน่ลาํไส ้ระบาย

อ่อน ๆ  

红花  หงฮวฺา 
(ดอกคาํฝอย) 

ตวัยาหลกั เผด็ อุ่น ช่วยใหเ้ลอืดหมนุเวยีน ทะลวง

จงิล ัว่ ช่วยใหป้ระจาํเดอืนปกต ิ

บรรเทาอาการปวดประจาํเดอืน 

ระงบัปวด ลดบวม 
牛膝  หนิวซ ี
(พนังูนอ้ย) 

ตวัยาหลกั ขมอมหวาน

เปรี้ยว 
สุขมุ ช่วยนาํความรอ้นทีเ่กดิจากการ

อกัเสบและเลอืดทีอ่ยู่ส่วนบนของ

ร่างกายใหร้ะบายลงลา่ง เพือ่หยุด

เลอืดทีร่อ้นแลว้กระจายออกนอก

ระบบ 
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สมนุไพร  ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
柴胡  ไฉหู ตวัยาเสรมิ ขม 

อมเผด็ 
เยน็

เลก็นอ้ย 
ขบักระจายลดไข ้ผ่อนคลายตบั 

และช่วยใหห้ยางชี่ขึ้นสู่สว่นบน 

คลายเครยีด 
桔梗  เจีย๋เกงิ ตวัยาเสรมิ ขมอมเผด็ สุขมุ กระจายชี่ทีป่อด ขบัเสมหะ บรรเทา

อาการไอมเีสมหะมาก แน่นหนา้อก

อดึอดั คอบวมเจบ็ ฝีในปอด อาเจยีน 
枳壳  จื่อเขอ 
 

ตวัยาเสรมิ ขม 
อมเผด็ 

เยน็

เลก็นอ้ย 
ช่วยใหช้ี่บรเิวณทรวงอกไหลเวยีนดี

และช่วยใหเ้ลอืดไหลเวยีน 
生地  เซงิตี้ 
(โกฐขี้แมว) 

ตวัยาเสรมิ หวาน 
อมขม 

เยน็ ระบายความรอ้น ทาํใหเ้ลอืดเยน็ลง

บาํรุงเลอืดและอนิชี่ของตบัและไต

เสรมิสารนํา้ 
甘草  กนัเฉ่า 
(ชะเอมเทศ) 

ตวัยานาํพา อมหวาน สุขมุ บาํรุงชี่ เสรมิมา้มและกระเพาะ-
อาหาร ระบายความรอ้น ขบัพษิ 

ปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตวัยาหลกั ไดแ้ก่ ตงักุย ชวนซฺยง เช่อเสา เถาเหริน และหงฮฺวา มี

สรรพคุณสลายการคัง่ของเลอืด ทาํใหเ้ลอืดไหลเวยีนด ีหนิวซช่ีวยทะลทุะลวงหลอดเลอืด สลายเลอืดคัง่ 

ช่วยใหเ้ลอืดไหลเวยีนลงสู่ส่วนลา่ง  ตวัยาเสรมิ ไดแ้ก่ ไฉหูช่วยผ่อนคลายตบั ปรบัชี่  เจีย๋เกงิและจื่อเขอ

ช่วยการไหลเวยีนของชี่บริเวณทรวงอก  เซงิตี้ ช่วยระบายความรอ้นทาํใหเ้ลอืดเยน็ลง เมือ่ใชคู่้กบัตงักุย

จะบาํรุงเลอืด ช่วยหล่อลืน่ บรรเทาความแหง้ ทาํใหส้ลายเลอืดคัง่โดยไมท่าํลายอนิของเลอืด  กนัเฉ่าเป็น

ตวัยานาํพา ช่วยปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั
1,3 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้ ยาลูกกลอน

4 

ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้
ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตวัยาสลายการคัง่ของเลอืดหลายชนิด จึงไม่ควรใชก้บัผูป่้วยที่ไม่มี

อาการเลอืดคัง่ และหา้มใชก้บัสตรมีคีรรภ์
1,3 
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ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  ตาํรบัยาน้ีมฤีทธิ์ ช่วยใหก้ารไหลเวียนของเลอืดในหนูขาวดีขึ้น

ป้องกนัการขาดออกซเิจนและยบัย ัง้การหดตวัของกลา้มเน้ือหวัใจหนูถบีจกัร
4
 ปกป้องกลา้มเน้ือหวัใจหนู

ขาวจากการขาดเลอืด
5  ตา้นการเกิดภาวะหลอดเลอืดแดงแขง็ในกระต่าย6

  กระตุน้ใหไ้ขกระดูกหนูถบี
จกัรสรา้งเมด็เลอืดเพิม่ขึ้น

7
 ช่วยปรบัสมดุลของระบบภมูคุิม้กนัในหนูถบีจกัร

4
  

การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณตา้นการแขง็ตวัของเลอืดและขยายหลอดเลอืด 

บรรเทาอาการหดเกร็งของกลา้มเน้ือหวัใจ
1,3,4 

 ทาํใหพ้ฒันาการของภาวะหลอดเลอืดแดงแขง็ชา้ลง
8
  ช่วยให ้

ผูป่้วยปวดเคน้หวัใจทีม่ภีาวะเลอืดคัง่มกีารไหลเวยีนของเลอืดดขีึ้น และมอีาการและคุณภาพชวีติดขีึ้น
9,10  

ช่วยการไหลเวียนของเลือดและขจดัเลือดคัง่ในหูช ัน้ในและกา้นสมองของผูป่้วยที่หูหนวกอย่าง

เฉียบพลนั
11
 รกัษาภาวะเกิดพงัผดืที่ตบัที่เกิดจากการติดเชื้อไวรสัตบัอกัเสบชนิดบี

12
  นอกจากน้ียงัมี

สรรพคุณสงบจติใจ และช่วยใหม้ดลูกหดตวั
1,3,4 

เอกสารอา้งองิ 
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. จรสั ตัง้อร่ามวงศ.์  ตาํรบัยาเซวีย่ฝู่จูว๋ทีงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี].  นนทบรุ:ี  สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551.  
4. Peng K, Wang XD, Yuan XQ.  Xue Fu Zhu Yu Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in 

Traditional Chinese Medicine. Vol. 2.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
5. Tang D, Liu Z, Zhang H, Sun M, Sui Y. Protective effects of xuefu zhuyu decoction on myocardium ischemia 

reperfusion injury in rats. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 2010; 35(22): 3077-9. 
6. Li Y, Zhao A, Zeng H, Lin G, Jiang H. Effects of Xuefu Zhuyu decoction on serum asymmetric dimethylarginine in 

atherosclerosis rabbits. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 2009; 34(12): 1530-4. 
7. Gao D, Lin JM, Zheng LP. Experimental study on effect of Xuefu Zhuyu Decoction on bone marrow hematopoietic 

stem cells of mice. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2007; 27(6): 527-30. 
8. Li Y, Chen K, Shi Z. Effect of xuefu zhuyu pill on blood stasis syndrome and risk factor of atherosclerosis. Zhongguo 

Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 1998; 18(2): 71-3. 
9. Chu FY, Wang J, Yao KW, Li ZZ. Effect of Xuefu Zhuyu Capsule (血府逐瘀胶囊) on the symptoms and signs and 

health-related quality of life in the unstable angina patients with blood-stasis syndrome after percutaneous coronary 
intervention: A Randomized controlled trial. Chin J Integr Med 2010; 16(5): 399-405.  

10. Xue M, Chen KJ, Ma XJ, Liu JG, Jiang YR, Miao Y, Yin HJ. Effects of Xuefu Zhuyu Oral Liquid on hemorheology 
in patients with blood-stasis syndrome due to coronary disease and their relationship with human platelet antigen-3 
polymorphism]. Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao 2008; 6(11): 1129-35. 
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ปู่หยางหวนอูท่งั (补阳还五汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 

 医林改错  อหีลนิก่ายชฺวอ่ (Correction on the Errors of Medical Works)1 

« ค.ศ. 1830 Wang Qingren (王清任 หวางชงิเริ่น) »2 

ประกอบดว้ย  

生黄芪 Radix Astragali Membranacei เซงิหวงฉี 120 กรมั 
当归尾  Radix Angelicae Sinensis ตงักยุเหวย่ ์ 6 กรมั 
川芎 Rhizoma Ligustici Chuanxiong ชวนซฺยง 3 กรมั 
赤芍 Radix Paeoniae Rubra เช่อเสา 6 กรมั 
桃仁 Semen Persicae เถาเหรนิ 3 กรมั 
红花 Flos Carthami หงฮวฺา 3 กรมั 
地龙  Lumbricus ตี้หลง 3 กรมั 

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 

การออกฤทธิ์  
บาํรุงชี่ ช่วยใหก้ารไหลเวยีนของเลอืดดขีึ้น ทะลวงเสน้ลมปราณ

1,3 

สรรพคณุ  
 รกัษาอมัพฤกษ ์อมัพาต ปากเบี้ยว ตาเข พูดอูอ้ี้ไม่ชดั นํา้ลายไหลที่มมุปาก ขาลบีเดนิไม่ได ้

ปสัสาวะบอ่ยหรอืกล ัน้ปสัสาวะไมไ่ด ้ลิ้นมฝ้ีาขาว ชพีจรเชื่องชา้
1,3 

 ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรอืลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยทีเ่ลอืดคัง่และชี่พร่อง เน่ืองจาก

สาเหตตุ่าง ๆ เช่น หลอดเลอืดสมองอดุตนัหรอืแตกเฉียบพลนั หรอืเป็นโปลโิอในวยัเดก็ เป็นตน้
1,3 
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ตาํรบัยา ปู่หยางหวนอูท่งั (补阳还五汤) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 เซนตเิมตร 
เซงิหวงฉี (生黄芪) 
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2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ชวนซฺยง (川芎) 

เถาเหรนิ (桃仁) เช่อเสา (赤芍) 

หงฮวฺา (红花) ตี้หลง (地龙) 

ตงักยุเหวย่ ์(当归尾) 
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คาํอธิบายตาํรบั 
สมนุไพร  ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

生黄芪  เซงิหวงฉี ตวัยาหลกั หวาน อุ่น

เลก็นอ้ย 
บาํรุงชี่ของปอดและมา้ม เสรมิ

ภมูคุิม้กนั ระงบัเหงือ่ 
当归尾  ตงักยุเหวย่ ์
(โกฐเชยีง) 

ตวัยาเสรมิ หวาน 
อมเผด็ 

อุ่น ช่วยใหก้ารไหลเวยีนของเลอืดไม่

ตดิขดั 
川芎  ชวนซฺยง 
(โกฐหวับวั) 

ตวัยาช่วย เผด็ อุ่น ช่วยการไหลเวยีนของชี่และเลอืด

ขบัลมในเลอืด ระงบัปวด 

赤芍  เช่อเสา ตวัยาช่วย ขม เยน็

เลก็นอ้ย 
ระบายความรอ้น ทาํใหเ้ลอืดเยน็

ลง อาเจยีนเป็นเลอืด เลอืด

กาํเดาไหล ประจาํเดอืนไมม่า 

เป็นเถาดานหรอืกอ้นในทอ้ง 
桃仁  เถาเหรนิ 

(เมลด็ทอ้) 

ตวัยาช่วย ขม 

อมหวาน 
สุขมุ ช่วยใหเ้ลอืดในระบบตบัและ

หวัใจหมนุเวยีนด ีกระจายเลอืดคัง่ 

รกัษาประจาํเดอืนไมม่า บรรเทา

อาการปวดประจาํเดอืน หลอ่ลืน่

ลาํไส ้ระบายอ่อน ๆ 
红花  หงฮวฺา 
(ดอกคาํฝอย) 

ตวัยาช่วย เผด็ อุ่น ช่วยใหเ้ลอืดไหลเวยีนด ีทะลวง 
เสน้ลมปราณ ขจดัเลอืดคัง่ 
บรรเทาอาการปวด 

地龙  ตี้หลง 
(ไสเ้ดอืนดนิ) 

ตวัยาช่วย เคม็ เยน็ ระบายความรอ้น บรรเทาอาการ

ลมช่วยใหเ้สน้ลมปราณหมนุเวยีน

ด ีแกไ้ขต้วัรอ้นจดัทีท่าํใหค้ลุม้

คล ัง่ ชกักระตกุ หรอืเป็นลมหมด

สต ิขจดัชี่พร่องตดิขดั ทาํใหเ้ป็น

อมัพาต อมัพฤกษ ์ปากเบี้ยว ตาเหล ่
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ตาํรบัยานี้ ใชร้กัษาผูป่้วยอมัพฤกษจ์ากโรคหลอดเลอืดสมองโดยเฉพาะ โดยมอีาการหลกัคือ 

ชี่พร่องและมเีลอืดคัง่  ดงันัน้จงึเนน้ใชเ้ซงิหวงฉีเป็นตวัยาหลกั  มสีรรพคุณบาํรุงเหวยีนชี่ เพือ่เพิม่พลงัชี่

ใหส้มบูรณ์ช่วยใหเ้ลอืดไหลเวยีนด ีสลายเลอืดคัง่โดยไม่กระทบเจิ้งชี่  ตงักุยเหว่ยเ์ป็นตวัยาเสริม ช่วย

สลายเลอืดคัง่ ทาํใหก้ารไหลเวยีนของเลอืดสะดวกและไม่กระทบอนิของเลอืด  ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ ชวนซฺ ยง 
เช่อเสา เถาเหรนิ และหงฮฺวา ช่วยใหเ้ลอืดไหลเวยีนดขีึ้น สลายเลอืดคัง่ ตี้หลงทะลวงเสน้ลมปราณ เมือ่

ใชย้าเหลา่น้ีร่วมกนัจะช่วยใหช้ี่สมบูรณ ์ขบัเคลือ่นเลอืดไดด้ ีทะลวงเสน้ปราณ สลายการคัง่ของเลอืด
1,3 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

4  
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้

 ตาํรบัยาน้ีเหมาะสาํหรบัผูป่้วยที่รูส้ึกตวัแลว้ อุณหภูมขิองร่างกายเป็นปกติ และไม่มอีาการ

เลอืดออกอกี  หา้มใชก้บัผูป่้วยที่มคีวามดนัโลหติสูงเน่ืองจากลมในตบัเคลือ่นไหวผดิปกติ มเีสมหะอุด

กัน้ระบบเสน้ลมปราณ  อนิพร่อง เลอืดรอ้น
1,3 

ตาํรบัยาน้ีใชเ้ซงิหวงฉีในปริมาณสูง  โดยท ัว่ไปจะเริ่มจาก 30-60 กรมั แลว้ค่อย ๆ เพิม่จนถงึ 
120 กรมั และเมือ่อาการหายดแีลว้ ตอ้งรบัประทานยาต่ออกีระยะหน่ึง เพือ่ป้องกนัการกลบัมาเป็นใหม่

1,3 
ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 

การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  ตาํรบัยาน้ีมฤีทธิ์บรรเทาอาการกลา้มเน้ือแขนขาไมม่แีรงในหนูตะเภา 
ช่วยบรรเทาอาการเลอืดคัง่ในสมองหนูขาว ยบัย ัง้การรวมกลุ่มของเกลด็เลอืด ชะลอการจบัตวัของเลอืด

ลดไขมนัในเลอืดของกระต่าย
4  ปกป้องระบบประสาทของหนู gerbil ทีช่กันาํใหส้มองขาดเลอืด5 และหนู

ขาวทีช่กันาํใหไ้ขสนัหลงัขาดเลอืด
6  กระตุน้การเจรญิและพฒันาการของเซลลป์ระสาทในหลอดทดลอง7 

กระตุน้ใหเ้สน้ประสาทเพิม่จาํนวนในหนูขาวทีช่กันาํใหส้มองขาดเลอืด
8  เพิม่การไหลเวยีนของเลอืดในหนู

ขาวทีม่ภีาวะชี่พร่องและเลอืดคัง่ท ัง้ทีเ่ป็นและไมเ่ป็นโรคหลอดเลอืดหวัใจ
9,10  ปกป้องกลา้มเน้ือหวัใจหนู

ขาวจากการขาดเลอืด
11  สมานแผลในหนูขาวทีเ่ป็นแผลเรื้อรงั12  และตา้นอกัเสบในหนูถบีจกัร13 

การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณช่วยขยายหลอดเลอืดในสมอง ทาํใหก้ารไหลเวยีน
ของเลอืดดขีึ้น บรรเทาอาการเลอืดคัง่และการหล่อเลี้ยงของเลอืดไม่เพยีงพอ เพิ่มการละลายของไฟบริน 

(fibrin) ยบัย ัง้การรวมกลุม่ของเกลด็เลอืด ชะลอการแขง็ตวัของเลอืด
4  ช่วยใหภ้าพคลืน่ไฟฟ้าหวัใจและ

อาการปวดเคน้หนา้อกในผูป่้วยหลอดเลอืดหวัใจดขีึ้น
14  

 ช่วยฟ้ืนฟูการทาํงานของระบบประสาทของ

ผูป่้วยในระยะพกัฟ้ืนจากภาวะสมองขาดเลอืด ทาํใหคุ้ณภาพชวีติดขีึ้น
15  เมือ่ใชต้าํรบัยาน้ีร่วมกบัยาแผน
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ปจัจบุนัตามมาตรฐานการรกัษา พบว่าสามารถลดความถีแ่ละความรุนแรงของการชกัในผูป่้วยโรคลมชกั

ทีเ่กดิจากความผดิปกตขิองหลอดเลอืดในสมอง
16 
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เวนิจงิทงั (温经汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
金匮要略  จนิคุ่ยเอี้ยวเลีย่ (Synopsis of Prescriptions of the Golden Chamber)1 
« ค.ศ. 219  Zhang Zhongjing (张仲景  จางจง้จิ่ง) »2 

สว่นประกอบ 

吴茱萸 Fructus Evodiae หวูจูยหฺว ี 9  กรมั 
桂枝 Ramulus Cinnamomi กุย้จอื 6 กรมั 
当归 Radix Angelicae Sinensis ตงักยุ 9 กรมั 
川芎 Rhizoma Ligustici Chuanxiong ชวนซฺยง 6 กรมั 
芍药 Radix Paeoniae เสาเย่า 9 กรมั 
阿胶 Colla Corii Asini อาเจยีว 6 กรมั 
麦冬 Radix Ophiopogonis ไมต่ง 9 กรมั 
丹皮 Cortex Moutan Radicis ตนัผ ี 6 กรมั 
人参 Radix Ginseng เหรนิเซนิ 6 กรมั 
半夏 Rhizoma Pinelliae ปัน้เซีย่ 9 กรมั 
生姜 Rhizoma Zingiberis Recens เซงิเจยีง 6 กรมั 
甘草 Radix Glycyrrhizae กนัเฉ่า 6 กรมั 
     

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ใหค้วามอบอุ่นแก่เสน้ลมปราณ ขบักระจายความเยน็ บาํรุงเลอืด ขจดัเลอืดคัง่

1,3 
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3 เซนตเิมตร 

ตาํรบัยา เวนิจงิทงั (温经汤) 

2 เซนตเิมตร 
หวูจูยหฺว ี(吴茱萸) 2 เซนตเิมตร 

กุย้จอื (桂枝) 

ตงักยุ (当归) 
2 เซนตเิมตร 

ชวนซฺยง (川芎) 
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2 เซนตเิมตร 
เสาเย่า (芍药) 

2 เซนตเิมตร 
อาเจยีว (阿胶) 

2 เซนตเิมตร 
ไมต่ง (麦冬) 

2 เซนตเิมตร 
ตนัผ ี(丹皮) 

2 เซนตเิมตร 
เหรนิเซนิ (人参) 

2 เซนตเิมตร 
ปัน้เซีย่ (半夏) 

2 เซนตเิมตร 
เซงิเจยีง (生姜) 2 เซนตเิมตร กนัเฉ่า (甘草) 
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สรรพคณุ 

รกัษากลุ่มอาการเย็นพร่องเกาะกุมเสน้ลมปราณชงเริ่น (冲任)  หรือมีเลือดคัง่ ทาํให ้
ประจาํเดอืนมาไมป่กต ิมาเร็วหรอืมาชา้ หรอืมานานเกินไป  หรือมไีขใ้นช่วงหวัคํา่ รอ้นทีฝ่่ามอื ปากและ

รมิฝีปากแหง้หรอืเยน็ ปวดทอ้งนอ้ย มบีตุรยาก
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรอืลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยทีป่ระจาํเดอืนมาผดิปกต ิโดยมี

สาเหตจุากการทาํงานของมดลูกผดิปกต ิมใิช่เกิดจากความผดิปกตขิองมดลูก อุง้เชิงกรานอกัเสบเรื้อรงั 

และเน้ืองอกทีม่ดลูก
1,3

 

คาํอธิบายตาํรบั 
 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
吴茱萸 หวูจูยหฺว ี ตวัยาหลกั เผด็อมขม รอ้น 

(มพีษิ
เลก็นอ้ย)* 

สลายความเยน็ของเสน้

ลมปราณตบั ระงบัปวด ให ้

ความอบอุ่นแก่ส่วนกลางของ

ร่างกาย ระงบัอาเจยีน เสรมิ 

หยาง ระงบัทอ้งร่วง 
桂枝 กุย้จอื 

(กิ่งอบเชยจนี) 
ตวัยาหลกั เผด็ 

อมหวาน 
อุ่น ขบัเหงือ่ ผ่อนคลายกลา้มเน้ือ  

ใหค้วามอบอุ่น และเสรมิหยาง 
ช่วยใหช้ี่มกีารไหลเวยีนดขีึ้น 

当归 ตงักยุ ตวัยาเสรมิ เผด็ขม 
อมหวาน 

อุ่น บาํรุงเลอืด ทาํใหก้ารไหลเวยีน

ของเลอืดดขีึ้น สลายเลอืดคัง่ 
สรา้งเลอืดใหม ่

川芎 ชวนซฺยง 
(โกฐหวับวั) 

ตวัยาเสรมิ เผด็ อุ่น ช่วยการไหลเวยีนของชี่และ

เลอืด ขบัลมในเลอืด ระงบัปวด 
     
 

 

*   หวูจูยหฺว ีเป็นสมนุไพรทีม่พีษิเลก็นอ้ย ตอ้งฆ่าฤทธิ์ยาก่อนใช ้
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สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
芍药 เสาเย่า ตวัยาเสรมิ ขมเปรี้ยว 

อมหวาน 
เยน็ 

เลก็นอ้ย 
เสรมิอนิของเลอืด ปรบัประจาํ-

เดอืน ปรบัสมดุลชี่ของตบั ระงบั 

ปวด เก็บกกัอนิชี่ ระงบัเหงือ่ 
阿胶 อาเจยีว 
(กาวหนงัลา) 

ตวัยาเสรมิ หวาน สุขมุ บาํรุงเลอืด หา้มเลอืด เสรมิ 
บาํรุงอนิ บาํรุงปอดใหชุ้่มชื้น 

麦冬 ไมต่ง ตวัยาเสรมิ ขมอม

หวาน

เลก็นอ้ย 

เยน็ 
เลก็นอ้ย 

เสรมิสารนํา้ในกระเพาะอาหาร 

เสรมิอนิ ใหค้วามชุ่มชื้นแก่

ปอด ช่วยใหจ้ติใจแจ่มใส 

บรรเทาอาการหงดุหงดิ 

丹皮 ตนัผ ี
(เปลอืกรากโบตัน๋) 

ตวัยาเสรมิ ขม 
อมเผด็ 

เยน็ 
เลก็นอ้ย 

ทาํใหเ้ลอืดเยน็ ระบายความ- 
รอ้น ขบัความรอ้นในเลอืด 

人参 เหรนิเซนิ 
(โสมคน) 

ตวัยาช่วย หวาน 
อมขม

เลก็นอ้ย 

อุ่น 
เลก็นอ้ย 

เสรมิพลงัชี่ บาํรุงหวัใจและ 
มา้ม เสรมิปอด สรา้งสารนํา้  
ช่วยใหจ้ติใจสงบ 

半夏 ปัน้เซีย่ ตวัยาช่วย เผด็ อุ่น 
(มพีษิ)** 

สลายความชื้น ละลายเสมหะ 
กดชี่ลงลา่ง บรรเทาอาการ 
คลืน่ไสอ้าเจยีน สลายเสมหะที่

เกาะตวัเป็นกอ้น 

生姜 เซงิเจยีง 
(ขงิแก่สด) 

ตวัยาช่วย เผด็ อุ่น ขบัเหงือ่ ใหค้วามอบอุ่นแก่

กระเพาะอาหาร บรรเทาอาการ

คลืน่ไส ้ช่วยใหป้อดอบอุ่น 

ระงบัไอ 
甘草 กนัเฉ่า 
(ชะเอมเทศ) 

ตวัยาช่วย 
และนาํพา 

อมหวาน สุขมุ เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลาง ขบัพษิ 

ระงบัไอ ขบัเสมหะ ปรบั

ประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 

 

**    ปัน้เซีย่ เป็นสมนุไพรทีม่พีษิ ตอ้งฆ่าฤทธิ์ยาก่อนใช ้
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ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตวัยาหลกั ไดแ้ก่ หวูจูยฺหว ีและกุย้จอื มสีรรพคุณช่วยใหค้วามอบอุ่น

แก่เสน้ลมปราณ สลายความเย็น และช่วยใหเ้ลอืดไหลเวยีนดีขึ้น  ตวัยาเสริม ไดแ้ก่ ตงักุย ชวนซฺยง 

และเสาเย่า มสีรรพคุณปรบัการไหลเวยีนของเลอืด  สลายเลอืดคัง่ เสริมเลอืด และปรบัประจาํเดือน  

อาเจยีว ไมต่ง และตนัผ ีมสีรรพคุณบาํรุงเลอืดและอนิของตบั  ตวัยาเหลา่น้ีร่วมกนัขจดัเลอืดคัง่ เพือ่ให ้

เลอืดใหมไ่หลเวยีนด ีและไมม่ผีลขา้งเคยีง  ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ เหรนิเซนิและกนัเฉ่า มสีรรพคุณบาํรุงมา้ม 

ซึง่เป็นแหลง่สรา้งชี่และเลอืด ช่วยตงักยุและอาเจยีวเพิม่อนิและบาํรุงเลอืด  ปัน้เซีย่มสีรรพคุณปรบัชี่ของ
กระเพาะอาหารใหล้งเบื้องล่าง สลายการคัง่ และช่วยปรบัประจาํเดอืน  เซงิเจยีงช่วยใหค้วามอบอุ่นแก่

กระเพาะอาหาร ทาํใหร้ะบบการทาํงานของกระเพาะอาหารดขีึ้น  กนัเฉ่าเป็นตวัยานาํพา ช่วยปรบัประสาน

ตวัยาท ัง้หมดในตาํรบัยาใหเ้ขา้กนั
1,3 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้ ยาลูกกลอนนํา้ผึ้ง4 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้
 หา้มใชต้าํรบัยาน้ีกบัผูป่้วยทีม่กีอ้นในทอ้งทีม่สีาเหตจุากเลอืดคัง่จากภาวะแกร่ง

5 
ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 

การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  ยาตม้มฤีทธิ์กระตุน้การทาํงานของสมองส่วนล่างและต่อมใตส้มอง
ในหนูขาว

4
 เพิม่การหล ัง่ฮอรโ์มนที่กระตุน้การตกไข่ (Luteinizing hormone)6  และมฤีทธิ์บาํรุงเลอืด

ในหนูถบีจกัร
4 

การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณรกัษาอาการประจาํเดอืนมาไม่ปกตหิรือภาวะขาด
ประจาํเดอืน ปวดประจาํเดอืน  ช่วยใหก้ารทาํงานของมดลูกดขีึ้น ลดอาการเกรง็ บรรเทาอาการเลอืดออก

ทีม่ดลูก มดลูกอกัเสบ
4  ปรบัระบบฮอรโ์มนไมใ่หร้บกวนการตกไข่ในหญงิทีม่ภีาวะรงัไข่มถีงุนํา้หลายใบ7  

การศึกษาในหญิงวยัระยะกาํลงัหมดประจาํเดือนถึงเพิ่งหมดประจาํเดือนที่มอีาการหนาวสะทา้นที่ขา 

พบวา่ตาํรบัยาน้ีมฤีทธิ์ลดการไหลเวยีนของเลอืดทีม่ากเกนิไปทีแ่ขน ทาํใหเ้ลอืดไหลเวยีนไดด้ตีลอดท ัว่ท ัง้

ร่างกาย
8 

เอกสารอา้งองิ 
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6. Miyake A, Lee JW, Tasaka K, Ohtsuka S, Aono T.  Wenjing-tang, a traditional Chinese herbal medicine increases 

luteinizing hormone release in vitro.  Am J Chin Med 1986; 14(3-4): 157-60. 
7. Ushiroyama T, Hosotani T, Mori K, Yamashita Y, Ikeda A, Ueki M. Effects of switching to wen-jing-tang (unkei-to) 

from preceding herbal preparations selected by eight-principle pattern identification on endocrinological status and 
ovulatory induction in women with polycystic ovary syndrome. Am J Chin Med 2006; 34(2): 177-87. 

8. Ushiroyama T, Sakuma K, Nosaka S. Comparison of effects of vitamin E and wen-jing-tang (unkei-to), an herbal 
medicine, on peripheral blood flow in post-menopausal women with chilly sensation in the lower extremities: a 
randomized prospective study. Am J Chin Med 2006; 34(6): 969-79. 
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เซิงฮวฺ่าทงั (生化汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 

傅青主女科 ฟู่ชงิจู่นฺหวีเ่คอ (Fu Qingzhu’s Obstetrics and Gynecology)1 
« ค.ศ. 1826 Fu Qingzhu (傅青主 ฟู่ชงิจู่) »2

 

ประกอบดว้ย  

全当归 Radix Angelicae Sinensis เฉฺวยีนตงักยุ 24  กรมั 
川芎 Rhizoma Ligustici Chuanxiong ชวนซฺยง 9  กรมั 
桃仁  

(去皮尖) 
Semen Persicae (skin removed) เถาเหรนิ 

(ชฺวีผ่เีจยีน) 
6  กรมั 

干姜 (炮黑) Rhizoma Zingiberis (well baked) กนัเจยีง (เผา้เฮย)์ 2  กรมั 
甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กนัเฉ่า (จื้อ) 2  กรมั 

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่ อาจเตมิเหลา้เหลอืง 1 ชอ้นโตะ๊ เมือ่ตม้ใกลจ้ะแลว้เสรจ็1,3 

การออกฤทธิ์  
สลายการคัง่ของเลอืด ทาํใหเ้ลอืดไหลเวยีนด ีใหค้วามอบอุ่นแก่เสน้ลมปราณ ระงบัอาการปวด

1,3
 

 

สรรพคณุ  
 ใชส้าํหรบัขบันํา้คาวปลาในสตรหีลงัคลอด ซึง่มอีาการปวดทอ้งนอ้ย เมือ่กดจะเจบ็มากขึ้น ตาํแหน่ง

ทีเ่จบ็มกีอ้น รอบขอบลิ้นมสีมีว่งคล ํา้ ชพีจรจมและฝืด
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสาํหรบัขบันํา้คาวปลาตกคา้งในสตรีหลงัคลอด 

ผูป่้วยทีม่กีอ้นเน้ือในมดลูก มเีลอืดคัง่ตรงอุง้เชงิกราน โดยมสีาเหตจุากความเยน็อดุกัน้
1,3 
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ตาํรบัยา เซิงฮวฺ่าทงั (生化汤) 

5 เซนตเิมตร 2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 2 เซนตเิมตร 2 เซนตเิมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เฉฺวยีนตงักยุ (全当归) ชวนซฺยง (川芎) 

เถาเหรนิ (桃仁) กนัเจยีง (เผา้เฮย)์ [干姜 (炮黑)] กนัเฉ่า (จื้อ) [甘草(炙)] 
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คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
全当归  เฉฺวยีนตงักยุ 
(ตงักยุท ัง้ราก) 

ตวัยาหลกั หวาน 
อมเผด็ 

อุ่น บาํรุงเลอืด ทาํใหก้ารไหลเวยีน

ของเลอืดด ีสลายเลอืดคัง่ สรา้ง

เลอืดใหม ่
川芎  ชวนซฺยง 
(โกฐหวับวั) 

ตวัยาเสรมิ เผด็ อุ่น ช่วยการไหลเวยีนขบัเคลือ่นชี่ 

ทาํใหเ้ลอืดไหลเวยีนด ีระงบัปวด 
桃仁 (去皮尖) 
เถาเหรนิ (ชฺวีผ่เีจยีน) 
(เมลด็ทอ้เอาเปลอืกออก) 

ตวัยาเสรมิ ขม 
อมหวาน 

สุขมุ ช่วยการทะลทุะลวง ช่วยสลาย

เลอืดคัง่ ทาํใหเ้ลอืดไหลเวยีนด ี

干姜 (炮黑) 
กนัเจยีง (เผา้เฮย)์ 
(ขงิป้ิงจนดาํ) 

ตวัยาช่วย เผด็ อุ่น ช่วยขบัความเยน็ ใหค้วามอบอุ่น

ในเสน้ลมปราณ ระงบัอาการปวด 

甘草 (炙) กนัเฉ่า (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผดันํา้ผึ้ง) 

ตวัยานาํพา หวาน อุ่น เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลางของ

ร่างกาย บรรเทาอาการปวด ปรบั

ประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 

ตาํรบัยานี้ ถา้เติมเหลา้เหลอืงซึ่งมคุีณสมบตัิอุ่น รสหวานเผด็ จะเพิ่มการไหลเวยีนของเลอืด 

ขบัความเยน็ สลายลม
1,3  

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้ ยาลูกกลอน

4 

ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้
หา้มใชต้าํรบัยาน้ีกบัผูป่้วยที่มเีลอืดคัง่หลงัคลอด ที่เกิดจากมคีวามรอ้นสูงในระบบเลอืด และ

ควรระมดัระวงัการใชใ้นผูป่้วยทีค่ลอดลูกโดยการผ่าตดั
1,3 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  ตาํรบัยาน้ีมฤีทธิ์ช่วยเพิม่การบบีตวัของมดลูกในหนูถบีจกัรและหนู

ขาว
4
 กระตุน้การบบีตวัของมดลูกกระต่ายในระยะใกลค้ลอด โดยไมม่ผีลต่อปากมดลูก

5
 ปรบัสมรรถภาพ
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การทาํงานของมดลูกหนูถบีจกัร และตา้นอกัเสบในหนูถบีจกัร
4
  จากการศึกษาในหนูขาวทีเ่ลอืดคัง่อย่าง

เฉียบพลนัพบว่า ตาํรบัยาน้ีช่วยการไหลเวยีนของเลอืดในบรเิวณมดลูก ลดความหนืดของเลอืด และลด

การเกดิลิม่เลอืดในหลอดเลอืด
6
 

การศึกษาทางคลินิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณขบันํา้คาวปลาในสตรีหลงัคลอด  บรรเทาอาการ

ปวดทอ้งนอ้ยแบบกดแลว้เจบ็ ปรบัสภาพการทาํงานของมดลูก ช่วยใหก้ารไหลเวยีนของเลอืดดขีึ้น ดูดซมึ

เลอืดทีอ่อกนอกเสน้เลอืดกลบัเขา้สู่ระบบ และกระตุน้การหล ัง่นํา้นม
1,3,4  

เอกสารอา้งองิ 
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. จรสั ตัง้อร่ามวงศ.์  ตาํรบัยาเซงิฮวา่ทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี].  นนทบรุ:ี  สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551.  
4. Peng K.  Sheng Hua Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese Medicine. 

Vol. 2.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
5. Hong M, Yu L, Ma C, Zhu Q.  Effect of extract from shenghua decoction on myoelectric activity of rabbit uterine 

muscle in the latest period of pregnancy. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 2003; 28(12): 1162-4.  
6. Qian X, Yu H.  Effects of shenghua decoction on hemorheology, thrombosis and microcirculation. Zhongguo Zhong 

Yao Za Zhi 2011; 36(4): 514-8. 
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กงไว่ยวฺิ่นฟาง (宫外孕方) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
山西医学院 ซานซอีเีสฺวยีเวีย่น (Shanxi Medical College)1

 

สว่นประกอบ 

     สูตร 1 

丹参   Radix Salviae Miltirorrhizae ตนัเซนิ 15  กรมั 
赤芍 Radix Paeoniae Rubrae เช่อเสา 9  กรมั 
桃仁 Semen Persicae เถาเหรนิ 9  กรมั 
乳香 Resina Olibani หรูเซยีง 9  กรมั 
没药 Myrrha มอ่เย่า 9  กรมั 

     สูตร 2  ส่วนประกอบเหมอืนสูตร 1 โดยเพิม่ตวัยาอกี 2 ชนิด ดงัน้ี 

三棱 Rhizoma Sparganii ซานเหลงิ 6  กรมั 
莪术 Rhizoma Zedoariae เออ๋รจู์ ๋ 6  กรมั 
     

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,2 
การออกฤทธิ์ 

 ช่วยใหเ้ลอืดไหลเวยีนดขีึ้น ขจดัเลอืดคัง่ สลายกอ้น ระงบัปวด
1,2 

สรรพคณุ 

รกัษาสตรีต ัง้ครรภน์อกมดลูกที่มีอาการปวดทอ้งนอ้ยเฉียบพลนัหลงัขาดประจาํเดือน มี

เลอืดออกทางช่องคลอด สเีลอืดคล ํา้หรอืมเียือ่เมอืกปนออกมา กดเจบ็มากทีช่่องทอ้งนอ้ย
1,2   
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ตาํรบัยา กงไวย่วฺิ่นฟาง (宫外孕方) สูตร 1 

ตาํรบัยา กงไวย่วฺิ่นฟาง (宫外孕方) สูตร 2 
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2 เซนตเิมตร 
ตนัเซนิ (丹参) 2 เซนตเิมตร 

เช่อเสา (赤芍) 

2 เซนตเิมตร 
เถาเหรนิ (桃仁) 

2 เซนตเิมตร 
หรูเซยีง (乳香) 

2 เซนตเิมตร 
มอ่เย่า (没药) 

2 เซนตเิมตร 

ซานเหลงิ (三棱) 

เออ๋รจู์ ๋(莪术) 
2 เซนตเิมตร 
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คาํอธิบายตาํรบั 
สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

丹参 ตนัเซนิ ตวัยาหลกั ขม เยน็

เลก็นอ้ย 

ช่วยใหเ้ลอืดไหลเวยีน สลาย

เลอืดคัง่ ระงบัปวด แน่นหนา้อก 

เสน้เลอืดหวัใจตบี ช่วยให ้

ประจาํเดอืนปกต ิลดความรอ้น 
ในเลอืด สงบประสาท 

赤芍 เช่อเสา      ตวัยาหลกั ขม เยน็

เลก็นอ้ย 
ระบายความรอ้นในเลอืด 

บรรเทาอาการผดผืน่แดงบน

ผวิหนงั อาเจยีนเป็นเลอืด  
เลอืดกาํเดาไหล ประจาํเดอืนไม่

มา เป็นเถาดานหรอืกอ้นในทอ้ง 
桃仁 เถาเหรนิ  
(เมลด็ทอ้) 

ตวัยาเสรมิ ขม 
อมหวาน 

สุขมุ ช่วยใหเ้ลอืดในระบบตบัและ

หวัใจไหลเวยีนดขีึ้น กระจาย

เลอืดคัง่ รกัษาอาการประจาํ- 

เดอืนไมม่า บรรเทาอาการปวด

ประจาํเดอืน หลอ่ลืน่ลาํไส ้

ระบายอ่อน ๆ 
乳香 หรูเซยีง ตวัยาช่วย เผด็ 

อมขม 

อุ่น ช่วยใหร้ะบบไหลเวยีนของชี่และ

เลอืดดขีึ้น ระงบัปวด ลดบวม 
没药 มอ่เย่า 
(มดยอบ) 

ตวัยาช่วย ขม 
อมเผด็ 

สุขมุ ช่วยใหเ้ลอืดไหลเวยีนดขีึ้น 

ระงบัปวด ลดบวม สมานแผล 
三棱 ซานเหลงิ ตวัยาช่วย ขม สุขมุ ขบัเคลือ่นการไหลเวยีนของชี่ 

ขจดัเลอืดคัง่ สลายของเสยีที่

ตกคา้ง ระงบัปวด 

莪术 เออ๋รจู์ ๋ ตวัยาช่วย ขม เผด็ อุ่น ขบัเคลือ่นการไหลเวยีนของชี่ 

ขจดัเลอืดคัง่ สลายของเสยีที่

ตกคา้ง ระงบัปวด 
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ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตวัยาหลกั ไดแ้ก่ ตนัเซนิและเช่อเสา รสขม เยน็เลก็นอ้ย ออกฤทธิ์ใน

ระดบัเลอืด ช่วยใหก้ารไหลเวยีนของเลอืดดขีึ้น ขจดัเลอืดคัง่ ลดความรอ้นในเลอืด ระงบัปวด  เถาเหรนิ

เป็นตวัยาเสรมิ รสขมอมหวาน สุขมุ สลายลิม่เลอืด ช่วยใหเ้ลอืดไหลเวยีนดขีึ้น ใชไ้ดผ้ลดกีรณีปวดทอ้ง

หลงัการคลอดทีเ่กิดจากมเีลอืดคัง่อดุตนั  ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ หรูเซยีงและม่อเย่า มกีลิน่หอม มฤีทธิ์ทะลุ

ทะลวง สามารถสลายเลอืดคัง่และช่วยใหก้ารไหลเวยีนของชี่และเลอืดดีขึ้น ทาํใหอ้าการปวดค่อย ๆ 

บรรเทาลง  ตวัยาท ัง้สองน้ีมสีรรพคุณกระจายการคัง่ของเลอืด และระงบัปวดโดยเฉพาะ  ซานเหลงิรส

ขม ไม่มกีลิน่หอม ออกฤทธิ์ดใีนการทะลุทะลวงเลอืดที่ค ัง่ ทาํใหเ้สน้ลมปราณโล่ง  ขณะที่เออ๋รจู์ร๋สขม

เผด็ อุ่น มกีลิน่หอม มสีรรพคุณสลายชี่ที่ติดขดัในเลอืดและสิ่งตกคา้ง  เมือ่ใชต้วัยาท ัง้สองร่วมกนัจะ

เสรมิฤทธิ์ทะลทุะลวงและสลายสิง่ตกคา้งใหด้ขีึ้น
1,2  

หมายเหต:ุ การเลอืกใชสู้ตรตาํรบัยาน้ีจะขึ้นอยู่กบัสุขภาพและอาการของผูป่้วย โดยยาตม้สูตร 

1 ใชก้บัผูป่้วยทีเ่ริ่มเป็นระยะแรก หรอืเลอืดในช่องทอ้งยงัไหลเวยีนและไมม่อีาการหอ้เลอืด  ส่วนยาตม้

สูตร 2 ใชก้บัผูป่้วยทีเ่ลอืดในช่องทอ้งจบักนัเป็นกอ้น3 
รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้ ยาเมด็

3 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้
          ไม่ควรใชต้าํรบัยาน้ีกบัสตรีต ัง้ครรภน์อกมดลูก และมเีลอืดออกมาก หรือช็อคหมดสติ การ

ช่วยเหลอืฉุกเฉินและผ่าตดัจะเหมาะสมกวา่
1,2

 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวทิยา:  ยาตม้สูตร 1 และสูตร 2 มฤีทธิ์ลดอาการบวมนํา้ในหนูถบีจกัร โดย

ยาตม้สูตร 2 มฤีทธิ์แรงกว่า สูตร 1  เมื่อแยกศึกษาตวัยาเดี่ยว พบว่าเช่อเสา เถาเหริน และ เออ๋รจู์ม๋ี

ฤทธิ์ยบัย ัง้อาการบวมนํา้ แต่ซานเหลงิและตนัเซนิมฤีทธิ์ไมช่ดัเจน  ยาตม้สูตร 1 และสูตร 2 มฤีทธิ์ขยาย

หลอดเลอืด ช่วยสลายลิม่เลอืด และลดอาการบวมในกระต่าย และตา้นเชื้อแบคทเีรยีหลายชนิดไดด้ใีน

หลอดทดลอง  โดยตวัยาที่มฤีทธิ์ตา้นเชื้อแบคทเีรียคือ เช่อเสาและตนัเซนิ  ยาตม้สูตร 2 มฤีทธิ์ระงบั

อาการปวดทอ้งไดด้ใีนหนูถบีจกัร กระตุน้การทาํงานของเซลลก์ลนืกิน (phagocyte) ในกระต่ายและหนู
ถีบจกัร เพิ่มการซึมผ่านของผนงัหลอดเลอืดใหด้ีขึ้น และกระตุน้การทาํงานของระบบการสลายการ

แขง็ตวัของเลอืด
3
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การศึกษาทางคลนิิก:  จากการศึกษาในสตรีต ัง้ครรภน์อกมดลูก  เมือ่ใหผู้ป่้วยที่เลอืดในช่อง

ทอ้งยงัไหลเวยีนไมจ่บัตวัเป็นกอ้น จาํนวน 20 ราย ใชย้าสูตร 1  พบว่าทกุรายหายเป็นปกต ิ และเมือ่ให ้

ผูป่้วยที่มเีลอืดในช่องทอ้งจบัตวัเป็นกอ้น จาํนวน 593 ราย ใชย้าสูตร 2  พบว่า 53 ราย อาการดีขึ้น 
540 ราย อาการหายเป็นปกติ

3
 

เอกสารอา้งองิ 

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. จรสั ตัง้อร่ามวงศ,์ วราภรณ ์ตัง้อร่ามวงศ,์ เยน็จติร เตชะดาํรงสนิ.  ตาํรบัยากงไว่วิน่ฟาง.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยา
สมนุไพรจนี]. นนทบรุ:ี สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

กระทรวงสาธารณสุข, 2552. 
3. Peng K. Gongwaiyun Fang. In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 

Medicine.  Vol. 2.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997.  
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เสีย่วจีอ๋ิน๋จือ่ (小蓟饮子) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
济生方 จี้เซงิฟาง (Prescriptions for Succouring the Sick)1 
« ค.ศ. 1253  Yan Yonghe (严用和 เอีย๋นย่งเหอ) »2 

ประกอบดว้ย  

小蓟 Herba Cephalanoploris เสีย่วจี ๋ 15  กรมั 
藕节 Nodus Nelumbinis Rhizomatis โอวเจีย๋ 9  กรมั 
蒲黄 (炒) Pollen Typhae (parched) ผู่หวง (เฉ่า) 9  กรมั 
生地黄 Radix Rehmanniae เซงิตี้หวง 30  กรมั 
栀子 Fructus Gardeniae จอืจื่อ 9 กรมั 
木通 Caulis Akebiae มูท่ง 9 กรมั 
淡竹叶 Herba Lophatheri ตัน้จูเ๋ยีย่ 9 กรมั 
滑石 Talcum Pulveratum หฺวาสอื 12 กรมั 
当归 (酒洗) Radix Angelicae Sinensis 

(washed with wine) 
ตงักยุ (จิว่สี)่ 9 กรมั 

甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กนัเฉ่า (จื้อ) 6 กรมั 
     

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 

การออกฤทธิ์  
ช่วยใหเ้ลอืดเยน็ลง หา้มเลอืด ขบัน่ิว ขบัปสัสาวะ

1,3
 

 

สรรพคณุ  
 รกัษาอาการปสัสาวะมเีลอืดปนเน่ืองจากมคีวามรอ้นสะสมภายในร่างกาย ปสัสาวะบ่อยมสีเีขม้ 

ลิ้นแดง มฝ้ีาขาวบาง ชพีจรเรว็
1,3 

 ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยที่มเีลอืดออกในทางปสัสาวะ

อย่างเฉียบพลนัที่เกิดจากมคีวามรอ้นอุดกัน้มกีารติดเชื้อของทางเดินปสัสาวะ เป็นน่ิว ไตอกัเสบชนิด

เฉียบพลนั และวณัโรคลงไต
1,3 



ตาํรบัยาจนีทีใ่ชบ้อ่ยในประเทศไทย ฉบบัสมบูรณ์ 
 

 

361

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาํรบัยา เสีย่วจีอ๋ิน๋จือ่ (小蓟饮子) 

2 เซนตเิมตร 2 เซนตเิมตร 
 เสีย่วจี ๋(小蓟) โอวเจีย๋ (藕节) 
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2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

5 เซนตเิมตร 2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

ผู่หวง (蒲黄) 

เซงิตี้หวง (生地黄) 

จอืจื่อ (栀子) 

มูท่ง (木通) 

ตัน้จูเ๋ยีย่ (淡竹叶) 
หฺวาสอื (滑石) 

ตงักยุ (当归) 

2 เซนตเิมตร 

กนัเฉ่า (จื้อ) [甘草(炙)] 
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คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
小蓟  เสีย่วจี ๋ ตวัยาหลกั ขม 

อมหวาน 
เยน็ หา้มเลอืด ทาํใหเ้ลอืดเยน็ลง 

สลายเลอืดคัง่ ขบัพษิ ขบัฝีหนอง 
藕节  โอวเจีย๋ 
(ขอ้เหงา้บวัหลวง)  

ตวัยาเสรมิ ฝาด 
อมหวาน 

สุขมุ ทาํใหเ้ลอืดเยน็ลง หา้มเลอืด  
สลายเลอืดคัง่ 

蒲黄 (炒)  
ผู่หวง (เฉ่า) 

ตวัยาเสรมิ อมหวาน สุขมุ หา้มเลอืด สลายเลอืดคัง่ ขบั

ปสัสาวะ 
生地黄  เซงิตี้หวง 
(โกฐขี้แมว)  

ตวัยาช่วย หวาน 
อมขม 

เยน็ ระบายความรอ้น ทาํใหเ้ลอืดเยน็ลง

บาํรุงเลอืดและอนิชี่ของตบัและไต

เสรมิสารนํา้ 
栀子  จอืจื่อ 
(ลูกพดุ)  

ตวัยาช่วย ขม เยน็ ระบายความรอ้น เสรมิความชื้น 

ทาํใหเ้ลอืดเยน็ลง บรรเทาอาการ

อกัเสบ ขบัพษิ 
木通  มูท่ง   ตวัยาช่วย ขม เยน็ ขบัปสัสาวะ ขบัน่ิว ช่วยใหเ้ลอืด

ไหลเวยีนด ีขบันํา้นม 
淡竹叶  ตัน้จูเ๋ยีย่ 
(หญา้ขยุไมไ้ผ่,  
ใบไผ่ขม)  

ตวัยาช่วย จดือม

หวานเผด็ 
เยน็ ลดไข ้บรรเทาอาการรอ้นในคอแหง้ 

กระหายนํา้ ขบัพษิไขอ้อกทาง

ปสัสาวะ 
滑石  หฺวาสอื   
(หนิลืน่) 

ตวัยาช่วย จดื 
อมหวาน 

เยน็ ขบัน่ิว ขบัปสัสาวะ ขบัความรอ้น 

ขบัความชื้น ขบัฝีหนอง 
当归 (酒洗) 
ตงักยุ (จิว่สี)่  

ตวัยาช่วย หวาน 
อมเผด็ 

อุ่น บาํรุงเลอืด ช่วยใหเ้ลอืดไหลเวยีนด ี

ลดบวม ระงบัปวด 

甘草 (炙) 
กนัเฉ่า (จื้อ)  
(ชะเอมเทศผดันํา้ผึ้ง) 

ตวัยานาํพา หวาน อุ่น เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลางของร่างกาย 

บรรเทาอาการปวด ปรบัประสาน

ตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 
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ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยเสี่ยวจีเ๋ป็นตวัยาหลกั มสีรรพคุณหา้มเลอืดและทาํใหเ้ลอืดเย็นลง  ตวัยา

เสริม ไดแ้ก่ โอวเจีย๋และผู่หวง (เฉ่า) มสีรรพคุณทาํใหเ้ลอืดเยน็ลง หา้มเลอืด และสลายเลอืดคัง่  ตวัยา

ช่วย ไดแ้ก่ เซิงตี้หวงและจือจื่อช่วยหา้มเลอืด ทาํใหเ้ลอืดเย็นลงและระบายความรอ้น  มู่ทง ตัน้จู-๋

เยี่ย และ หฺวาสอื มสีรรพคุณขบัน่ิว ขบัและระบายความรอ้นออกทางปสัสาวะ  ส่วนตงักุย (จิ่วสี)่ มฤีทธิ์
เสริมเลอืดและปรบัประสานเลอืดไม่ใหร้บัผลกระทบมากเกินไปจากการใชต้วัยาที่มคุีณสมบตัเิย็นหลาย

ชนิด และควบคุมระบบเลอืดใหเ้ป็นปกต ิ กนัเฉ่า (จื้อ) เป็นตวัยานาํพา มสีรรพคุณบรรเทาอาการปวด
และปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั

1,3
 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

4 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้

เน่ืองจากตาํรบัยาน้ีมคุีณสมบตัิเย็นและขบัระบายมาก จึงหา้มใชก้บัผูป่้วยปสัสาวะมเีลอืดปน

ชนิดเรื้อรงัทีเ่กดิจากชี่พร่อง 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณหา้มเลอืด ขบัปสัสาวะ รกัษาโรคตดิเชื้อในทางเดนิ-

ปสัสาวะ ไตอกัเสบชนิดเฉียบพลนั และระบายความรอ้น
1,3,4  

เอกสารอา้งองิ 
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. สวา่ง กอแสงเรอืง.  ตาํรบัยาเสีย่วจีอ๋ิน๋จือ่.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี].  นนทบรุ:ี  สถาบนัการแพทยไ์ทย-

จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551. 
4. Peng K.   Xiao Ji Yin Zi.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese Medicine. 

Vol. . 2.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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ไหฺวฮวฺาสา่น (槐花散) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
本事方 เป่ินซือ่ฟาง (Effective Prescriptions for Universal Relief)1 
« ค.ศ. 1949 Xu Shuwei (许叔微 สฺวีซู่่เวย)์ »2 

สว่นประกอบ 

槐花 (炒) Flos Sophorae (parched) ไหฺวฮวฺา (เฉ่า) 12  กรมั 
侧柏叶 Cacumen Biotae เช่อไป่เยีย่ 12  กรมั 
荆芥穗 Spica Schizonepetae จงิเจี้ยซุ่ย 6  กรมั 
枳壳 (麸炒) Fructus Aurantii  

(parched with bran) 
จื่อเขอ (ฟูเฉ่า) 6  กรมั 

     

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ขจดัความรอ้นในลาํไส ้หา้มเลอืด กระจายลม ทาํใหช้ี่ลงเบื้องลา่ง

1,3  
สรรพคณุ 

รกัษากลุ่มอาการที่เกิดจากพษิลมรอ้นและความชื้นสะสมในลาํไสใ้หญ่ส่วนปลายเป็นเวลานาน 

ทาํใหม้อีาการถ่ายอจุจาระมเีลอืดปน เป็นสมีว่งคล ํา้หรอืสแีดงสด เลอืดอาจออกก่อนหรอืหลงัถ่ายอจุจาระ 

หรอืปนมากบัอจุจาระก็ได ้และรกัษาอาการถ่ายอจุจาระมเีลอืดออกสแีดงสดทีเ่กดิจากรดิสดีวงทวาร
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยที่ถ่ายอุจจาระที่มเีลอืดปนมี

สาเหตจุากลาํไสใ้หญ่ส่วนปลายอกัเสบ หรอืมตีิ่งเน้ือทีล่าํไสต้รง หรอืรดิสดีวงทวาร
1,3 
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2 เซนตเิมตร 
จงิเจี้ยซุ่ย (荆芥穗) 

ตาํรบัยา ไหฺวฮวฺาสา่น (槐花散) 

2 เซนตเิมตร 
ไหฺวฮวฺา (เฉ่า) [槐花(炒)] 

2 เซนตเิมตร 
เช่อไป่เยีย่ (侧柏叶) 

2 เซนตเิมตร 
จื่อเขอ (ฟูเฉ่า) [枳壳(麸炒)] 
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คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
槐花 (炒) 
ไหฺวฮวฺา (เฉ่า) 

ตวัยาหลกั ขม เยน็

เลก็นอ้ย 
ขบัความรอ้น ลดความรอ้นใน

เลอืด หา้มเลอืด บรรเทาอาการ

เลอืดกาํเดาไหล อาเจยีนเป็น

เลอืด ถ่ายอจุจาระมเีลอืดปน 

รดิสดีวงทวาร  ตาแดง ตาเจบ็
เน่ืองจากความ-รอ้นทีต่บัขึ้นสู่

เบื้องบน 

侧柏叶 เช่อไป่เยีย่ ตวัยาเสรมิ ขมฝาด เยน็

เลก็นอ้ย 
ทาํใหเ้ลอืดเยน็ลง หา้มเลอืด  
บรรเทาอาการเลอืดกาํเดาไหล 

อาเจยีนเป็นเลอืด ถ่ายอจุจาระ

หรอืปสัสาวะมเีลอืดปน ตก-

เลอืดในสตร ีระงบัไอ ขบัเสมหะ 
荆芥穗 จงิเจี้ยซุ่ย ตวัยาช่วย เผด็ อุ่น

เลก็นอ้ย 
บรรเทาหวดัจากการกระทบลม

ภายนอก ขบัเหงือ่ กระทุง้พษิ 
枳壳 (麸炒) 
จื่อเขอ (ฟูเฉ่า) 
(สม้ซ่าผดัราํขา้วสาล)ี 

ตวัยานาํพา ขม 
อมเผด็ 

เยน็

เลก็นอ้ย 
ช่วยใหก้ารไหลเวยีนของชี่

บรเิวณทรวงอกดขีึ้น บรรเทา

อาการแน่นทรวงอก สลายของ 
เสยีทีต่กคา้ง  

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยไหฺวฮฺวา (เฉ่า) เป็นตวัยาหลกั มสีรรพคุณขจดัความรอ้น ขบัพษิ ลด

ความรอ้นในเลือด หา้มเลือด ใชไ้ดผ้ลดีกบัการขจดัความรอ้นชื้นในลาํไสใ้หญ่ บรรเทาอาการถ่าย

อุจจาระมเีลอืดปน  เช่อไป่เยี่ยเป็นตวัยาเสริม ช่วยเสริมฤทธิ์ของไหฺวฮฺวา (เฉ่า) ใหเ้ขา้สู่ระดบัเลอืดได ้

เพือ่ลดความรอ้นในเลอืด ลดความชื้น ช่วยใหแ้หง้ และรสฝาดของเช่อไป่เยี่ยยงัช่วยเสรมิฤทธิ์หา้มเลอืด

ของไหฺวฮวฺา (เฉ่า)  จงิเจี้ยซุ่ยเป็นตวัยาช่วย มฤีทธิ์กระจายลมและหา้มเลอืด ช่วยขจดัความรอ้นในระดบั
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ชี่ ยกระดบัชี่ที่บริสุทธิ์ขึ้นขา้งบน และสลายลมในระดบัเลอืด  จื่อเขอ (ฟูเฉ่า) เป็นตวัยานาํพา ช่วยขยาย
ลาํไสท้าํใหช้ี่ลงเบื้องลา่ง

1,3 
รูปแบบยาในปจัจุบนั  
 ยาผง ยาตม้1,3

  
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้
 ไมค่วรใชต้าํรบัยาน้ีตดิต่อกนัเป็นเวลานาน  และหา้มใชใ้นกรณีทีถ่่ายเป็นเลอืดโดยไมไ่ดม้สีาเหตุ

จากรอ้นชื้น
1,3

 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณหา้มเลอืด บรรเทาอาการอกัเสบ และฆ่าเชื้อ

1,3 

เอกสารอา้งองิ 
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. เยน็จติร เตชะดาํรงสนิ, จรสั ตัง้อร่ามวงศ,์ สมชาย จริะพนิิจวงศ.์  ตาํรบัยาไหฺวฮวฺาส่าน.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยา

สมนุไพรจนี]. นนทบรุ:ี สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

กระทรวงสาธารณสุข, 2552.  
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เจยีวอา้ยทงั (胶艾汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
金匮要略 จนิคุ่ยเอี้ยวเลีย่ (Synopsis of Prescriptions of the Golden Chamber)1 
« ค.ศ. 219  Zhang Zhongjing (张仲景 จางจง้จิ่ง) »2

 

สว่นประกอบ 

阿胶 Colla Corii Asini อาเจยีว     6 กรมั 
艾叶 Folium Artemisiae Argyi อา้ยเยีย่ 9  กรมั 
当归 Radix Angelicae Sinensis ตงักยุ 9  กรมั 
芍药 Radix Paeoniae เสาเย่า 12  กรมั 
干地黄 Radix Rehmanniae กนัตี้หวง 12  กรมั 
川芎 Rhizoma Ligustici Chuanxiong ชวนซฺยง 12  กรมั 
甘草 Radix Glycyrrhizae กนัเฉ่า 6  กรมั 

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดื่ม โดยชงละลายอาเจยีวในนํา้ยาที่ตม้ได ้แบ่งดื่ม 2 ครัง้ ดื่มขณะอุ่น ๆ

1,3 
การออกฤทธิ์ 
 บาํรุงเลอืด หา้มเลอืด ปรบัประจาํเดอืน กลอ่มครรภ์

1,3 
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ตาํรบัยา เจยีวอา้ยทงั (胶艾汤) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรรพคณุ 

รกัษากลุม่อาการทีเ่สน้ลมปราณชงมา่ย (冲脉) และเริ่นมา่ย (任脉) เกิดภาวะพร่อง โดยทาํให ้
มอีาการประจาํเดือนออกมาก กะปริดกะปรอย มเีลอืดออกไม่หยุด หรือแทง้บุตร แทง้บุตรแลว้ยงัมี

เลอืดออก มอีาการปวดทอ้ง
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยที่มอีาการแทง้คุกคาม หรือแทง้

บตุรซํา้ซาก ประจาํเดอืนออกมากจากภาวะการทาํงานของมดลูกผดิปกต ิหลงัคลอดมดลูกไมเ่ขา้อู่ และมี
เลอืดออกไมห่ยุดเน่ืองจากเสน้ลมปราณชงมา่ยและเยิน่มา่ยเสือ่มหรอืพร่อง

1,3
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2 เซนตเิมตร 
อา้ยเยีย่ (艾叶) 

3 เซนตเิมตร 

ตงักยุ (当归) 

2 เซนตเิมตร 
เสาเย่า (芍药) 

2 เซนตเิมตร 
กนัตี้หวง (干地黄) 

2 เซนตเิมตร 
ชวนซฺยง (川芎) 2 เซนตเิมตร 

กนัเฉ่า (甘草) 

อาเจยีว (阿胶) 
2 เซนตเิมตร 
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คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

阿胶 อาเจยีว 

(กาวหนงัลา) 
ตวัยาหลกั หวาน สุขมุ บาํรุงเลอืด หา้มเลอืด เสรมิบาํรุง

อนิ บาํรุงปอดใหชุ้่มชื้น 
艾叶 อา้ยเยีย่ ตวัยาหลกั ขม 

อมเผด็ 
อุ่น ใหค้วามอบอุ่นระบบเสน้ลมปราณ 

หา้มเลอืด ปรบัประจาํเดอืนให ้
ปกต ิบาํรุงครรภ ์ป้องกนัการแทง้ 

当归 ตงักยุ ตวัยาเสรมิ 
และตวัยาช่วย 

หวาน 
อมเผด็ 

อุ่น บาํรุงเลอืด ช่วยใหเ้ลอืดไหลเวยีน

ดขีึ้น ลดบวม ระงบัปวด 
芍药 เสาเย่า ตวัยาเสรมิ 

และตวัยาช่วย 
ขมเปรี้ยว 
อมหวาน 

เยน็ 
เลก็นอ้ย 

ปรบัสมานชี่กบัเลอืด บรรเทา 
อาการปวดทอ้งของโรคบดิ  
ปวดทอ้งหลงัถ่ายอจุจาระ 

干地黄 กนัตี้หวง 
(โกฐขี้แมว) 

ตวัยาเสรมิ 
และตวัยาช่วย 

หวาน 
อมขม 

เยน็ ระบายความรอ้นในเลอืด บาํรุง

เลอืดและอนิชี่ของตบัและไต 

เสรมิสารนํา้ 

川芎 ชวนซฺยง 
(โกฐหวับวั) 

ตวัยาเสรมิ 
และตวัยาช่วย 

เผด็ อุ่น ช่วยการไหลเวยีนของชี่และเลอืด 

ขบัลมในเลอืด ระงบัปวด 

甘草 กนัเฉ่า 
(ชะเอมเทศ) 

ตวัยานาํพา อมหวาน สุขมุ บาํรุงชี่ เสรมิมา้มและกระเพาะ- 
อาหาร ระบายความรอ้น ขบัพษิ 
ปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตวัยาหลกั ไดแ้ก่ อาเจยีวมสีรรพคุณบาํรุงเลอืดและหา้มเลอืด  อา้ยเยีย่ 

มสีรรพคุณอุ่นเสน้ลมปราณและหา้มเลอืด  เมือ่ใชต้วัยาท ัง้สองร่วมกนัจะช่วยปรบัระดู กลอ่มครรภ ์และ

หา้มเลอืด  ตวัยาเสรมิและตวัยาช่วย ไดแ้ก่ ตงักยุ เสาเย่า กนัตี้หวง และชวนซฺยง มสีรรพคุณบาํรุงเลอืด 

ปรบัระดู และช่วยการไหลเวยีนของเลอืด ป้องกนัการคัง่ของเลอืด  กนัเฉ่าเป็นตวัยานาํพา ช่วยปรบั

ประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั  นอกจากน้ีเมื่อใชก้นัเฉ่าร่วมกบัอาเจียวจะช่วยหา้มเลอืด และเมื่อใช ้

ร่วมกบัเสาเย่าจะช่วยลดการหดเกรง็และบรรเทาปวด
1,3
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รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

4 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้
 หา้มใชต้าํรบัยาน้ีกบัผูป่้วยทีม่ภีาวะรอ้นแกร่งทีเ่ป็นสาเหตทุาํใหป้ระจาํเดอืนมามากผดิปกต ิหรอื

มากะปรดิกะปรอย
1,3 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  การศึกษาในหนูถบีจกัรพบว่า ตาํรบัยาน้ีมฤีทธิ์คลา้ยฮอรโ์มน

เอสโตรเจน
5 

การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณหา้มเลอืดไดผ้ลด ีท ัง้ยงัปรบัการทาํงานของมดลูก

และกระตุน้การสรา้งเมด็เลอืดแดง
1,3,4 

เอกสารอา้งองิ 
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. เยน็จติร เตชะดาํรงสนิ, สมชาย จริพนิิจวงศ.์  ตาํรบัยาเจยีวอา้ยทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี]. นนทบรุ:ี 

สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวงสาธารณสุข, 
2552. 

4. Peng K.  Jiao Ai Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese Medicine. 
Vol. 2. 1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997.  

5. Zhao P, Niu J, Wang J, Yu J, Hao Q, Li Y. Research on phytoestrogenic effects and their mechanisms of Jiaoai tang 
and Shenqi Jiaoai tang. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 2009; 34(19): 2503-7. 
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ชวนซฺยงฉาเถยีวสา่น (川芎茶调散) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 

太平惠民和剂局方 ไท่ผงิหุย้หมนิเหอจี้จหฺวฟีาง (Prescription of Peaceful Benevolent 
Dispensary)1 
« ค.ศ. 1151 Chen Shiwen  (陈诗文 เฉินซอืเหวนิ) »2 

ประกอบดว้ย  

川芎 Rhizoma Ligustici Chuanxiong ชวนซฺยง 120 กรมั 
羌活 Rhizoma seu Radix Notopterygii เชยีงหวั 60 กรมั 

白芷 Radix Angelicae Dahuricae ไป๋จื่อ 60 กรมั 
细辛 Herba Asari ซีซ่นิ 30 กรมั 
薄荷叶

(后下) 
Herba Menthae (added after) ป๋อเหอเยีย่  

(โฮ่วเซีย่) 
240 กรมั 

荆芥  

(去梗) 
Herba Schizonepetae  
(stem removed) 

จงิเจี้ย  
(ชฺวีเ่กงิ) 

120 กรมั 

防风 Radix Ledebouriellae ฝางเฟิง 45 กรมั 
甘草 Radix Glycyrrhizae กนัเฉ่า  60 กรมั 
     

วธิีใช ้
 นาํยาท ัง้หมดมาบดเป็นผง รบัประทานครัง้ละ 6 กรมั วนัละ 2 ครัง้ ใชน้ํา้ชาเจอืจางเป็นนํา้กระสาย
ยา หรอืตม้เอานํา้ดืม่ โดยปรบัลดนํา้หนกัยาลงจากตาํรบัยาขา้งตน้ 10 เท่า

1,3 

การออกฤทธิ์  
กระจายลม ระงบัปวด

1,3
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2 เซนตเิมตร 
2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 2 เซนตเิมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาํรบัยา ชวนซฺยงฉาเถยีวสา่น (川芎茶调散) 

ชวนซฺยง (川芎) 

ไป๋จื่อ (白芷) 

เชยีงหวั (羌活) 

ซีซ่นิ (细辛) 
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2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรรพคณุ  
บรรเทาอาการไขห้วดัจากการกระทบลมภายนอก ปวดศีรษะส่วนหนา้ หรือปวดศีรษะขา้งเดยีว 

หรอืปวดกลางกระหมอ่ม มไีขก้ลวัหนาว คดัจมกู ตาลาย ลิ้นมฝ้ีาบางขาว ชพีจรลอย ลืน่
1,3 

คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
川芎  ชวนซฺยง 

(โกฐหวับวั) 

ตวัยาหลกั เผด็ อุ่น ช่วยการไหลเวยีนของชี่และเลอืด

ขบัลมในเลอืด ระงบัปวด 

羌活  เชยีงหวั ตวัยาหลกั เผด็ 
อมขม 

อุ่น บรรเทาอาการหวดัจากการ

กระทบลมเย็น ปวดศีรษะ 

ปวดเมือ่ยร่างกาย 

 

 

    

จงิเจี้ย (荆芥) 

กนัเฉ่า (甘草) 
ฝางเฟิง (防风) 

ป๋อเหอเยีย่ (薄荷叶) 
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สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
白芷  ไป๋จื่อ 
(โกฐสอ) 

ตวัยาหลกั เผด็ อุ่น ขบัเหงือ่ บรรเทาอาการหวดัจาก

การกระทบลมเยน็ภายนอก 

ระงบัปวดศีรษะ ปวดฟนั ลด

อาการคดัจมกูจากไขห้วดัหรอื

โรคโพรงจมกูอกัเสบ 
细辛  ซีซ่นิ ตวัยาหลกั เผด็ อุ่น 

(มพีษิ
เลก็นอ้ย)* 

ขบัลมสลายความเยน็ เปิดทวาร

ระงบัปวด ใหค้วามอบอุ่นแก่

ปอด ขบัของเหลว 
薄荷叶 (后下) 
ป๋อเหอเยีย่ (โฮ่วเซีย่) 
 

ตวัยาเสรมิ เผด็ เยน็ ขบักระจายลมรอ้นทีก่ระทบต่อ

ร่างกาย ระบายความรอ้น ช่วย

ใหศี้รษะโลง่และสายตาสดใส 

ลาํคอโลง่ผ่อนคลายตบั คลาย

เครยีด 
荆芥 (去梗) 
จงิเจี้ย (ชวฺีเ่กงิ) 

ตวัยาเสรมิ เผด็ อุ่น

เลก็นอ้ย 
บรรเทาหวดัจากการกระทบลม-
ภายนอก ขบัเหงือ่ กระทุง้พษิ 

防风  ฝางเฟิง ตวัยาเสรมิ เผด็ 
อมหวาน 

อุ่น

เลก็นอ้ย 
ช่วยกระทุง้ไขห้วดัจากการกระทบ

ลมภายนอก 
甘草  กนัเฉ่า 
(ชะเอมเทศ) 

ตวัยานาํพา อมหวาน สุขมุ 
 

เสริมชี่ บาํรุงส่วนกลางของ

ร่างกาย ระบายความรอ้น ขบัพษิ 

ระงบัไอ ขบัเสมหะ ปรบัประสาน

ตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตวัยาหลกั ไดแ้ก่ ชวนซฺยงใชร้กัษาอาการปวดศีรษะจากเสน้ลมปราณ

เสา้หยางและเจีย๋อนิจงิ (ปวดศีรษะท ัง้สองขา้งหรอืกลางกระหมอ่ม) เชยีงหวัใชร้กัษาอาการปวดศีรษะจาก
เสน้ลมปราณไท่หยาง (ปวดศีรษะตรงดา้นหลงั) ไป๋จื่อใชร้กัษาอาการปวดศีรษะจากเสน้ลมปราณหยางหมงิ  
 

*  ซีซ่นิเป็นสมนุไพรทีม่พีษิเลก็นอ้ย ตอ้งควบคุมขนาดใชต้ามทีก่าํหนดเท่านัน้ 
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(ปวดหวัคิ้วโหนกแกม้) และซี่ซนิใชร้กัษาอาการปวดศีรษะจากเสน้ลมปราณเสา้อิน (ปวดเวยีนลามถึง
ขากรรไกร)1,3

  ตวัยาเสรมิ ไดแ้ก่ ป๋อเหอเยี่ย จงิเจี้ย (ชฺวีเ่กิง) และฝางเฟิง ช่วยระบายส่วนบน ขบักระจาย

อทิธิพลของลมภายนอก ทาํใหศี้รษะโล่งและตาสว่าง ช่วยตวัยาหลกัขบักระจายลม ระงบัปวด และยงั

ช่วยรกัษาอาการภายนอก  กนัเฉ่าเป็นตวัยานาํพาโดยปรบัสมดุลส่วนกลางของร่างกายและเสริมชี่ ช่วย

ปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั ช่วยใหก้ารระบายชี่ขึ้นบนไดด้ ีไม่สูญเสยีพลงัชี่  การใชน้ํา้ชาเจอื

จางเป็นนํา้กระสายยา เพือ่ใหร้สขมเยน็ของชาช่วยระบายลมรอ้นของยาที่ขึ้นส่วนบนของร่างกาย ท ัง้ยงั

ป้องกนัยาขบัลมต่าง ๆ ไมใ่หอุ้่นรอ้นเกนิไป ป้องกนัการระบายส่วนบนไมใ่หม้ากเกนิไป
1,3 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาผง ยาเมด็ ยาชง ยาลูกกลอนนํา้ ยาลูกกลอนสารสกดั ชาชง ยาตม้

4 

ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้
ตาํรบัยาน้ีใชต้วัยาอุ่นเผด็กระจายอย่างมาก จงึไม่ควรใชก้บัผูป่้วยที่ชี่พร่องมาเป็นเวลานาน 

เลอืดพร่อง หรอืปวดศีรษะจากลมตบั หรอืหยางตบัสูง
1,3 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  ตาํรบัยาน้ีมฤีทธิ์ระงบัปวดและช่วยใหจ้ติใจสงบในหนูถบีจกัร ตา้น

อกัเสบในหนูขาวและหนูถบีจกัร ลดไขใ้นหนูขาว
4
  และปกป้องการเสือ่มของระบบประสาททีเ่กี่ยวขอ้งกบั

สารสือ่ประสาท dopamine5 
การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณบรรเทาอาการปวดศีรษะ ปวดกระดูกสนัหลงัทีบ่รเิวณ

ใกลต้น้คอ โพรงไซนสับรเิวณหนา้ผากอกัเสบเฉียบพลนั จมกูอกัเสบเฉียบพลนั และจมกูอกัเสบจากการ

แพอ้ากาศ
1,3,4  
การศึกษาความปลอดภยั:  การศึกษาพษิเฉียบพลนัในหนูถบีจกัรโดยการใหต้าํรบัยาน้ีทาง-ปาก

ในขนาด 50 กรมั/กิโลกรมั วนัละ 2 ครัง้ ตดิต่อกนันาน 3 วนั พบว่าหนูมอีาการสงบ เคลือ่นไหวนอ้ย 

และไม่พบอาการผดิปกตใิด ๆ  และเมือ่ใหต้าํรบัยาดงักล่าวทางปากหนูถบีจกัรที่อายุนอ้ย ในขนาด 17 
กรมั/กิโลกรมั วนัละคร ัง้ ตดิต่อกนันาน 8 วนั พบว่านํา้หนกัของมา้มและการเจรญิเตบิโตของหนูเพิม่ขึ้น 

แต่ไมม่ผีลต่อหวัใจ ตบั ไต อณัฑะ และมดลูก และการเคลือ่นไหวของร่างกาย แสดงใหเ้หน็ว่าตาํรบัยาน้ี

มพีษินอ้ยมาก
4 
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เสีย่วหวัล ัว่ตนั (小活络丹) 
 

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

สว่นประกอบ 

川乌 (制) Radix Aconiti Praeparata ชวนอู (จื้อ) 180  กรมั 
草乌 (制) Radix Aconiti Kusnezoffii  

Praeparata 
เฉ่าอู (จื้อ) 180  กรมั 

天南星 (制) Rhizoma Arissaematis เทยีนหนานซงิ (จื้อ) 180  กรมั 
乳香 Resina Olibani หรูเซยีง 66  กรมั 
没药 Myrrha มอ่เย่า 66  กรมั 
地龙 Lumbricus ตี้หลง 180  กรมั 
     

วธิีใช ้
 นาํตวัยาท ัง้หมดมาบดใหล้ะเอยีด ผสมกบันํา้กระสายยา เช่น นํา้ นํา้ผึ้ง เป็นตน้  ปัน้เป็นยา-

ลูกกลอน หนกัเมด็ละประมาณ 3 กรมั รบัประทานขณะทอ้งว่าง ครัง้ละ 1 เมด็ วนัละ 1-2 ครัง้ โดยใช ้
เหลา้หรอืนํา้อุ่นเป็นนํา้กระสายยา

1,3 
การออกฤทธิ์ 
 อุ่นเสน้ลมปราณ เพิม่การไหลเวยีนของเลอืด ขจดัลมชื้น ขบัเสมหะและเลอืดคัง่

1,3 
สรรพคณุ 

รกัษากลุ่มอาการของโรคที่เสน้ลมปราณถูกลมชื้นอุดกัน้ โดยมอีาการชาตามแขนขาเรื้อรงัเป็น

เวลานานไมห่าย หรอืมอีาการปวดเสน้เอน็และกระดูกตามแขนขา โดยตาํแหน่งทีป่วดไมแ่น่นอน
1,3 
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ตาํรบัยา เสีย่วหวัล ัว่ตนั (小活络丹) 

2 เซนตเิมตร 
ชวนอู (จื้อ) [川乌(制)] 

2 เซนตเิมตร 
เฉ่าอู (จื้อ) [草乌(制)] 

2 เซนตเิมตร 
หรูเซยีง (乳香) 2 เซนตเิมตร 

เทยีนหนานซงิ (จื้อ) 
 [天南星(制)] 
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2 เซนตเิมตร 
มอ่เย่า (没药) 2 เซนตเิมตร 

ตี้หลง (地龙) 

 

 
 
 
 
 
 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยกลุม่อาการทีเ่กิดจากลมชื้นอุด

กัน้เสน้ลมปราณ  ทาํใหข้อ้อกัเสบ ปวดเอว ปวดตัง้แต่ตน้คอ ไหล ่และขอ้มอื ปวดอกัเสบบริเวณขอ้ต่อ

ของไหล่ ปวดขอ้เน่ืองจากขอ้ผิดรูป ขอ้อกัเสบชนิดเรื้อรงั และใชก้บัผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองจาก

เสมหะชื้นอดุกัน้เสน้ลมปราณ
1,3

  

คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

川乌 (制) ชวนอู (จื้อ) 

(รากแกว้ของโหราเดอืยไก่
ทีผ่่านการฆ่าฤทธิ์) 

ตวัยาหลกั เผด็ 
อมขม 

อุ่น 
(มพีษิ)* 

ขจดัลมชื้น กระจายความเยน็  
ระงบัปวด เป็นยาชา 

草乌 (制) 

เฉ่าอู (จื้อ) 
ตวัยาหลกั เผด็ 

อมขม 

รอ้น 
(มพีษิ)* 

ขจดัลมชื้น ใหค้วามอบอุ่น  
ระงบัปวด 

天南星 (制) 

เทยีนหนานซงิ (จื้อ) 

ตวัยาเสรมิ ขม 
อมเผด็ 

อุ่น 

(มพีษิ)* 
ขบัความชื้น ขบัเสมหะ บรรเทา 
อาการลมวงิเวยีน เสน้เลอืด

สมองตบี ลมชกั อมัพาตที ่

    ใบหนา้ บรรเทาอาการอกัเสบ 
ปวดบวม 

乳香 หรูเซยีง ตวัยาช่วย เผด็ 
อมขม 

อุ่น ช่วยใหร้ะบบไหลเวยีนของชี่และ

เลอืดดขีึ้น ระงบัปวด ลดบวม 

 
*  ชวนอู เฉ่าอู และเทยีนหนานซงิ เป็นสมนุไพรทีม่พีษิ ตอ้งฆ่าฤทธิ์ยาก่อนใช ้
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สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

没药 มอ่เย่า 

(มดยอบ) 
ตวัยาช่วย ขม 

อมเผด็ 
สุขมุ ช่วยใหเ้ลอืดไหลเวยีนด ีระงบั 

ปวด ลดบวม สมานแผล 

地龙 ตี้หลง 
(ไสเ้ดอืนดนิ) 

ตวัยาช่วย เคม็

เลก็นอ้ย 

เยน็ ระบายความรอ้น ช่วยใหเ้สน้

ลมปราณไหลเวยีนด ีบรรเทา

อาการไขสู้งทีท่าํใหค้ลุม้คล ัง่ 

อาการชกักระตกุ หรอืเป็นลม

หมดสต ิชี่พร่องตดิขดัที่ทาํให ้

เป็นอมัพาต อมัพฤกษ ์ปากเบี้ยว  

ตาเหล ่

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตวัยาหลกัที่มฤีทธิ์แรง ไดแ้ก่ ชวนอู (จื้อ) และเฉ่าอู (จื้อ) มรีสเผด็ 

คุณสมบตัิรอ้น จึงมสีรรพคุณขจดัลมชื้น ช่วยใหเ้สน้ลมปราณอบอุ่น และระงบัปวด  ตวัยาเสริม คือ 

เทยีนหนานซงิ (จื้อ) มสีรรพคุณละลายเสมหะ ขจดัความชื้น และระงบัปวด  ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ หรูเซยีง 
และม่อเย่า เมือ่ใชร่้วมกนัมสีรรพคุณช่วยใหเ้ลอืดไหลเวยีนด ีขจดัการคัง่ของเลอืด ทาํใหช้ี่ไหลเวยีนด ี 

ตี้หลงมีฤทธิ์แรงในการทะลวงเสน้ลมปราณ เสริมสรรพคุณของยาท ัง้สอง  เหลา้เป็นตวัยานําพา มี

คุณสมบตัริอ้นแรง มฤีทธิ์เพิม่การไหลเวยีนของเลอืด ขบัความเยน็ สลายลม และช่วยใหย้าไปออกฤทธิ์

ในตาํแหน่งทีต่อ้งการ
1,3,4 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาลูกกลอนนํา้ผึ้ง ยาลูกกลอนสารสกดั ยาเมด็

1,5 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้
 ตาํรบัยาน้ีมฤีทธิ์แรงมาก เหมาะสาํหรบัผูป่้วยโรคเรื้อรงัทีย่งัมสีภาพร่างกายแขง็แรง  หา้มใชก้บั

สตรมีคีรรภแ์ละผูป่้วยอนิพร่องทีม่ไีข ้
1,3,4 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวทิยา:  ตาํรบัยาน้ีมฤีทธิ์ระงบัปวดและสงบจติใจในหนูถบีจกัร5

 

การศึกษาทางคลินิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณระงบัปวด บรรเทาอาการเกร็ง ช่วยสงบจิตใจ 

บรรเทาอาการขอ้อกัเสบ ขบัเสมหะ ขบัปสัสาวะ ปรบัระบบการไหลเวยีนของเลอืดใหเ้ป็นปกติ
1,3,5  
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การศึกษาความปลอดภยั:  การใชต้าํรบัยาน้ีเกินขนาดจะทาํใหเ้กิดความเป็นพษิ โดยจะมอีาการ

แขนขาชาและเย็น ลิ้นแข็ง หนา้ซีด มเีหงื่อออก เวยีนศีรษะ คลื่นไส ้อาเจียน ทอ้งเสีย เลอืดออกใน

ทางเดนิอาหาร ใจส ัน่ หวัใจเสยีจงัหวะ และหมดสต ิ วธิแีกพ้ษิทาํโดยการลา้งทอ้ง ใหย้าตม้กนัเฉ่าและลฺวี่

โตว๋ (緑豆) หรอืใหย้าเดกซาเมทาโซนเขา้หลอดเลอืดดาํ6 

เอกสารอา้งองิ 
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. เย็นจิตร เตชะดาํรงสนิ, สมชาย จิรพนิิจวงศ.์  ตาํรบัยาเสี่ยวหวัล ัว่ตนั.  [เอกสารแปลเพื่อการจดัทาํฐานขอ้มูลยาสมนุไพรจีน]. 

นนทบุรี: สถาบนัการแพทยไ์ทย-จีน เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวง

สาธารณสุข, 2552. 
4. Zhou YF.  Science of Prescriptions. 1st ed.  Shanghai: Publishing House of Shanghai University of Traditional 

Chinese Medicine, 2002. 
5. Xu ZH.  Xiao Huo Luo Dan.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 

Medicine. Vol. 2. 1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
6. Chen JK, Chen TT.  Chinese Herbal Formulas and Applications. CA: Art of Medicine Press, 2008. 
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หลงิเจีย่วโกวเถงิทงั (羚角钩藤汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
 通俗伤寒论  ทงสูซางหานลุน่ (Popular Treatise on Febrile Diseases)1 

 « ค.ศ. 1182  Liu Wansu (刘完素 หลวิหวานซู่) »2 

ประกอบดว้ย  

羚羊角  

(先煎) 
Cornu Saigae Tataricae หลงิหยางเจี่ยว 

(เซยีนเจยีน) 
4.5 กรมั 

双钩藤  

(后入) 
Ramulus Uncariae cum Uncis 
(decocted later) 

ซวงโกวเถงิ 
(โฮ่วรู่) 

9 กรมั 

桑叶 Folium Mori ซงัเยีย่ 6 กรมั 
菊花 Flos Chrysanthemi จหฺวฮีวฺา 9 กรมั 
川贝母 Bulbus Fritillariae Cirrhosae ชวนเป้ยห์มู ่ 12 กรมั 
鲜生地 Radix Rehmanniae เซยีนตี้หวง 15 กรมั 
竹茹  

(鲜制, 与羚 

羊角先煎代水) 

Caulis Bambusae in Taeniam 
(fresh and prepared, decocted first 
with Cornu Saigae Tataricae in 
water) 

จูห้รู (เซยีนจื้อ, 
ยหฺวหีลงิหยางเจี่ยว

เซยีนเจยีไตสุ้่ย) 

9 กรมั 

白芍 Radix Paeoniae Alba ไป๋เสา 9 กรมั 
茯神木 Poria cum Ligno Hospite ฝูเสนิมู ่ 9 กรมั 
生甘草 Radix Glycyrrhizae Recens เซงิกนัเฉ่า 3 กรมั 
     

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดื่ม โดยตม้หลงิหยางเจี่ยวและจูห้รูดว้ยนํา้ปรมิาณพอเหมาะนาน 20 นาท ีนาํเฉพาะ

นํา้ทีต่ม้ไดไ้ปใชต้ม้ตวัยาอื่น ๆ ในตาํรบัยา ยกเวน้ซวงโกวเถงิใหใ้ส่หลงัจากตม้ตวัยาอื่น ๆ ใหเ้ดอืดแลว้

ประมาณ 5-10 นาท ีแลว้จงึตม้ต่อประมาณ 5 นาท ีเพือ่ป้องกนัไมใ่หส้ารออกฤทธิ์ระเหยหรอืสลายไป
1,3,4 
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การออกฤทธิ์  

ดบัลมในตบั เสรมิธาตนุํา้ คลายเสน้
1,3 

สรรพคณุ  
รกัษาภาวะรอ้นแกร่งจนเกิดลมรอ้นเคลือ่นไหว โดยมอีาการไขข้ึ้นสูงแบบไมย่อมลด หงดุหงดิ 

กระวนกระวาย กระสบักระส่าย เกร็ง ชกักระตกุ อาจรุนแรงถงึข ัน้หมดสต ิลิ้นแดงกํา่และแหง้ หรือลิ้น

แหง้จนขึ้นเป็นตุ่ม  ชพีจรตงึและเรว็
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยที่มภีาวะรอ้นแกร่งจนเกิดลม

รอ้นเคลื่อนไหว เช่น ความดนัเลอืดสูง ระบบประสาทอตัโนมตัิทาํงานผดิปกติ ระบบเสน้เลอืดในสมอง

ผดิปกติเน่ืองจากความรอ้นสูง การทาํงานของต่อมไทรอยดม์ากผิดปกติ ลมบา้หมู เวยีนศีรษะอย่าง

รุนแรง
1,3 

คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร  ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
羚羊角  หลงิหยางเจี่ยว 
(เขากยุ)  

ตวัยาหลกั เคม็ เยน็ สงบชี่ตบัและบรรเทาอาการลม 

ระงบัอาการชกั ลดไข ้บรรเทา

อาการปวดศีรษะ วงิเวยีนศีรษะ 

ตาแดงบวม 
双钩藤  ซวงโกวเถงิ  ตวัยาหลกั จดื เยน็ ผ่อนคลายระบบตบั ขบัลม 
桑叶  ซงัเยีย่ 
(ใบหมอ่น) 

ตวัยาเสรมิ ขม 
อมหวาน 

เยน็ ระบายและกระจายความแหง้

รอ้นของปอดและตบั ทาํใหต้าสวา่ง 
菊花  จหฺวฮีวฺา  
(เกก๊ฮวย) 

ตวัยาเสรมิ เผด็ขม 
อมหวาน 

เยน็ 
เลก็นอ้ย 

กระจายลมรอ้น ลดไข ้บรรเทา

หวดั ปวดศีรษะ ผ่อนคลายตบั 

ช่วยใหต้าสว่าง รกัษาอาการ

ตาแดงและตาลาย 
川贝母  ชวนเป้ยห์มู ่ 
 

ตวัยาช่วย ขม 
อมหวาน 

เยน็ 
เลก็นอ้ย 

ระบายความรอ้น ละลายเสมหะ

ใหค้วามชุ่มชื้นปอด ระงบัไอ 

สลายกอ้น ลดบวม 
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สมนุไพร  ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
鲜生地  เซยีนตี้หวง  
(โกฐขี้แมวสด) 

ตวัยาช่วย หวาน 
อมขม 

เยน็ ระบายความรอ้น ทาํใหเ้ลอืดเยน็

ลง บาํรุงเลอืดและอนิชี่ของตบั

และไต เสรมิสารนํา้ 
竹茹  จูห้รู  
(เปลอืกช ัน้กลางของ 
ลาํตน้ไผ่ดาํ) 

ตวัยาช่วย อมหวาน เยน็ 
เลก็นอ้ย 

ระบายความรอ้น ละลายเสมหะ

บรรเทาอาการคลืน่ไส ้อาเจยีน 

白芍  ไป๋เสา  ตวัยาช่วย ขมเปรี้ยว 
อมหวาน 

เยน็ 
เลก็นอ้ย 

ปรบัสมานชี่กบัเลอืด รกัษา

อาการปวดทอ้งบดิ ปวดทอ้งหลงั

ถ่ายอจุจาระ 

茯神木  ฝูเสนิมู ่
 (โป่งรากสนตดิเน้ือไม)้ 

ตวัยาช่วย หวาน 
เลก็นอ้ย 

สุขมุ ระบายนํา้ ช่วยใหจ้ติใจสงบ ช่วย

ใหน้อนหลบัดขีึ้น 
生甘草  เซงิกนัเฉ่า  
(ชะเอมเทศ) 

ตวัยานาํพา อมหวาน สุขมุ บาํรุงชี่ เสรมิมา้มและกระเพาะ-
อาหาร ระบายความรอ้น ขบัพษิ 

ปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้

กนั 

 ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยหลงิหยางเจี่ยวและซวงโกวเถงิเป็นตวัยาหลกั มคุีณสมบตัิเยน็ ดบัลม

ในตบั ระบายความรอ้น ตา้นการชกั  ตวัยาเสรมิ ไดแ้ก่ ซงัเยี่ยและจฺหวฮีฺวาเสรมิสรรพคุณดบัลมในตบั  

ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ ไป๋เสาและเซยีนตี้หวงมสีรรพคุณเสริมอนิ เพิม่สารนํา้ ช่วยใหต้บัอ่อนนุ่ม และช่วยให ้

การหดเกร็งของเสน้เอ็นมคีวามยดืหยุ่น  ชวนเป้ยห์มู่และจูห้รูมสีรรพคุณระบายความรอ้น สลาย

เสมหะ  ฝูเสนิมูช่่วยปรบัสภาพของตบัใหป้กตแิละสงบจติใจ  เซงิกนัเฉ่าเป็นตวัยานาํพา ช่วยปรบัประสาน

ตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั เมือ่ใชร่้วมกบัไป๋เสาแลว้ ความหวานและเปรี้ยวของตวัยาท ัง้สองน้ีจะแปรสภาพ

เป็นระบบอนิ เพือ่ผ่อนคลายการหดเกรง็ของเสน้เอน็
1,3 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

5  
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ตาํรบัยา หลงิเจีย่วโกวเถงิทงั (羚角钩藤汤) 

2 เซนตเิมตร 2 เซนตเิมตร 

ซวงโกวเถงิ (双钩藤) หลงิหยางเจี่ยว (羚羊角) 
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3 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 เซนตเิมตร 

ซงัเยีย่ (桑叶) 

ชวนเป้ยห์มู ่(川贝母) 

จูห้รู (竹茹) 

จหฺวฮีวฺา (菊花) 

ฝูเสนิมู ่(茯神木) 

ไป๋เสา (白芍) 

เซยีนตี้หวง (鲜生地) 

เซงิกนัเฉ่า (生甘草) 
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ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้
ตาํรบัยาน้ีไมเ่หมาะกบัผูป่้วยทีม่พีษิไขร้อ้นนานจนทาํลายอนิ ส่งผลใหอ้นิพร่องเกิดลมเคลือ่นไหว 

เสน้เอน็และเสน้เลอืดหดเกรง็ จนเกดิอาการมอืเทา้กระตกุ
1,3 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวทิยา:  ตาํรบัยาน้ีมฤีทธิ์ระบายความรอ้น ตา้นการชกัในหนูขาว

5 

การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณช่วยลดความดนัเลอืด และสงบจติใจ
5  

เอกสารอา้งองิ 
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. จรสั ตัง้อร่ามวงศ.์  ตาํรบัยาหลงิเจี่ยวโกวเถงิทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี].  นนทบรุ:ี  สถาบนัการแพทย์

ไทย-จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551.  
4. วชิยั โชคววิฒัน, ชวลติ สนัติกิจรุ่งเรือง, เย็นจติร เตชะดาํรงสนิ.  ตาํรบัยาจีนที่ใชบ้่อยในประเทศไทย เล่ม 1.  พมิพค์ร ัง้ที่ 3.  

กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพมิพก์จิการโรงพมิพ ์องคก์ารทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2550. 
5. Xu CH.  Ling Jiao Gou Teng Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 

Medicine. Vol. 2.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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ผิงเว่ยส์า่น (平胃散) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 

太平惠民和剂局方 ไท่ผงิหุย้หมนิเหอจี้จหฺวฟีาง (Prescription of Peaceful Benevolent 
Dispensary)1 
« ค.ศ. 1151 Chen Shiwen  (陈诗文 เฉินซอืเหวนิ) »2 

ประกอบดว้ย  

苍术  
(去粗皮, 
米泔浸二日) 

Rhizoma Atractylodis (rough bark 
discarded, soaked in rice-washed 
water for two days) 

ชงัจู ๋(ชฺวีชู่ผ,ี  
หมีก่นัจิ้น 
เหลีย่งยือ่) 

15 กรมั 

厚朴  

(去粗皮,  
姜汁制, 炒香) 

Cortex Magnoliae Officinalis  
(bark removed, ginger juice 
prepared, fried) 

โฮ่วผอ (ชฺวีชู่ผ,ี 
เจยีงจื่อจื้อ,  
เฉ่าเซยีง) 

9 กรมั 

陈皮  (去白) Pericarpium Citri Reticulatae เฉินผ ี(ชฺวีไ่ป๋) 9 กรมั 

甘草  (炒) Radix Glycyrrhizae (fried) กนัเฉ่า (เฉ่า) 4 กรมั 
     

วธิีใช ้

 บดเป็นผง รบัประทานคร ัง้ละ 3-5 กรมั โดยใชน้ํา้ตม้เซงิเจียง (ขงิแก่สด) และตา้เจ่า (พทุรา
จนี) เป็นนํา้กระสายยา หรอืตม้เอานํา้ดืม่1,3 

การออกฤทธิ์  
เสรมิบาํรุงมา้ม ขบัความชื้น ทาํใหช้ี่ไหลเวยีน ปรบัประสานกระเพาะอาหาร

1,3
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เฉินผ ี(陈皮) 

2 เซนตเิมตร 
กนัเฉ่า (甘草) 

2 เซนตเิมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 เซนตเิมตร 
โฮ่วผอ (厚朴) 

2 เซนตเิมตร 
ชงัจู ๋(苍术) 

ตาํรบัยา ผิงเว่ยส์า่น (平胃散) 
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สรรพคณุ  

 รกัษาภาวะมา้มและกระเพาะอาหารมคีวามชื้นคัง่คา้ง โดยมอีาการจกุเสยีดแน่นทอ้งหรอืกระเพาะ-

อาหาร เบือ่อาหาร ปากจดืรบัประทานอาหารไมรู่ร้ส คลืน่ไสอ้าเจยีน เรอเหมน็เปรี้ยว ร่างกายและแขนขา

หนกัหน่วงตงึ เหน่ือยลา้อยากนอน ทอ้งเสยีบอ่ย ลิ้นมฝ้ีาขาวหนาและเหนียว ชพีจรเตน้ชา้
1,3 

 ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยกระเพาะอาหารหรือลาํไส ้

อกัเสบเฉียบพลนั ประสาทสมัผสัของกระเพาะอาหารและลาํไสผ้ดิปกต ิอาหารไมย่่อยเฉียบพลนัซึ่งเกิด

จากมคีวามชื้นค ัง่คา้งในกระเพาะอาหารและลาํไส ้
1,3 

คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
苍术 (去粗皮, 
米泔浸二日) 
ชงัจู ๋(ชฺวีชู่ผ,ี หมีก่นั 
จิ้นเหลีย่งยือ่) 
(โกฐเขมาแช่นํา้ 
ซาวขา้ว 2 วนั) 

ตวัยาหลกั เผด็ 
อมขม 

อุ่น ขบัลมชื้น เสรมิบาํรุงมา้ม  
ขบัความชื้น 

厚朴 (去粗皮, 
姜汁制, 炒香) 
โฮ่วผอ (ชฺวีชู่ผ,ี 
เจยีงจื่อจื้อ, เฉ่าเซยีง) 

ตวัยาเสรมิ 
 

ขม 
อมเผด็ 

อุ่น ทาํใหช้ี่หมนุเวยีน ขบัความชื้น 

ขบัของเสยีและอาหารตกคา้ง 

ระงบัหอบ 

陈皮 (去白) 
เฉินผ ี(ชฺวีไ่ป๋) 
(ผวิสม้จนี) 

ตวัยาช่วย เผด็ 
อมขม 

อุ่น ปรบัและกระจายชี่ ปรบัส่วนกลาง

ของร่างกายใหเ้ป็นปกต ิขบั

ความชื้น ละลายเสมหะ 
甘草 (炒) 
กนัเฉ่า (เฉ่า) 
(ชะเอมเทศผดั) 

ตวัยานาํพา อมหวาน สุขมุ เสรมิชี่ บาํรุงมา้ม ระงบัไอ ทาํให ้

ปอดชุ่มชื้น ระงบัปวด ผ่อนคลาย 

ปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดให ้
เขา้กนั 
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ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยชงัจูเ๋ป็นตวัยาหลกั มสีรรพคุณทาํใหช้ี่ของมา้มขบัเคลือ่นไหลเวยีนและ

ขบัความชื้น  ตวัยาเสรมิ คอื โฮ่วผอ (ชฺวีชู่ผ,ี เจยีงจื่อจื้อ, เฉ่าเซยีง) ขบัความชื้นและบรรเทาอาการทอ้งอดื
แน่นเฟ้อ  เฉินผ ี(ชฺวีไ่ป๋) เป็นตวัยาช่วย มฤีทธิ์ทาํใหช้ี่ไหลเวยีนและขบัความชื้น  กนัเฉ่า (เฉ่า) เป็นตวัยา
นาํพา มสีรรพคุณประสานส่วนกลางและปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั

1,3 
รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาผง

4 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้

หา้มใชต้าํรบัยาน้ีกบัผูป่้วยมา้มพร่องหรอือนิพร่องโดยทีไ่มม่คีวามชื้นร่วมดว้ย หรอืมลีิ้นแดง ฝ้า

นอ้ย ปากขมคอแหง้ หรอืชพีจรเตน้ชา้
1,3 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณปรบัและรกัษาความผดิปกตขิองกลไกการทาํงาน

ของกระเพาะอาหารและลาํไส ้และขจดันํา้ส่วนเกินที่ทาํใหเ้กิดความชื้นคัง่คา้งในร่างกาย บรรเทา

อาการเบื่ออาหารและมกีลิน่ปากในเดก็ รกัษาผวิหนงัอกัเสบชนิดเฉียบพลนัและชนิดเรื้อรงั
1,3,4  

เอกสารอา้งองิ 
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. สว่าง กอแสงเรือง.  ตาํรบัยาผงิเว่ยส่์าน.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี].  นนทบรุ:ี  สถาบนัการแพทยไ์ทย-

จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551. 
4. Fan YP, Zhang Q, Wang XD.  Ping Wei San.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional 

Chinese Medicine. Vol. 2.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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ฮ ัว่เซียงเจิ้งช่ีสา่น (藿香正气散) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
 太平惠民和剂局方 ไท่ผงิหุย้หมนิเหอจี้จหฺวฟีาง (Prescription of Peaceful Benevolent  
              Dispensary)1 

 « ค.ศ. 1151  Chen Shiwen (陈师文 เฉินซอืเหวนิ) »2 

ประกอบดว้ย  

藿香   Herba Agastachis ฮัว่เซยีง 90 กรมั 
紫苏   Folium Perillae จื่อซู 30 กรมั 
白芷 Radix Angelicae Dahuricae ไป๋จื่อ 30 กรมั 
半夏曲 Rhizoma Pinelliae ปัน้เซีย่ชฺว ี 60 กรมั 
陈皮 (去白) Pericarpium Citri Reticulatae เฉินผ ี(ชฺวีไ่ป๋) 60 กรมั 
茯苓 Poria ฝูหลงิ 30 กรมั 
白术 Rhizoma Atractylodis Macrocephalae ไป๋จู ๋ 60 กรมั 
 大腹皮 Pericarpium Arecae ตา้ฟู่ผ ี 30 กรมั 
厚朴  
(去粗皮,  
姜汁炒) 

Cortex Magnoliae Officinalis  
(bark removed, ginger juice-fried) 

โฮ่วผอ  
(ชฺวีชู่ผ,ี 
เจยีงจื่อเฉ่า) 

60 กรมั 

苦桔梗 Radix Platycodi ขูเ่จีย๋เกงิ 60 กรมั 
甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กนัเฉ่า (จื้อ) 75 กรมั 

วธิีใช ้
 นาํตวัยาท ัง้หมดมาบดเป็นผง แบ่งรบัประทานครัง้ละ 6 กรมั โดยใชน้ํา้ตม้เซงิเจยีง (ขงิแก่สด) 
และตา้เจ่า (พทุราจนี) เป็นนํา้กระสายยา หรอืตม้เอานํา้ดืม่1,3 

การออกฤทธิ์  
ขบักระจายของเสยีออกจากร่างกาย สลายความชื้นภายใน ปรบัชี่ ปรบัสมดุลส่วนกลาง

1,3 
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สรรพคณุ 
 รกัษาอาการทอ้งเสยีและอาเจียนที่เกิดจากการกระทบความเย็นภายนอก และมคีวามชื้นสะสม

ภายในร่างกาย โดยมอีาการไข ้กลวัหนาว ปวดศีรษะ แน่นบริเวณทอ้งและทรวงอก อาเจียน ถ่ายทอ้ง 

ปวดทอ้ง มเีสยีงในลาํไสซ้ึง่เกดิจากลาํไสเ้คลือ่นไหวมากเกนิไป ลิ้นมฝ้ีาเหนียวและหนา
1,3 

 ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยไขห้วดัลงทางเดินอาหาร 

ไขห้วดัระบาด กระเพาะอาหารและลาํไสอ้กัเสบเฉียบพลนั เป็นแผลในกระเพาะอาหารและลาํไสเ้ลก็ส่วน

ตน้ ลาํไสใ้หญ่อกัเสบเรื้อรงั อาหารเป็นพษิ และโรคคางทูม
1,3

  

คาํอธิบายตาํรบั 
สมนุไพร  ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

藿香  ฮัว่เซยีง 
(ตน้พมิเสน) 

ตวัยาหลกั เผด็ อุ่น สลายความชื้น บรรเทาอาการหวดัแดด 

ระงบัอาเจยีน 
紫苏  จื่อซู  
(ใบงาขี้มอ้น) 

ตวัยาเสรมิ เผด็ อุ่น ขบัเหงือ่ กระจายหวดัเยน็ ใหค้วาม

อบอุ่นแก่ส่วนกลางของร่างกาย ระงบั

อาเจยีน อุ่นปอด ระงบัไอ ป้องกนั

และบรรเทาอาการแพปู้และปลา 
白芷  ไป๋จื่อ  
(โกฐสอ) 

ตวัยาเสรมิ เผด็ อุ่น บรรเทาอาการหวดัจากการกระทบ

ลมเยน็ภายนอก บรรเทาอาการปวด

ศีรษะ ปวดฟนั ลดอาการคดัจมกู

จากไขห้วดัหรอืโรคโพรงจมกูอกัเสบ 
半夏曲  ปัน้เซีย่ชฺว*ี  ตวัยาช่วย เผด็ อุ่น 

(มพีษิ)** 
ขจดัความชื้น ละลายเสมหะ ลดการ

ไหลยอ้นกลบัของชี่ บรรเทาอาการ

คลื่นไสอ้าเจียน สลายเสมหะที่

เกาะตวัเป็นกอ้น 
陈皮 (去白) 
เฉินผ ี(ชฺวีไ่ป๋)  
(ผวิสม้จนี) 

ตวัยาช่วย เผด็ 
อมขม 

อุ่น ปรบัและกระจายชี่ ปรบัส่วนกลางของ

ร่างกายใหเ้ป็นปกต ิขบัความชื้น 

ละลายเสมหะ 
*   ปัน้เซีย่ชวฺ ีคอื ปัน้เซีย่ทีผ่่านการเผา้จื้อแลว้และแปรรูปเป็นกอ้น ปจัจบุนัใชป้ ัน้เซี่ยทดแทนได ้
** ปัน้เซีย่ เป็นสมนุไพรทีม่พีษิ ตอ้งฆ่าฤทธิ์ยาก่อนใช ้
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สมนุไพร  ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
茯苓  ฝูหลงิ  
(โป่งรากสน) 

ตวัยาช่วย หวาน 
เลก็นอ้ย 

สุขมุ ระบายนํา้ สลายความชื้น บาํรุง

มา้ม ช่วยใหจ้ติใจสงบ 
厚朴 (去粗皮, 姜汁

炒)  โฮ่วผอ (ชฺวีชู่ผ,ี  
เจยีงจื่อเฉ่า) 

ตวัยาช่วย ขม 
อมเผด็ 

อุ่น ทาํใหช้ี่หมนุเวยีน ขบัความชื้น ขบั

ของเสยีและอาหารตกคา้ง ระงบั

หอบ 
白术  ไป๋จู ๋  ตวัยาช่วย ขม 

อมหวาน 
อุ่น เสรมิมา้มใหแ้ขง็แรง แกค้วามชื้น

ระบายนํา้ 
大腹皮  ตา้ฟู่ผ ี 
(เปลอืกผลหมาก) 
 

ตวัยาช่วย เผด็ อุ่น

เลก็นอ้ย 

ช่วยใหช้ี่ของกระเพาะอาหารและ

ลาํไสห้มนุเวยีน ระบายของเสยี
ตกคา้ง ขบันํา้ ลดบวม 

苦桔梗  ขูเ่จีย๋เกงิ  ตวัยาช่วย ขม 
อมเผด็ 

สุขมุ กระจายชี่ทีป่อด ขบัเสมหะ ระงบั

ไอมเีสมหะมาก แน่นหนา้อก 

อดึอดัคอบวมเจบ็ ขบัฝีหนอง

และเสมหะในปอด 
甘草 (炙)  กนัเฉ่า (จื้อ)  
(ชะเอมเทศผดันํา้ผึ้ง) 

ตวัยานาํพา หวาน อุ่น เสริมชี่ บาํรุงส่วนกลางของ 
ร่างกาย ปรบัประสานตวัยา

ท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยฮัว่เซยีงเป็นตวัยาหลกั มสีรรพคุณช่วยปรบัสมดุลกระเพาะอาหาร ระงบั

อาเจยีน ทาํใหช้ี่สะอาดลอยขึ้นสู่ส่วนบนและขบัของเสยีลงสู่สว่นลา่งของร่างกาย ขจดัความรอ้นชื้นจาก

หวดัแดด ขจดัของเสยี  ตวัยาเสริม ไดแ้ก่ จื่อซูและไป๋จื่อมสีรรพคุณช่วยเสริมฤทธิ์ของฮัว่เซยีงในการ

ขบัลมเยน็และขจดัของเสยีออกจากร่างกาย  ปัน้เซีย่ชฺวแีละเฉินผ ี (ชฺวีไ่ป๋) ช่วยขจดัความชื้นและปรบั
สมดุลของกระเพาะอาหาร ลดการไหลยอ้นของชี่ และระงบัอาเจยีน  ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ ไป๋จูแ๋ละฝูหลงิมี

สรรพคุณช่วยใหก้ระเพาะอาหารและมา้มแขง็แรง ปรบัสมดุลส่วนกลางของร่างกาย และบรรเทาอาการ

ทอ้งเสยี  ตา้ฟู่ผแีละโฮ่วผอ (ชฺวีชู่ผ,ี เจยีงจือ่เฉ่า) ช่วยใหช้ี่ไหลเวยีนดขีึ้น สลายความชื้น และบรรเทาอาการ

อดึอดัแน่นทอ้ง  สว่นขูเ่จีย๋เกงิช่วยใหช้ี่ปอดกระจายคลอ่ง กระบงัลมทาํงานดขีึ้น และช่วยสลายความชื้น

ภายใน  ตวัยานาํพา ไดแ้ก่ กนัเฉ่า (จื้อ) และนํา้กระสายยา (นํา้ตม้เซงิเจยีงและตา้เจ่า) มสีรรพคุณปรบั
สมดุลของมา้มและกระเพาะอาหาร และปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั

1,3 
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ตาํรบัยา ฮ ัว่เซียงเจิ้งช่ีสา่น (藿香正气散) 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 
ฮัว่เซยีง (藿香) 

จื่อซู (紫苏) 

ไป๋จื่อ (白芷) 
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3 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 2 เซนตเิมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

 

ตา้ฟู่ผ ี(大腹皮) 

ปัน้เซีย่ (半夏) 

เฉินผ ี(陈皮) 

ไป๋จู ๋(白术) 

ฝูหลงิ (茯苓) 

โฮ่วผอ (厚朴) 

   ขูเ่จีย๋เกงิ (苦桔梗) กนัเฉ่า (จื้อ) [甘草(炙)] 

2 เซนตเิมตร 
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รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้ ยานํา้ ยาลูกกลอน ยาแคปซูล

4  
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้

หา้มใชต้าํรบัยาน้ีกบัผูป่้วยอนิพร่องและมคีวามรอ้นสูงสะสมอยู่ภายในร่างกาย และระมดัระวงั

การใชใ้นผูป่้วยที่มอีาการคอแหง้และลิ้นมฝ้ีาเหลอืงเหนียว  หากเตรียมเป็นยาตม้ ไม่ควรตม้ยานาน

เกนิไป เพราะจะทาํใหฤ้ทธิ์ยาลดลง
1,3 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวทิยา:  ตาํรบัยาน้ีมฤีทธิ์เพิม่ประสทิธภิาพการทาํงานของกระเพาะอาหารและ

ลาํไสห้นูถบีจกัร ควบคุมการบบีตวัของลาํไสเ้ลก็และบรรเทาอาการทอ้งเสยีในหนูขาวและหนูถบีจกัร
5,6

 

ระงบัอาเจยีนในนกพริาบ ระงบัปวดและยบัย ัง้การบบีตวัของมดลูกในหนูถบีจกัร และตา้นเชื้อจลุนิทรยี ์

ในหลอดทดลอง
4 
  

การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณช่วยปรบัสมรรถภาพการทาํงานของกระเพาะอาหาร
และลาํไส ้ระงบัอาเจยีน บรรเทาอาการทอ้งเสยี ขบัเหงือ่ ลดไข ้ระงบัปวด ตา้นเชื้อแบคทเีรียและไวรสั 

ขบัเสมหะ ระงบัไอ และขบัปสัสาวะ
1,3,4 

การศึกษาความปลอดภยั:  เมือ่ใหย้าแคปซูลโดยเตรียมเป็นสารละลายขนาด 25 มลิลลิติร/

กิโลกรมั ทางปากหนูถบีจกัร ซึง่เทยีบเท่า 583 เท่าของขนาดทีใ่ชใ้นคน วนัละ 2 ครัง้ พบว่าหลงัจากให ้

ยา 7 วนั หนูถบีจกัรมกีารเคลือ่นไหวปกต ิและไมพ่บหนูถบีจกัรตวัใดตาย
4 

เอกสารอา้งองิ 

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. จรสั ตัง้อร่ามวงศ.์ ตาํรบัยาฮ ัว่เซยีงเจิ้งชี่ส่าน. [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี]. นนทบรุ:ี สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี 
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551.  

4. Fan YP, Zhang Q, Zhao XX.  Huo Xiang Zheng Qi Shui.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in 
Traditional Chinese Medicine. Vol. 2.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 

5. Lu Y, Li D, Tang F. Mechanism of huoxiang zhengqi extract for regulating the intestinal motility in rat model of 
diarrhea-predominant irritable bowel syndrome. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2011; 31(7): 941-5. 

6. Lu Y, Peng B, He R, Gao J, Yang H, Yi H, Li J. Comparative study on acute toxicity and pharmacological effect of 
huoxiang zhengqi microemulsion and huoxiang zhengqi tincture. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 2010; 35(15): 2004-7. 
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อนิเฉินเฮาทงั (茵陈蒿汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
 伤寒论  ซางหานลุน่ (Treatise on Febrile Diseases)1 

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

ประกอบดว้ย  

茵陈 Herba Artemisiae Capillaris อนิเฉิน 30 กรมั 
栀子 Fructus Gardeniae จอืจื่อ 15 กรมั 
大黄 Radix et Rhizoma Rhei ตา้หวง 9 กรมั 

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 

การออกฤทธิ์  
ระบายความรอ้น ระบายความชื้น ลดอาการตวัเหลอืง

1,3 

สรรพคณุ  
 รกัษาอาการดซี่านเน่ืองจากความชื้น โดยมอีาการตวัเหลอืงหนา้เหลอืงสดเด่นชดั ทอ้งบวม

เลก็นอ้ย คอแหง้ ปสัสาวะไมค่ลอ่ง ลิ้นมฝ้ีาเหลอืงเหนียว ชพีจรเรว็ จม
1,3

 

 ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยที่มอีาการของดซี่านที่เกิดจาก

รอ้นชื้น เช่น โรคตบัอกัเสบเฉียบพลนัชนิดตดิต่อ ถงุนํา้ดอีกัเสบ น่ิวในถงุนํา้ด ีและตบัอ่อนอกัเสบชนิด

เฉียบพลนั
1,3 
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ตาํรบัยา อนิเฉินเฮาทงั (茵陈蒿汤) 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 
2 เซนตเิมตร อนิเฉิน (茵陈) 

จอืจื่อ (栀子) 

ตา้หวง (大黄) 
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คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร  ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
茵陈  อนิเฉิน ตวัยาหลกั ขม เยน็

เลก็นอ้ย 

ระบายความรอ้นชื้น ลดการอดุตนั

ของถงุนํา้ด ีบรรเทาอาการดซี่าน 
栀子  จอืจื่อ 
(ลูกพดุ) 

ตวัยาเสรมิ ขม เยน็ ระบายความรอ้น ขบัความชื้น 
ทาํใหเ้ลอืดเยน็ลง บรรเทาอาการ 
กระวนกระวายจากความรอ้นสูง 
แกพ้ษิ ลดบวม ระงบัปวด 

大黄  ตา้หวง 
(โกฐนํา้เตา้) 

ตวัยาช่วย ขม เยน็ ขบัถ่ายของเสยีตกคา้ง สลาย

กอ้น ระบายความรอ้น หา้มเลอืด

ขจดัพษิ ช่วยใหเ้ลอืดมกีาร

ไหลเวยีนดขีึ้น 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยอินเฉินเป็นตวัยาหลกั มสีรรพคุณระบายความรอ้นชื้น ลดอาการ

ตวัเหลอืง  จอืจื่อเป็นตวัยาเสรมิ มสีรรพคุณระบายความรอ้นชื้นในระบบซานเจยีว ช่วยนาํพาความรอ้น

ชื้นลงสู่ส่วนลา่งของร่างกาย และขบัออกทางปสัสาวะ  ตา้หวงเป็นตวัยาช่วย มสีรรพคุณระบายความรอ้น 

สลายการคัง่ ช่วยใหก้ารขบัถ่ายอจุจาระดขีึ้น
1,3

  

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

4  
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้

ไมค่วรใชต้าํรบัยาน้ีกบัผูป่้วยทีม่อีาการตวัเหลอืงซดีจากตบัอกัเสบเรื้อรงั
1,3 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  ตาํรบัยาน้ีมฤีทธิ์ปกป้องตบัในหนูขาวและหนูถบีจกัร

1,4-8
 ขบันํา้ด ี

ขบัน่ิวในหนูขาว ปกป้องตบัในหนูขาวและหนูถบีจกัร ลดไขมนัในเลอืดหนูถบีจกัร
1,4

  ลดนํา้ตาลในเลอืด

หนูถบีจกัร
9
 และตา้นเชื้อไวรสัเรมิในหลอดทดลอง

10 

การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณบรรเทาอาการถงุนํา้ดอีกัเสบ น่ิวในถงุนํา้ด ีดซี่าน 

และตบัอกัเสบชนิดเฉียบพลนั ช่วยใหก้ารขบัปสัสาวะดขีึ้น ตา้นเชื้อไวรสั และหา้มเลอืด
1,3,4  
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เอกสารอา้งองิ 
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. จรสั ตัง้อร่ามวงศ.์  ตาํรบัยาอนิเฉินเฮาทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี].  นนทบรุ:ี  สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี 

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551.  
4. Fan YP, Zhang Q, Wang XD.  Yin Chen Hao Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in 

Traditional Chinese Medicine. Vol. 2.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
5. Sun MY, Wang L, Mu YP, Liu C, Bian YQ, Wang XN, Liu P. Effects of Chinese herbal medicine Yinchenhao 

Decoction on expressions of apoptosis-related genes in dimethylnitrosamine- or carbon tetrachloride-induced liver 
cirrhosis in rats. Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao 2011; 9(4): 423-34. 

6. Cao HX, Sun H, Jiang XG, Lu HT, Zhang GM, Wang XJ, Sun WJ, Wu ZM, Wang P, Liu L, Zhou J. Comparative 
study on the protective effects of Yinchenhao Decoction against liver injury induced by alpha-naphthylisothiocyanate 
and carbon tetrachloride. Chin J Integr Med 2009; 15(3): 204-9.  

7. Liu C, Sun M, Wang L, Wang G, Chen G, Liu C, Liu P. Effects of Yinchenhao Tang and related decoctions on DMN-
induced cirrhosis/fibrosis in rats. Chin Med 2008; 3: 1. 

8. Chen SD, Fan Y, Xu WJ. Effects of yinchenhao decoction (see text) for non-alcoholic steatohepatitis in rats and study 
of the mechanism. J Tradit Chin Med 2011; 31(3): 220-3. 

9. Pan J, Han C, Liu H, Du J, Li A. Effects of yinchenhao decoction on normal animals and animal models of diabetes 
mellitus. Zhong Yao Cai 2001; 24(2): 128-31. 

10. Cheng HY, Lin LT, Huang HH, Yang CM, Lin CC.  Yin Chen Hao Tang, a Chinese prescription, inhibits both herpes 
simplex virus type-1 and type-2  infections in vitro.  Antiviral Res 2008, 77(1): 14-9. 
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ปาเจิ้งสา่น (八正散) 
 

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

สว่นประกอบ 

木通 Caulis Akebiae มูท่ง* 500  กรมั 
瞿麦 Herba Dianthi ฉฺวไีม ่ 500  กรมั 
车前子 Semen Plantaginis เชอเฉียนจื่อ 500  กรมั 
萹蓄 Herba Polygoni Avicularis เป่ียนชวฺี ่ 500  กรมั 
滑石 Talcum หฺวาสอื 500  กรมั 
大黄 (面裹煨, 
去面切, 焙) 

Radix et Rhizoma Rhei (coated  
with flour paste and then roasted, 
sliced after removal of the coat and 
then baked) 

ตา้หวง (เมีย่น 

กวอ่เวย่,์ ชฺวี่
เมีย่นเชฺวีย่,  
เป้ย)์ 

500  กรมั 

山栀子仁 Fructus Gardeniae ซานจอืจื่อเหรนิ 500  กรมั 
灯芯 Medulla Junci เตงิซนิ 3  กรมั 
甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กนัเฉ่า (จื้อ) 500  กรมั 

วธิีใช ้
 นาํตวัยาท ัง้หมดยกเวน้เตงิซนิมาบดเป็นผง รบัประทานครัง้ละ 6-9 กรมั โดยใชน้ํา้ตม้เตงิซนิใน

นํา้ประมาณ 1 แกว้ เป็นนํา้กระสายยา  หรอืเตรยีมเป็นยาตม้ โดยปรบัลดนํา้หนกัยาจากตาํรบัยาขา้งตน้

ลง 30 เท่า ยกเวน้เตงิซนิใชน้ํา้หนกั 3 กรมัเท่าเดมิ1,3     
การออกฤทธิ์ 
 ขบัและระบายความรอ้น  ขบัปสัสาวะ

1,3 

*  นิยมใชช้วนมูท่งแทนมูท่ง 



ตาํรบัยาขบัความชื้น 
 

 

406 

ตาํรบัยา ปาเจิ้งสา่น  (八正散) 

2 เซนตเิมตร 

เชอเฉียนจื่อ (车前子) 
2 เซนตเิมตร 

หฺวาสอื (滑石) 

2 เซนตเิมตร 
ชวนมูท่ง (川木通) 2 เซนตเิมตร 

ฉฺวไีม ่(瞿麦) 
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2 เซนตเิมตร 
เป่ียนชฺวี ่(萹蓄) 

2 เซนตเิมตร 

ตา้หวง (เมีย่นกวอ่เวย่,์ ชฺวีเ่มีย่นเชฺวีย่, เป้ย)์ 
[大黄 (面裹煨,去面切,焙)] 

2 เซนตเิมตร 
ซานจอืจื่อเหรนิ (山栀子仁) 

2 เซนตเิมตร 
กนัเฉ่า (จื้อ) [甘草(炙)] 

เตงิซนิ (灯芯) 
2 เซนตเิมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรรพคณุ 

รกัษากลุ่มอาการที่ปสัสาวะขดั ปวดแสบที่มสีาเหตุจากความรอ้นชื้น  โดยมอีาการปวดแน่น

บรเิวณทอ้งนอ้ย ปสัสาวะขุน่ มสีเีขม้ถงึสแีดง ปสัสาวะบ่อย กล ัน้ปสัสาวะไมไ่ด ้ หากมอีาการรุนแรงอาจ

ถงึข ัน้ปสัสาวะไมอ่อก มกัมอีาการปากคอแหง้ร่วมดว้ย ลิ้นแดง มฝ้ีาเหลอืง ชพีจรลืน่แกร่ง
1,3  

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรอืลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยโรคระบบทางเดนิปสัสาวะทีเ่กิด

จากความรอ้นชื้น เช่น ทางเดนิปสัสาวะอกัเสบเฉียบพลนั กระเพาะปสัสาวะอกัเสบ กรวยไตอกัเสบ น่ิว

ในระบบทางเดนิปสัสาวะ หรอืตดิเชื้อในระบบทางเดนิปสัสาวะ
1,3 
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คาํอธิบายตาํรบั 
สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

木通 มูท่ง ตวัยาหลกั ขม เยน็ ขบัปสัสาวะ ขบัน่ิว ช่วยให ้
เลอืดไหลเวยีนด ีขบันํา้นม 

瞿麦 ฉฺวไีม ่ ตวัยาหลกั ขม เยน็ ระบายความรอ้นของระบบ

หวัใจและลาํไสเ้ลก็ ดงึ 
ความรอ้นลงสูส่ว่นลา่งของ

ร่างกายและขบัออกทาง

ปสัสาวะ ทะลวงจงิล ัว่ ทาํให ้

เลอืดไหลเวยีน 
车前子 เชอเฉียนจื่อ 

 
ตวัยาหลกั หวาน เยน็ ขบัปสัสาวะ ระบายความชื้น  

ระงบัอาการทอ้งเสยี  ระบาย 
ความรอ้นของตบัและปอด  

ละลายเสมหะ ช่วยใหก้ารมอง  
เหน็ดขีึ้น   

萹蓄 เป่ียนชฺวี ่ ตวัยาหลกั ขม เยน็

เลก็นอ้ย 
ระบายความชื้นและความรอ้น

บรเิวณส่วนลา่งของร่างกาย 

ขบัปสัสาวะ ถ่ายพยาธ ิบรรเทา

อาการผืน่คนัจากความชื้น 
滑石 หฺวาสอื 
(หนิลืน่) 

ตวัยาหลกั จดื 
อมหวาน 

เยน็ ขบัน่ิว ขบัปสัสาวะ ขบัความ-

รอ้น ขบัความชื้น ขบัฝีหนอง 
大黄 (面裹煨, 去面

切, 焙) ตา้หวง (เมีย่น 

กวอ่เวย่,์ ชฺวีเ่มีย่นเชฺวีย่, 
เป้ย)์ (โกฐนํา้เตา้ป้ิง) 

ตวัยาเสรมิ ขม เยน็ ขบัถ่ายของเสยีตกคา้ง  
สลายกอ้น ระบายความรอ้น 

หา้มเลอืด  ขจดัพษิ ช่วยให ้

เลอืดมกีารไหลเวยีนดขีึ้น 
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สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
山栀子仁   

ซานจอืจื่อเหรนิ 
(เน้ือในเมลด็ลูกพดุ) 

ตวัยาช่วย ขม เยน็ ระบายความรอ้นชื้น ทาํให ้

เลอืดเยน็ลง  บรรเทาอาการ

อกัเสบ ขบัพษิ 
灯芯 เตงิซนิ ตวัยาช่วย จดื 

อมหวาน 

เยน็

เลก็นอ้ย 
ขบัปสัสาวะ ระบายความรอ้น

ทีห่วัใจ ลดอาการหงดุหงดิ  
ช่วยใหน้อนหลบั   

甘草 (炙)  
กนัเฉ่า (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผดันํา้ผึ้ง) 
 

ตวัยาช่วย

และนาํพา 
หวาน อุ่น เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลางของ

ร่างกาย บรรเทาอาการปวด 

ปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดให ้

เขา้กนั 

 ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยมู่ทง ฉฺวีไม่ เชอเฉียนจื่อ เป่ียนชฺวี่ และหฺวาสือเป็นตวัยาหลกั มี

สรรพคุณขบัปสัสาวะและระบายความชื้น  ตวัยาเสริมคือ ตา้หวง (เมีย่นกว่อเว่ย,์ ชฺวี่เมีย่นเชวี่ย, เป้ย)์  
เมื่อใชร้่วมกบัมู่ทงจะช่วยขบัของเสียตกคา้ง ขบัปสัสาวะและระบายความรอ้น  ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ 

ซานจือจื่อเหรนิ ช่วยระบายความรอ้นชื้นในซานเจยีว  เตงิซนิช่วยนาํความรอ้นลงสู่ส่วนลา่งของร่างกาย  
กนัเฉ่า (จื้ อ) มีสรรพคุณบรรเทาปวดและปรบัประสานตวัยาในตาํรบัใหเ้ขา้กนั ช่วยป้องกนัไม่ให ้

คุณสมบตัเิยน็ของตวัยาอืน่ในตาํรบัทาํลายกระเพาะอาหาร
1,3,4

 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาผง ยาตม้5 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้
 หา้มใชต้าํรบัยาน้ีกบัสตรีมคีรรภ ์หรือผูป่้วยที่ร่างกายอ่อนแอ  ควรระวงัการใชก้บัผูป่้วยที่มี

อาการปสัสาวะขุน่สขีาวเหมอืนนมเจอืนํา้มนั และชี่ตดิขดั
1,3 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  ยาตม้มฤีทธิ์ตา้นเชื้อแบคทเีรียหลายชนิดในหลอดทดลอง ป้องกนั

การรวมตวัของผลกึแคลเซยีมออกซาเลตในหลอดทดลอง ลดความหนืดของเลอืดหนูขาว
5
 และขบัปสัสาวะ

ในกระต่าย
6
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การศึกษาทางคลนิิก:  ยาผงมสีรรพคุณบรรเทาอาการทางเดนิปสัสาวะอกัเสบเฉียบพลนัและ
เรื้อรงั ขบัน่ิวในระบบทางเดนิปสัสาวะ รกัษาอาการตดิเชื้อในระบบทางเดนิปสัสาวะ กรวยไตอกัเสบเรื้อรงั 

บรรเทาอาการปวดตามขอ้ และลดไข ้
5 

เอกสารอา้งองิ 
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. เยน็จติร เตชะดาํรงสนิ, สมชาย จริพนิิจวงศ.์  ตาํรบัยาปาเจิ้งส่าน.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี]. นนทบรุ:ี 

สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวงสาธารณสุข, 
2552. 

4. Ou M. Chinese-English Manual of Common-Used Prescriptions in Traditional Chinese Medicine. 1st ed.  Guangzhou: 
Guangdong Science & Technology Publishing House, 1991. 

5. Fan YP, Zhang Q, Wang XD, Wang X.  Bazheng San.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in 
Traditional Chinese Medicine. Vol. 2. 1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 

6. Wu J, Yang YJ, Cao F. Effects of bazheng mixture on urinary amount and contractile-relaxant function of isolated 
urethral smooth muscle in rabbits]. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2002; 22(4): 289-91. 
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อูห่ลงิสา่น  (五苓散) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
伤寒论 ซางหานลุน่ (Treatise on Febrile Diseases)1 

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

สว่นประกอบ 
 

泽泻 Rhizoma Alismatis เจอ๋เซีย่ 15 กรมั
 

茯苓 Poria ฝูหลงิ 9 กรมั
 

桂枝 Ramulus Cinnamomi กุย้จอื 6 กรมั
 

猪苓 Polyporus จูหลงิ 9 กรมั
 

白术 Rhizoma Atractylodis Macrocephalae ไป๋จู ๋ 9 กรมั
 

วธิีใช ้
 นาํยาท ัง้หมดมาบดเป็นผง ละลายนํา้รบัประทานครัง้ละ 3-6 กรมั หรอืตม้เอานํา้ดืม่

1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ขบัปสัสาวะ ระบายความชื้น ใหค้วามอบอุ่น ทาํใหช้ี่ไหลเวยีน

1,3 
สรรพคณุ 

รกัษาภาวะความชื้นของนํา้ตกคา้งอยู่ภายใน โดยมอีาการดงัน้ี ปวดศีรษะ ตวัรอ้น คอแหง้ 

กระหายนํา้ แต่เมือ่ดืม่นํา้แลว้จะมอีาการคลืน่ไสอ้าเจยีน ปสัสาวะขดั ลิ้นมฝ้ีาขาวลืน่ หรอืขาวหนา ชพีจร

ลอย บวมนํา้ ถ่ายเหลว หรอืมเีสมหะเหลวตกคา้ง วงิเวยีนหรอืมนึศีรษะ ทอ้งนอ้ยมอีาการเตน้ตุบ๊ ๆ
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยโรคกระเพาะและลาํไสอ้กัเสบ

เฉียบพลนั มอีาการคลืน่ไสอ้าเจยีนเป็นเวลาประจาํ โรคอหวิาตเ์ทยีม ลมพษิทีม่สีาเหตจุากความเยน็ โรคไต

อกัเสบเฉียบพลนัระยะแรก ถงุอณัฑะบวมนํา้ มปีสัสาวะตกคา้งจากความชื้น และนํา้ตกคา้งอยู่ภายใน
1,3 
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กุย้จอื (桂枝) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาํรบัยา อูห่ลงิสา่น   (五苓散) 

                                                                                                                                
 
 
 
 
 
                                                                                        
 

 
2 เซนตเิมตร 

     จูหลงิ (猪苓) 

 

ไป๋จู ๋(白术) 
2 เซนตเิมตร 

3 เซนตเิมตร    ฝูหลงิ (茯苓) 

3 เซนตเิมตร 

เจอ๋เซีย่ (泽泻) 

2 เซนตเิมตร 
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คาํอธิบายตาํรบั 
 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
泽泻 เจอ๋เซีย่ ตวัยาหลกั หวานจดื เยน็ ระบายความชื้นและนํา้ ระบาย 

ความรอ้น 
茯苓 ฝูหลงิ 
(โป่งรากสน) 

ตวัยาเสรมิ หวาน

เลก็นอ้ย 
กลาง ระบายความชื้นและนํา้ เสรมิมา้ม 

ใหแ้ขง็แรง ทาํใหจ้ติใจสงบ 
猪苓 จูหลงิ ตวัยาเสรมิ หวานจดื กลาง ระบายความชื้นและนํา้ แกถ้่าย 

เหลว ช่วยใหป้สัสาวะคลอ่ง แก ้
ปสัสาวะขุน่ ลดอาการตวับวม  

白术 ไป๋จู ๋ ตวัยาเสรมิ ขม 
อมหวาน 

อุ่น บาํรุงชี่ เสรมิมา้มใหแ้ขง็แรง แก ้
ความชื้น ระบายนํา้ ระงบัเหงือ่  
กลอ่มครรภ ์

桂枝 กุย้จอื 
(กิ่งอบเชยจนี) 

ตวัยาช่วย เผด็ 
อมหวาน 

อุ่น ขบัเหงือ่ กระจายชี่ และเลอืด ขบั 
กระจายความเยน็ออกจากร่างกาย

และอุ่นหยางชี่ใหม้กีารไหลเวยีนดี

ขึ้น 

ตาํรบัยาน้ีเนน้ใชเ้จอ๋เซีย่ซึง่มรีสหวานจดืและมคุีณสมบตัเิยน็เป็นตวัยาหลกั มสีรรพคุณระบาย

ความชื้นออกทางปสัสาวะ ตวัยาเสริม ไดแ้ก่ ฝูหลงิและจูหลงิมสีรรพคุณระบายความชื้น ช่วยเพิม่ฤทธิ์

ระบายของเสียและขบัปสัสาวะ ไป๋จูเ๋สริมมา้มใหแ้ข็งแรงและระบายนํา้ กุย้จือเป็นตวัยาช่วย ช่วยขบั

กระจายความเยน็ออกจากร่างกายและอุ่นหยางชี่ใหม้กีารไหลเวยีนดี
1,3,4  

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาเมด็ ยาผง ยาตม้

5 
ขอ้ควรระวงัในการใช ้

ตาํรบัยาอู่หลงิส่านมสีรรพคุณช่วยระบายนํา้ใหซ้มึออก หากชี่ของมา้มพร่องอ่อนแอ การขบัเคลือ่น

ของชี่ในไตไมเ่พยีงพอ ควรใชคู่้กบัตวัยาทีม่สีรรพคุณเสรมิชี่บาํรุงมา้ม และเน่ืองจากตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณ

เนน้ไปทางระบายนํา้ออก จงึไมค่วรใชต้ดิต่อกนัเป็นระยะเวลานาน
1,3 
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ขอ้หา้มใช ้
หา้มใชต้าํรบัยาอู่หลงิส่านกบัผูป่้วยที่อนิพร่อง ปสัสาวะขดั1,3 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
ตาํรบัยาอูห่ลงิสา่น  มรีายงานการศึกษาวจิยัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  

การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  สารสกดั 50% แอลกอฮอลม์ฤีทธิ์ขบัปสัสาวะในหนูถบีจกัรและหนู
ขาว ผงยามฤีทธิ์ปกป้องและเพิม่ประสทิธภิาพการทาํงานของไต  สารสกดันํา้มฤีทธิ์ปกป้องตบัจากการถูก
ทาํลายดว้ยแอลกอฮอลใ์นหนูถบีจกัร

5
 ผงยามฤีทธิ์ลดนํา้ตาลในเลอืดหนูขาวทีช่กันาํใหเ้ป็นเบาหวาน

6 
การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาอู่หลงิส่านมสีรรพคุณกระตุน้การไหลเวยีนของเลอืดและช่วยให ้

ปสัสาวะคลอ่ง
1,3 บรรเทาอาการไตอกัเสบ ลดอาการบวมนํา้ บรรเทาอาการปวดทอ้ง และถ่ายเหลว

5
 ทาํให ้

อาสาสมคัรสุขภาพดมีปีรมิาตรปสัสาวะเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 112 โดยไมม่อีาการขา้งเคยีงใด ๆ
7 

เอกสารอา้งองิ 
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. จรสั ตัง้อร่ามวงศ,์ สุณี จรีะจติสมัพนัธ,์ ธรีพงศ ์ตัง้อร่ามวงศ.์  ตาํรบัยาอู่หลงิส่าน.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพร

จนี].  นนทบรุ:ี สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวง

สาธารณสุข, 2549. 
4. Bensky D, Barolet R.  Chinese herbal medicine: Formulas & strategies.  1st ed.  Seattle: Eastland Press, 1990. 
5. Fan YP, Zhang Q, Zhao XX, Wang XD.  Wuling san.  In: Xia M (ed.).  Modern study of the medical formulae in 

traditional Chinese medicine.  Vol.2.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
6. Liu IM, Tzeng TF, Liou SS, Chang CJ. The amelioration of streptozotocin diabetes-induced renal damage by Wu-

Ling-San (Hoelen Five Herb Formula), a traditional Chinese prescription. J Ethnopharmacol 2009; 124(2): 211-8.  
7.  Chen JK, Chen TT.  Chinese Herbal Formulas and Applications. CA: Art of Medicine Press, 2008. 
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จูหลงิทงั (猪苓汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
伤寒论 ซางหานลุน่ (Treatise on Febrile Diseases)1 

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

สว่นประกอบ 

猪苓 Polyporus Umbellatus จูหลงิ 9  กรมั 
茯苓 Poria ฝูหลงิ 9  กรมั 
泽泻 Rhizoma Alismatis เจอ๋เซีย่ 9  กรมั 
阿胶 Colla Corii Asini อาเจยีว 9  กรมั 
滑石 Talcum หฺวาสอื 9  กรมั 

วธิีใช ้
 นาํตวัยาท ัง้หมดมาตม้เอานํา้ดื่ม ยกเวน้อาเจยีวใหช้งละลายในนํา้ยาที่ตม้แลว้ แบ่งดื่ม 2 ครัง้ 
ดืม่ขณะอุ่น ๆ

1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ระบายความรอ้น ขบัปสัสาวะ เสรมิอนิ หา้มเลอืด

1,3 
สรรพคณุ 

รกัษากลุ่มอาการที่มคีวามรอ้นชื้นในร่างกายจนมผีลต่ออนิ โดยมอีาการปสัสาวะขดัและปวด 

หรือ ปสัสาวะมเีลอืดปน ถ่ายเป็นนํา้ ปวดแน่นทอ้งนอ้ย กระวนกระวายนอนไม่หลบั กระหายนํา้อยาก

ดืม่นํา้ และมอีาการไอ
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยโรคกระเพาะอาหารและลาํไส ้

อกัเสบ ติดเชื้อในระบบทางเดินปสัสาวะชนิดไม่รุนแรง น่ิวในทางเดินปสัสาวะ ไตอกัเสบจากรอ้นชื้น

กระทบอนิ ซึง่โรคเหลา่น้ีจดัอยู่ในกลุม่อาการรอ้นชื้นจะส่งผลต่ออนิ
1,3 
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ตาํรบัยา จูหลงิทงั  (猪苓汤) 

2 เซนตเิมตร 
จูหลงิ (猪苓) 

2 เซนตเิมตร 
ฝูหลงิ (茯苓) 

2 เซนตเิมตร 
เจอ๋เซีย่ (泽泻) 

2 เซนตเิมตร 
อาเจยีว (阿胶) 

2 เซนตเิมตร 

หฺวาสอื (滑石) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตาํรบัยาจนีทีใ่ชบ้อ่ยในประเทศไทย ฉบบัสมบูรณ์ 
 

 

417

คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

猪苓 จูหลงิ 

 
ตวัยาหลกั จดื 

อมหวาน 
สุขมุ ระบายความชื้นและนํา้ ลด 

อาการถ่ายเหลว ช่วยให ้
ปสัสาวะคลอ่ง บรรเทาอาการ 
ปสัสาวะขุน่ ลดบวม 

茯苓 ฝูหลงิ 

(โป่งรากสน) 
ตวัยาหลกั หวาน 

เลก็นอ้ย 
สุขมุ ระบายนํา้ สลายความชื้น  

เสรมิบาํรุงมา้ม สงบจติใจ 
泽泻 เจอ๋เซีย่ ตวัยาเสรมิ จดื 

อมหวาน 
เยน็ ขบัปสัสาวะ ขบัความชื้น 

ระบายความรอ้น 
阿胶 อาเจยีว 
(กาวหนงัลา) 

ตวัยาช่วย หวาน สุขมุ บาํรุงเลอืด หา้มเลอืด เสรมิ 
บาํรุงอนิ บาํรุงปอดใหชุ้่มชื้น 

滑石 หฺวาสอื 
(หนิลืน่) 

ตวัยาช่วย จดื 
อมหวาน 

เยน็ ขบัน่ิว ขบัปสัสาวะ ขบัความ-

รอ้น ขบัความชื้น ขบัฝีหนอง 

 ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยจูหลิงและฝูหลิงเป็นตวัยาหลกั มีสรรพคุณระบายความชื้นออกทาง

ปสัสาวะ เสรมิมา้มใหแ้ขง็แรง  ตวัยาเสรมิคอื เจอ๋เซีย่มสีรรพคุณขบัปสัสาวะ เมือ่ใชร่้วมกบัจูหลงิและฝูหลงิ

จะเพิม่ฤทธิ์ขบัปสัสาวะและระบายของเสยี  ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ อาเจยีว มสีรรพคุณเสรมิบาํรุงอนิ บาํรุงเลอืด 

และหา้มเลอืด  หฺวาสอืมสีรรพคุณระบายความรอ้น บรรเทาอาการปสัสาวะขดั และขบัน่ิว
1,3,4 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

5 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้

ระวงัการใชต้าํรบัยาน้ีกบัผูป่้วยที่มคีวามรอ้นสะสมในร่างกาย และมเีหงื่อออกมากจนอินถูก

ทาํลายอย่างรุนแรง
1,3,4  

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวทิยา: การศึกษาในหนูขาวพบวา่ ยาตม้มฤีทธิ์ขบัปสัสาวะ ช่วยใหก้ารทาํงาน

ของไตทีผ่ดิปกตชินิดเรื้อรงัดขีึ้น ขบัน่ิวในระบบทางเดนิปสัสาวะ และยบัย ัง้การเจรญิของเน้ืองอก
5 
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การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณรกัษาโรคเกี่ยวกบัระบบทางเดนิปสัสาวะ บรรเทา
อาการปสัสาวะขดั ขบัน่ิว กระเพาะปสัสาวะอกัเสบชนิดเฉียบพลนั ปสัสาวะมเีลอืดปน โรคขอ้อกัเสบที่มี
อาการปากแหง้ ตาแหง้ และโรคตบัแขง็ทีม่อีาการทอ้งบวมนํา้

5 

เอกสารอา้งองิ 
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. เยน็จติร เตชะดาํรงสนิ, สมชาย จริพนิิจวงศ.์  ตาํรบัยาจูหลงิทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มูลยาสมนุไพรจนี]. นนทบรุี: 

สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวงสาธารณสุข, 
2552. 

4. Zhou YF.  Science of Prescriptions. 1st ed. Shanghai: Publishing House of Shanghai University of Traditional Chinese 
Medicine, 2002. 

5. Fan SP, Zhang Q.  Zhuling Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 
Medicine. Vol. 2. 1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997.  
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อูผี่สา่น (五皮散) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
华氏中藏经  หวัซือ่จงจา้งจงิ (Huatuo’s Treatise on Viscera)1

 

« ค.ศ. 1322  Zhao Zi’ang (赵子昂 จา้วจื่ออา๋ง) »2 

สว่นประกอบ 

茯苓皮  Cortex Poria ฝูหลงิผ ี 9  กรมั 
生姜皮   Cortex Zingiberis เซงิเจยีงผ ี 9  กรมั 
桑白皮   Cortex Mori Radicis ซงัไป๋ผ ี 9  กรมั 
大腹皮   Pericarpium Arecae ตา้ฟู่ผ ี 9  กรมั 
陈橘皮  Pericarpium Citri Reticulatae เฉินจหฺวผี ี 9  กรมั 

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ระบายความชื้น ลดอาการบวมนํา้ ปรบัชี่ เสรมิมา้มใหแ้ขง็แรง

1,3 
สรรพคณุ 

รกัษากลุ่มอาการบวมนํา้ใตผ้วิหนงัที่มสีาเหตุจากมา้มพร่อง เกิดความชื้นสะสมมาก มอีาการ

บวมท ัง้ตวั ลาํตวัรูส้กึหนกัหน่วง อดืแน่นทอ้งและทรวงอก  ชี่ยอ้นขึ้นทาํใหเ้หน่ือยหอบหายใจถี ่ปสัสาวะ

ไมค่ลอ่ง และใชก้บัสตรมีคีรรภท์ีม่อีาการบวมนํา้ ลิ้นมฝ้ีาขาวเหนียว ชพีจรจม เตน้ค่อนขา้งชา้
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยที่มอีาการบวมนํา้เฉียบพลนั 

สตรีมคีรรภท์ี่มอีาการบวมนํา้ ไตอกัเสบเฉียบพลนัระยะแรกร่วมกบับวมนํา้ โดยมสีาเหตจุากมา้มพร่อง 

เกดิความชื้นสะสมมาก ทาํใหบ้วมนํา้ใตผ้วิหนงั
1,3 
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ตาํรบัยา อูผี่สา่น (五皮散) 

2 เซนตเิมตร 
ฝูหลงิผ ี(茯苓皮) 

2 เซนตเิมตร 
เซงิเจยีงผ ี(生姜皮) 

2 เซนตเิมตร 
ซงัไป๋ผ ี(桑白皮) 

2 เซนตเิมตร 
ตา้ฟู่ผ ี(大腹皮) 

2 เซนตเิมตร 
เฉินจหฺวผี ี(陈橘皮) 
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คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
茯苓皮 ฝูหลงิผ ี
(เปลอืกโป่งรากสน) 

ตวัยาหลกั อมหวาน สุขมุ ขบันํา้ ลดบวม  

生姜皮 เซงิเจยีงผ ี
(ผวิขงิแก่สด) 

ตวัยาหลกั เผด็ อุ่น

เลก็นอ้ย 
บรรเทาอาการบวมนํา้ ปรบั 
สมดุลของนํา้  ช่วยใหก้าร 
ไหลเวยีนของนํา้ในร่างกาย

สะดวกขึ้น 

桑白皮 ซงัไป๋ผ ี
(เปลอืกรากหมอ่น) 

ตวัยาหลกั อมหวาน เยน็ ระบายความรอ้นของปอด 

บรรเทาอาการหอบ  ระบายนํา้  
ลดบวม 

大腹皮 ตา้ฟู่ผ ี

(เปลอืกผลหมาก) 
ตวัยาหลกั เผด็ อุ่น

เลก็นอ้ย 
ช่วยใหช้ี่ของกระเพาะอาหาร

และลาํไสไ้หลเวยีน ระบาย 
ของเสยีตกคา้ง ขบันํา้ ลดบวม 

陈橘皮 เฉินจหฺวผี ี
 

ตวัยาหลกั เผด็ขม อุ่น ขบัลมและระบายของเสยี

ตกคา้ง ปรบักระเพาะอาหาร 
และบรรเทาอาการคลืน่ไส ้

อาเจยีน 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ย ฝูหลงิผมีสีรรพคุณขบันํา้ ระบายความชื้น และเสริมบาํรุงมา้ม ทาํให ้

มา้มทาํหนา้ทีล่าํเลยีงนํา้ไดด้ขีึ้น  เซงิเจยีงผรีสเผด็ มสีรรพคุณขบักระจายนํา้  ซงัไป๋ผช่ีวยปรบัชี่ของปอด

ลงเบื้องล่าง  ทาํใหก้ารไหลเวยีนของนํา้ดีขึ้น  ตา้ฟู่ผมีสีรรพคุณช่วยใหช้ี่ของกระเพาะอาหารและลาํไส ้

ไหลเวยีน และขบันํา้  เฉินจหฺวผีช่ีวยใหช้ี่ของกระเพาะอาหารไหลเวยีน และสลายความชื้น  เมือ่ใชต้วัยา

ท ัง้หา้ร่วมกนัมสีรรพคุณช่วยใหป้สัสาวะคลอ่ง และลดอาการบวม
1,3,4  

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

5 
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ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้
การใชต้าํรบัยาน้ีในผูป่้วยที่มา้มพร่องและบวมนํา้มาก หรือผูป่้วยที่บวมนํา้และมลีมภายนอก

ร่วมดว้ย ตอ้งปรบัปรมิาณของยาใหเ้หมาะสมกบัสาเหตขุองโรค
1,3    

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางคลินิก:  ตาํรบัยาน้ีมฤีทธิ์ขบัปสัสาวะ รกัษาอาการไตอกัเสบเฉียบพลนั ช่วย

ขบัเหงือ่ ลดความดนัโลหติจากไตอกัเสบเฉียบพลนั ปรบัการเคลือ่นไหวของลาํไส ้และช่วยกระตุน้ใหก้าร

หล ัง่สารในระบบการย่อยอาหารดขีึ้น
1,3,5 

เอกสารอา้งองิ 
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. Chuan WK, Li JW, Lin ZG.  A General History of Chinese Medicine. 1st ed.  Beijing: People’s Medical Publishing 

House, 1999.  
3. เย็นจติร เตชะดาํรงสนิ, สมชาย จริพนิิจวงศ.์  ตาํรบัยาอู่ผส่ีาน.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี]. นนทบุรี: 

สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวงสาธารณสุข, 
2552. 

4. Ou M. Chinese-English Manual of Common-Used Prescriptions in Traditional Chinese Medicine. 1st ed.  Guangzhou: 
Guangdong Science & Technology Publishing House, 1991. 

5. Fan YP, Zhang Q, Wang X.  Wupi San.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional 
Chinese Medicine. Vol. 2. 1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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หลงิกุย้จูก๋นัทงั (苓桂术甘汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
伤寒论  ซางหานลุน่ (Treatise on Febrile Diseases)1 

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

สว่นประกอบ 

茯苓 Poria ฝูหลงิ 12  กรมั 
桂枝 Ramulus Cinnamoni กุย้จอื 9  กรมั 
白术 Rhizoma Atractylodis Macrocephalae ไป๋จู ๋ 6  กรมั 
甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กนัเฉ่า (จื้อ) 6  กรมั 
     

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 
การออกฤทธิ์ 

 เสรมิบาํรุงมา้ม ระบายความชื้น อุ่นสลายเสมหะและของเหลวทีค่ ัง่อยู่ภายใน
1,3 

สรรพคณุ 

รกัษาผูป่้วยที่มเีสมหะและของเหลวตกคา้งที่เกิดจากหยางพร่อง โดยมอีาการแน่นบริเวณทรวง

อกและชายโครง ใจส ัน่ วงิเวยีนศีรษะ ไอจนอาเจยีน เสมหะใส ลิ้นมฝ้ีาขาวลืน่ ชพีจรตงึ ลืน่
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรอืลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยทีม่เีสมหะทีเ่กดิจากหยางพร่อง 

ซึ่งพบในกรณีที่การควบคุมของระบบประสาทอตัโนมตัผิดิปกต ิ ปวดศีรษะขา้งเดยีว มเีสยีงในหู 

วงิเวยีนศีรษะ ความดนัเลอืดตํา่ กระเพาะอาหารอกัเสบเรื้อรงั หลอดลมอกัเสบเรื้อรงั
1,3 
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2 เซนตเิมตร 
ฝูหลงิ (茯苓) 

2 เซนตเิมตร 
กุย้จอื (桂枝) 

2 เซนตเิมตร 
ไป๋จู ๋(白术) 

2 เซนตเิมตร 
กนัเฉ่า (จื้อ) [甘草(炙)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาํรบัยา หลงิกุย้จูก๋นัทงั (苓桂术甘汤) 
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คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
茯苓 ฝูหลงิ 
(โป่งรากสน) 

ตวัยาหลกั จดื 
อมหวาน 

สุขมุ ระบายความชื้นและนํา้ เสรมิ

มา้มใหแ้ขง็แรง ช่วยใหจ้ติใจ

สงบ 
桂枝 กุย้จอื 
(กิ่งอบเชยจนี) 

ตวัยาเสรมิ เผด็ 
อมหวาน 

อุ่น ขบัเหงือ่ ผ่อนคลายกลา้มเน้ือ  
ใหค้วามอบอุ่น ช่วยใหช้ี่มกีาร 
ไหลเวยีนดขีึ้น  

白术 ไป๋จู ๋ ตวัยาช่วย ขม 
อมหวาน 

อุ่น บาํรุงชี่ เสรมิมา้มใหแ้ขง็แรง  
ขจดัความชื้น ระบายนํา้  
ระงบัเหงือ่ กลอ่มครรภ ์

甘草 (炙) 

กนัเฉ่า (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผดันํา้ผึ้ง) 

ตวัยานาํพา หวาน อุ่น บาํรุงชี่ เสรมิมา้มและกระเพาะ- 
อาหาร ระบายความรอ้น  
ขบัพษิ ปรบัประสานตวัยา

ท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตวัยาหลกัคือ ฝูหลงิ มสีรรพคุณบาํรุงมา้ม ระบายความชื้น ขบัเสมหะ 

และสลายของเหลวที่ค ัง่  ตวัยาเสริมคือ กุย้จือมคีุณสมบตัิอุ่น ช่วยเพิ่มหยางชี่ สลายของเหลวที่ค ัง่ 

ลดชี่ที่ไหลยอ้น  เมือ่ใชร่้วมกบัฝูหลงิซึง่มฤีทธิ์ระบายนํา้ จะช่วยสลายความชื้น ทาํใหก้ารไหลเวยีนของชี่

ดขีึ้น ละลายเสมหะและของเหลวที่ค ัง่คา้งอยู่  ไป๋จูเ๋ป็นตวัยาช่วย มีสรรพคุณบาํรุงมา้มใหแ้ข็งแรง 

ขจดัความชื้น ช่วยปรบัเปลีย่นการลาํเลยีงของมา้มใหด้ขีึ้น  กนัเฉ่า (จื้อ) เป็นตวัยานาํพา ช่วยเสรมิชี่และ
ปรบัสมดุลของจงเจยีว

1,3 
รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

4 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้

ตาํรบัยาน้ีมฤีทธิ์อุ่นแหง้ มผีลทาํลายสารนํา้ของร่างกาย จงึหา้มใชใ้นผูป่้วยทีอ่นิพร่อง ขาดสาร

นํา้
1,3

 



ตาํรบัยาขบัความชื้น 
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ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  ยาตม้มฤีทธิ์ป้องกนักลา้มเน้ือหวัใจขาดเลอืดในหนูถบีจกัรและหนู

ขาว  ทาํใหก้ารเตน้ของหวัใจกระต่ายเป็นปกต ิ ช่วยสงบจติใจและทาํใหห้นูถบีจกัรและหนูขาวนอนหลบั

ไดน้านขึ้น  ยบัย ัง้การหดตวัของมดลูกทีแ่ยกจากกายหนูขาว
4
  

การศึกษาทางคลินิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณช่วยใหก้ารทาํงานของหวัใจเป็นปกติ ระงบัไอ 

บรรเทาอาการหอบหดื รกัษาโรคเยื่อหุม้ปอดอกัเสบ และโรคไตอกัเสบเรื้อรงั กระตุน้ระบบการย่อยและ

ดูดซมึอาหาร ช่วยกระตุน้การไหลเวยีนของชี่ กาํจดันํา้ส่วนเกนิออกไป
1,3,4

 

เอกสารอา้งองิ 
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. จรสั ตัง้อร่ามวงศ,์ เยน็จติร เตชะดาํรงสนิ, ธรีวฒัน ์ตัง้อร่ามวงศ.์  ตาํรบัยาหลงิกุย้จูก๋นัทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยา

สมนุไพรจนี]. นนทบรุ:ี สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

กระทรวงสาธารณสุข, 2552. 
4. Fan YP, Zhang Q, Wang XD.   Ling Gui Zhu Gan Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in 

Traditional Chinese Medicine. Vol. 2.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997.  
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เจนิอูท่งั (真武汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
伤寒论  ซางหานลุน่ (Treatise on Febrile Diseases)1 
« ค.ศ. 219 Zhang Zhongjing (张仲景 จางจง้จิ่ง) »2 

สว่นประกอบ 

附子  
(炮去皮) 

Radix Aconiti Praeparata  
(roasted and peel-removed) 

ฟู่จื่อ  
(เผา้ชฺวีผ่)ี 

9 กรมั 

茯苓 Poria ฝูหลงิ 9 กรมั 
白术 Rhizoma Atractylodis 

Macrocephalae 
ไป๋จู ๋ 6 กรมั 

生姜 Rhizoma Zingiberis Recens เซงิเจยีง 9 กรมั 
芍药 Radix Paeoniae เสาเย่า 9 กรมั 

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 
การออกฤทธิ์ 
 อุ่นหยาง และระบายนํา้

1,3 
สรรพคณุ 

รกัษากลุ่มอาการที่หยางของมา้มและไตอ่อนแอมาก ทาํใหเ้กิดนํา้สะสม โดยมอีาการปสัสาวะไม่

คล่อง แขนขาปวดหนกัหน่วง ปวดทอ้งถ่ายเหลวเป็นนํา้ หรือตวับวม ไม่กระหายนํา้ ลิ้นมฝ้ีาขาว ชีพจร

จม
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยโรคไต บวมนํา้จากโปรตีนตํา่ 

บวมนํา้จากโรคหวัใจ ไตอกัเสบเรื้ อรงั ภาวะการทาํงานของต่อมไทรอยดแ์ละต่อมใตส้มองลดลง 

กระเพาะอาหารและลาํไสอ้กัเสบเรื้อรงัทีม่อีาการบวมนํา้เน่ืองจากหยางพร่อง
1,3 
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2 เซนตเิมตร 

ตาํรบัยา เจนิอูท่งั (真武汤) 

2 เซนตเิมตร 

ฟู่จื่อ (เผา้ชฺวีผ่)ี [附子(炮去皮)] 
2 เซนตเิมตร 

ฝูหลงิ (茯苓) 

2 เซนตเิมตร 
ไป๋จู ๋(白术) 

2 เซนตเิมตร 

เซงิเจยีง (生姜) 

เสาเย่า (芍药) 
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คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
附子 (炮去皮) 

ฟู่จื่อ (เผา้ชฺวีผ่)ี 
 

ตวัยาหลกั เผด็ รอ้น 
(มพีษิ)* 

ดงึพลงัหยางทีสู่ญเสยีไปให ้

กลบัคนืมา เสรมิหยาง บาํรุงธาต ุ

ไฟ สลายความเยน็ ระงบัปวด 

茯苓 ฝูหลงิ 
(โป่งรากสน) 

ตวัยาเสรมิ จดื 
อมหวาน 

สุขมุ ขบันํา้ สลายความชื้น บาํรุง

มา้ม สงบจติใจ 
白术 ไป๋จู ๋ ตวัยาช่วย ขม 

อมหวาน 
อุ่น บาํรุงชี่ เสรมิมา้มใหแ้ขง็แรง 

ขจดัความชื้น ระบายนํา้ 
ระงบัเหงือ่ 

生姜 เซงิเจยีง 
(ขงิแก่สด) 

ตวัยาช่วย เผด็ อุ่น ขบัเหงือ่ ใหค้วามอบอุ่นแก่

กระเพาะอาหาร บรรเทาอาการ

คลืน่ไส ้ช่วยใหป้อดอบอุ่น 

ระงบัไอ 

芍药 เสาเย่า ตวัยานาํพา ขมเปรี้ยว 
อมหวาน 

เยน็

เลก็นอ้ย 

เสรมิอนิของเลอืด ปรบั

ประจาํเดอืน ปรบัสมดุลชี่ของ

ตบั ระงบัปวด เก็บกกัอนิชี่ 

ระงบัเหงือ่ 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยฟู่จื่อ (เผา้ชฺวีผ่)ี เป็นตวัยาหลกั มสีรรพคุณช่วยอุ่นหยางชี่ของไต ทาํให ้

ไตมแีรงขบันํา้ จงึมผีลทาํใหห้ยางของมา้มดขีึ้น  ฝูหลงิเป็นตวัยาเสริม มสีรรพคุณช่วยเสริมมา้ม สลาย

ความชื้น และระบายนํา้  ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ ไป๋จูช่๋วยใหม้า้มทาํงานดขีึ้น และขจดัความชื้น  เซงิเจยีงช่วยอุ่น 
หยาง ขบักระจายความเยน็และนํา้  เสาเย่าเป็นตวัยานาํพา ช่วยบรรเทาอาการปวดทอ้ง

1,3 
รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

4 
 

 

*  ฟู่จือ่เป็นสมนุไพรทีม่พีษิ ตอ้งฆ่าฤทธิ์ยาก่อนใช ้



ตาํรบัยาขบัความชื้น 
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ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวทิยา:  จากการศึกษาในหนูขาว พบวา่ยาตม้ช่วยใหก้ารทาํงานของไตดขีึ้น4

 

การศึกษาทางคลนิิก:  ยาตม้มสีรรพคุณรกัษากลุม่อาการทีห่ยางของมา้มและไตอ่อนแอมาก ทาํให ้
เกดิการสะสมของนํา้ มอีาการปสัสาวะไมค่ลอ่ง รกัษาอาการไตอกัเสบเรื้อรงั ช่วยใหก้ารเตน้ของหวัใจเป็น

ปกต ิปรบัภาวะความเลอืดทีสู่งหรอืตํา่เรื้อรงัใหเ้ป็นปกต ิช่วยใหร้ะบบทางเดนิหายใจทาํงานดขีึ้น บรรเทา

อาการหวดั ไอหอบ วงิเวยีนศีรษะ
4
 

เอกสารอา้งองิ 
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. เย็นจิตร เตชะดาํรงสิน, จรสั ตัง้อร่ามวงศ์, สมชาย จิรพนิิจวงศ์.  ตาํรบัยาเจินอู่ทงั.  [เอกสารแปลเพื่อการจดัทาํฐานขอ้มูลยา

สมนุไพรจีน].  นนทบุรี:  สถาบนัการแพทยไ์ทย-จีน เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

ทางเลอืก  กระทรวงสาธารณสุข, 2550. 
4. Zhang Q, Fan YP.  Zhenwu Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 

Medicine. Vol. 2. 1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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เชียงหวัเซ่ิงซือทงั (羌活胜湿汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั  
内外伤辨感论 เน่ยไ์วซ่างเป้ียนกัน่ลุน่ (Differentiation on Endogenous and Exogenous 
Diseases)1 

 « ค.ศ. 1231  Li Gao (李杲 หลีเ่กา) หรอื Li Dongyuan (李东垣 หลีต่งเหวยีน) »2  

สว่นประกอบ  

羌活 Rhizoma seu Radix Notopterygii เชยีงหวั 6  กรมั 
独活 Radix Angelicae Pubescentis ตูห๋วั 6  กรมั 
防风 Radix Ledebouriellae ฝางเฟิง 3  กรมั 
藁本 Rhizoma et Radix Ligustici เกา๋เป่ิน 3  กรมั 
川芎 Rhizoma Ligustici Chuanxiong ชวนซฺยง 3  กรมั 
蔓荆子 Fructus Viticis ม ัน่จงิจื่อ 2  กรมั 
甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กนัเฉ่า (จื้อ) 3  กรมั 

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 
การออกฤทธิ์ 

 ขจดัลมชื้นภายนอก ระงบัปวด
1,3 

สรรพคณุ 

รกัษาโรคหรอืกลุ่มอาการทีเ่กิดจากลมชื้น โดยมอีาการปวดศีรษะ ปวดเมือ่ยตามร่างกาย ขยบั

ตวัลาํบาก กลวัลมและความเยน็เลก็นอ้ย ลิ้นมฝ้ีาขาว ชพีจรลอย เตน้เชื่องชา้
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยไขห้วดั โรคหวดัตามฤดูกาล 

โรคปวดประสาทบริเวณกระดูกรองนัง่ โรคขอ้อกัเสบเรื้อรงัที่เกิดจากการกระทบลมเย็นและความชื้น

ภายนอก
1,3

  
 



ตาํรบัยาขบัความชื้น 
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ตาํรบัยา เชียงหวัเซ่ิงซือทงั (羌活胜湿汤) 

2 เซนตเิมตร 
เชยีงหวั (羌活) 

2 เซนตเิมตร 
ตูห๋วั (独活) 

2 เซนตเิมตร 
เกา๋เป่ิน (藁本) 

2 เซนตเิมตร 
ม ัน่จงิจื่อ (蔓荆子) 
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2 เซนตเิมตร 
ฝางเฟิง (防风) 

2 เซนตเิมตร 
ชวนซฺยง (川芎) 

2 เซนตเิมตร 
กนัเฉ่า (จื้อ) [甘草(炙)] 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
羌活 เชยีงหวั ตวัยาหลกั เผด็ 

อมขม 

อุ่น บรรเทาอาการหวดัจากการกระทบ

ลมเยน็และความชื้น ปวดศีรษะ 

ปวดเมือ่ยส่วนบนของร่างกาย 
独活 ตูห๋วั ตวัยาหลกั เผด็ 

อมขม 

อุ่น 
เลก็นอ้ย 

บรรเทาอาการหวดัจากการกระทบ

ลมเยน็และความชื้นภายนอก ขจดั

ลมชื้น บรรเทาอาการปวดเมือ่ยที่

ส่วนลา่งของร่างกาย 
防风 ฝางเฟิง ตวัยาเสรมิ เผด็ 

อมหวาน 

อุ่น 
เลก็นอ้ย 

ช่วยกระทุง้ไขห้วดัจากการกระทบ

ลมภายนอก 
藁本 เกา๋เป่ิน 
 

ตวัยาเสรมิ เผด็ อุ่น ขบัลม บรรเทาอาการหวดัปวด

ศีรษะทีเ่กดิจากกระทบลมเยน็และ

ความชื้น ระงบัปวด 
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สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
川芎 ชวนซฺยง 

(โกฐหวับวั) 
ตวัยาช่วย เผด็ อุ่น ช่วยการไหลเวยีนของชี่และเลอืด 

ขบัลมในเลอืด ระงบัปวด 

蔓荆子 ม ัน่จงิจื่อ ตวัยาช่วย ขม เผด็ เยน็ 
เลก็นอ้ย 

กระจายอาการหวดัจากการกระทบ

ลมรอ้น บรรเทาอาการปวดศีรษะ 

ตาแดง บวม ปวดตา ตาลาย 

甘草 (炙) 

กนัเฉ่า (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผดันํา้ผึ้ง) 

ตวัยานาํพา หวาน อุ่น บาํรุงชี่ เสรมิมา้มและกระเพาะ-

อาหาร ระบายความรอ้น ขบัพษิ 

ปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 

 ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตวัยาหลกัคือ เชียงหวั มสีรรพคุณขจดัลมชื้นที่ส่วนบนของร่างกาย  

และตูห๋วัขจดัลมชื้นที่ส่วนล่างของร่างกาย  เมื่อใชต้วัยาท ัง้สองร่วมกนั สามารถขจดัลมชื้นท ัว่ร่างกาย 

ช่วยบรรเทาอาการปวดไขขอ้  ตวัยาเสริม ไดแ้ก่ ฝางเฟิงและเกา๋เป่ิน ช่วยขจดัลมชื้น ระงบัอาการปวด

ศีรษะ ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ ชวนซฺยง ช่วยเพิ่มการไหลเวยีนของเลอืด ขจดัลม ระงบัปวด  ม ัน่จิงจื่อช่วย

ขจดัลม ระงบัปวด  กนัเฉ่า (จื้อ) เป็นตวัยานาํพา ช่วยปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั1,3 
รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้ ยานํา้4 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้

ตาํรบัยาน้ีมรีสเผด็และมคุีณสมบตัอิุ่น กระจายภายนอก ใชร้กัษาอาการไขจ้ากการกระทบลม

ชื้น ไมเ่หมาะสาํหรบักลุม่อาการหวดัจากการกระทบลมรอ้นหรอือาการหวดัทีม่เีหงือ่ออก
1,3

  
ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 

การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  เมื่อใหย้าตม้ทางปากหนูขาวในขนาดเทียบเท่าผงยา 2.5 กรมั/

กิโลกรมั พบว่ามฤีทธิ์ลดอาการบวมที่อุง้เทา้  ยาตม้ขนาดเทยีบเท่าผงยา 10 กรมั/กิโลกรมั มฤีทธิ์เสริม

ภูมคุิม้กนัโดยการเพิม่ Natural Killer Cells ในหนูขาวอย่างชดัเจน  เมือ่นาํยาตม้ทีส่กดันํา้มนัหอมระเหย

ออกแลว้ ตกตะกอนดว้ยแอลกอฮอล ์ นาํสารละลายที่ไดม้าเตรียมเป็นยานํา้ที่ความเขม้ขน้ต่าง ๆ กนั 

และใหท้างปากกระต่าย พบว่าขนาดของยาเทยีบเท่าผงยา 3.9 กรมั/กิโลกรมั มฤีทธิ์ลดไขท้ี่เกิดจากการ

กระทบลมเยน็
4 
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เอกสารอา้งองิ 
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.  
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4. Xie M.   Qianghuo Shengshi Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 

Medicine. Vol. 2.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997.  
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เออ้รเ์ฉินทงั  (二陈汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
 太平惠民和剂局方  ไท่ผงิหุย้หมนิเหอจี้จหฺวฟีาง (Prescription of Peaceful Benevolent  

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

 

สว่นประกอบ 
 

半夏 Rhizoma Pinelliae ปัน้เซีย่ 15 กรมั 
 

茯苓 Poria ฝูหลงิ 9 กรมั 
 

生姜 Rhizoma Zingiberis Recens เซงิเจยีง 3 กรมั 
 

乌梅 Fructus Mume อูเหมย      1 ผล 
 

橘皮 Pericarpium Citri Reticulatae จหฺวผี ี 15 กรมั 
 

甘草(炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กนัเฉ่า (จื้อ) 3 กรมั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ตาํรบัยา เออ้รเ์ฉินทงั   (二陈汤) 
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อูเหมย (乌梅)  
เซงิเจยีง (生姜)  

ปัน้เซีย่ (半夏) 

กนัเฉ่า (จื้อ) [甘草(炙)] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 เซนตเิมตร 

จหฺวผี(ี橘皮) 

2 เซนตเิมตร 

3 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 
3 เซนตเิมตร 

        ฝูหลงิ (茯苓) 

 

2 เซนตเิมตร 
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วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ขจดัความชื้น ละลายเสมหะ ปรบัสมดุลชี่สว่นกลาง

1,3 
สรรพคณุ 

รกัษาโรคที่มีความชื้นและเสมหะ โดยมีอาการไอ มีเสมหะมากสีขาว แน่นหนา้อก อึดอดั 
คลืน่ไสอ้าเจยีน วงิเวยีนศีรษะ ใจส ัน่ ลิ้นชุ่มและมฝ้ีาขาว ชพีจรลืน่

1,3 
ตาํรบัยานี้สามารถเพิม่หรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยโรคหลอดลมอกัเสบ กระเพาะ-

อาหารอกัเสบ ซึง่เกดิจากการมเีสมหะชื้น
1,3 

คาํอธิบายตาํรบั 
 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ    สรรพคณุ 

半夏 ปัน้เซีย่ ตวัยาหลกั เผด็ อุ่น  
(มพีษิ)* 

ขจดัความชื้น ละลายเสมหะ กดชี่ 
ลงลา่ง ระงบัอาเจยีน สลายเสมหะ

ทีเ่กาะกนัเป็นกอ้น  
橘皮 จหฺวผี ี ตวัยาเสรมิ เผด็ ขม อุ่น ปรบัสมดุลชี่ของมา้มใหแ้ขง็แรง 

ขจดัความชื้น ละลายเสมหะ 

茯苓 ฝูหลงิ 
(โป่งรากสน) 

ตวัยาช่วย หวาน 
เลก็นอ้ย 

กลาง ระบายความชื้นและนํา้ เสรมิมา้ม 
ใหแ้ขง็แรง สงบจติใจ 

生姜 เซงิเจยีง 
(ขงิสด) 

ตวัยาช่วย เผด็ อุ่น ขบัเหงือ่ ใหค้วามอบอุ่นแก่ส่วนกลาง 

(กระเพาะอาหาร) ระงบัอาเจยีน 

และใหค้วามอบอุ่นแก่ปอด ระงบัไอ 
乌梅 อูเหมย 
(บว๊ยดาํ) 

ตวัยาช่วย เปรี้ยว

ฝาด 

กลาง กกัเก็บอนิชี่ของปอด แกไ้อ แก ้
ทอ้งเสยี สรา้งสารนํา้ แกก้ระหายนํา้ 

 

 

*  ปัน้เซีย่ เป็นสมนุไพรทีม่พีษิ ตอ้งฆ่าฤทธิ์ยาก่อนใช ้
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สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ    สรรพคณุ 
甘草(炙) 

กนัเฉ่า (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผดันํา้ผึ้ง) 

ตวัยานาํพา หวาน อุ่น เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลาง ปรบัประสาน

ตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยปัน้เซีย่เป็นตวัยาหลกั มรีสเผด็ คุณสมบตัอิุ่นและแหง้ มสีรรพคุณขจดั

ความชื้น ละลายเสมหะ กดชี่ลงลา่ง ปรบัสมดุลกระเพาะอาหาร ระงบัอาเจยีน  จหฺวผีเีป็นตวัยาเสรมิ มี

สรรพคุณควบคุมการไหลเวยีนของชี่ สลายความชื้นดว้ยความแหง้ เพือ่ใหช้ี่ไหลเวยีนดแีละสลายเสมหะ 

ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ ฝูหลิงมีสรรพคุณบาํรุงมา้ม ระบายความชื้น เซิงเจียงระงบัอาเจียน สลายเสมหะ 

สามารถลดพษิของปัน้เซี่ย ในขณะเดียวกนัช่วยเพิ่มฤทธิ์ของปัน้เซี่ยและจฺหวผีทีาํใหช้ี่ไหลเวยีนดีและ

สลายเสมหะ ส่วนการใชอู้เหมยในปริมาณนอ้ยจะช่วยกกัเก็บอนิชี่ของปอด กนัเฉ่าเป็นตวัยานาํพา ช่วย

ปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั ใหค้วามชุ่มชื้นแก่ปอด และปรบัสมดุลกระเพาะอาหาร
1,3  

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาลูกกลอน  ยาเมด็  ยาตม้

4 
ขอ้หา้มใช ้

ตาํรบัยาเออ้รเ์ฉินทงัมคีุณสมบตัิเผด็และรอ้นแหง้ จึงหา้มใชใ้นผูป่้วยที่เป็นวณัโรคปอดและ

มเีลอืดออก อนิพร่อง เสมหะแหง้และมเีลอืดปน
1,3 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
ตาํรบัยาเออ้รเ์ฉินทงั  มรีายงานการศึกษาวจิยัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  ตาํรบัยาเออ้เฉินทงัมฤีทธิ์ขบัเสมหะ ระงบัไอ บรรเทาอาการหอบ  

ยบัย ัง้การหล ัง่นํา้ย่อย ลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหาร ปกป้องตบั ฆ่าเชื้อจลุนิทรยี ์ตา้นอกัเสบ และ

ช่วยใหก้ารทาํงานของหวัใจเป็นปกติ
1,4 

การศึกษาทางคลินิก: ตาํรบัยาเออ้เฉินทงัมสีรรพคุณบาํรุงกระเพาะอาหาร แกอ้าเจียน ขบั

เสมหะ ระงบัอาการไอไดด้ ีสามารถป้องกนัและรกัษาแผลในกระเพาะอาหารและลาํไสไ้ด ้
1,3,4 

เอกสารอา้งองิ 
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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terms in traditional Chinese medicine.  1st ed.  Hong Kong: Joint Publishing Co., 1982. 

3. จรสั ตัง้อร่ามวงศ,์ สุณี จรีะจติสมัพนัธ,์ ธรีพงศ ์ ตัง้อร่ามวงศ.์  ตาํรบัยาเออ้รเ์ฉินทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยา
สมนุไพรจนี].  นนทบรุ:ี สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

กระทรวงสาธารณสุข, 2549. 
4. Ru K, Wang XD.  Erchen Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern study of the medical formulae in traditional Chinese 

medicine.  Vol.2.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 



ตาํรบัยาจนีทีใ่ชบ้อ่ยในประเทศไทย ฉบบัสมบูรณ์ 
 

 

 

441

เวนิต่านทงั (温胆汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
 三因极一病证方论  ซานอนิจี-๋ป้ิงเจิ้งฟางลุน่ (Prescriptions Assigned to the Three  
              Categories of Pathogenic Factors of Diseases)1 

 « ค.ศ. 1174  Chen Yan (陈言 เฉินเอีย๋น) »2 

ประกอบดว้ย  

半夏 Rhizoma Pinelliae ปัน้เซีย่ 6 กรมั 

竹茹 Caulis Bambusae in Taenia จูห้รู 6 กรมั 
枳实  
(面炒) 

Fructus Aurantii Immaturus 
(powder-fried) 

จื่อสอื  
(เมีย่นเฉ่า) 

6 กรมั 

陈皮 Pericarpium Citri Reticulatae เฉินผ ี 9 กรมั 
甘草 (炙) Radix Glycyrrhizae Praeparata กนัเฉ่า (จื้อ) 3 กรมั 
茯苓 Poria ฝูหลงิ 5 กรมั 
生姜 Rhizoma Zingiberis Recens เซงิเจยีง 5 แวน่ 
大枣 Fructus Ziziphi Jujubae ตา้เจ่า 1 ผล 
     

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 

การออกฤทธิ์  
ปรบัสมดุลชี่ สลายเสมหะ ระบายพษิในถงุนํา้ด ีปรบัสมดุลกระเพาะอาหาร

1,3 

สรรพคณุ  
รกัษาโรคที่เกี่ยวกบัการทาํงานของกระเพาะอาหารและถุงนํา้ดีไม่สมดุลกนั เสมหะรอ้นขึ้น

รบกวนส่วนบนของร่างกาย โดยมอีาการเวยีนศีรษะ อาเจยีน หงดุหงดิ ใจส ัน่ อ่อนเพลยี กระสบักระส่าย 

นอนไมห่ลบั เป็นลมชกั ปากขม กระหายนํา้เลก็นอ้ย ลิ้นเป็นฝ้าเหลอืงเหนียว ชพีจรลืน่เรว็หรอืตงึเรว็
1,3
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 ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรอืลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยทีก่ารควบคุมประสาทอตัโนมตัิ

ผดิปกต ิมกีลุม่อาการของวยัหมดประจาํเดอืน ประสาทอ่อน เสน้เลอืดสมองแขง็ตวั โรคกระเพาะอาหาร

อกัเสบเรื้อรงั ซึง่โรคและอาการเหลา่น้ีเกดิจากการทาํงานของกระเพาะอาหารและถงุนํา้ดไีมส่มดุลกนั และ

มเีสมหะรอ้นขึ้นรบกวนส่วนบนของร่างกาย
1,3

 

คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร  ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
半夏  ปัน้เซีย่ ตวัยาหลกั เผด็ อุ่น 

(มพีษิ)* 

ขจดัความชื้น ละลายเสมหะ  
ลดการไหลยอ้นกลบัของชี่ 

บรรเทาอาการคลืน่ไสอ้าเจยีน 

สลายเสมหะทีเ่กาะตวัเป็นกอ้น 

*  ปัน้เซีย่ เป็นสมนุไพรทีม่พีษิ ตอ้งฆ่าฤทธิ์ยาก่อนใช ้
 

ตาํรบัยา เวนิต่านทงั (温胆汤) 
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สมนุไพร  ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
竹茹  จูห้รู 
(เปลอืกช ัน้กลางของ 
ลาํตน้ไผ่ดาํ) 

ตวัยาเสรมิ อมหวาน เยน็

เลก็นอ้ย 

ระบายความรอ้น ละลายเสมหะ 
บรรเทาอาการคลืน่ไส ้อาเจยีน 

枳实 (面炒) 
จื่อสอื (เมีย่นเฉ่า) 
 

ตวัยาเสรมิ ขม 
อมเผด็ 

เยน็ 
เลก็นอ้ย 

ขบัชี่ลงลา่ง ขบัของเสยีตกคา้ง 

ขบัเสมหะ สลายเสมหะทีเ่กาะตวั

เป็นกอ้นหรอืเถาดาน 

陈皮  เฉินผ ี
(ผวิสม้จนี) 

ตวัยาช่วย เผด็ 
อมขม 

อุ่น ปรบัและกระจายชี่ ปรบัส่วน 

กลางของร่างกายใหเ้ป็นปกต ิ
ขจดัความชื้น ละลายเสมหะ 

茯苓  ฝูหลงิ 
(โป่งรากสน) 

ตวัยาช่วย หวาน 
เลก็นอ้ย 

สุขมุ ระบายนํา้ สลายความชื้น เสรมิ

บาํรุงมา้ม ทาํใหจ้ติใจสงบ 
甘草 (炙)  กนัเฉ่า (จื้อ) 
(ชะเอมเทศผดันํา้ผึ้ง) 

ตวัยานาํพา หวาน อุ่น เสริมชี่ บาํรุงส่วนกลางของ

ร่างกาย ระบายความรอ้น ลดพษิ 

ขบัเสมหะ ระงบัไอ ปรบัประสาน

ตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 
生姜  เซงิเจยีง 
(ขงิแก่สด) 

ตวัยานาํพา เผด็ อุ่น ปรบัสมดุลมา้มและกระเพาะ-
อาหาร ขบักระจายเหงือ่ ระงบั

อาเจยีน 
大枣  ตา้เจ่า 
(พทุราจนี) 

ตวัยานาํพา หวาน อุ่น ปรบัสมดุลมา้มและกระเพาะ-
อาหาร 
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2 เซนตเิมตร 

3 เซนตเิมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

3 เซนตเิมตร 2 เซนตเิมตร 

ปัน้เซีย่ (半夏) 
จูห้รู (竹茹) 

จื่อสอื (枳实) 

เฉินผ ี(陈皮) 

กนัเฉ่า (จื้อ) [甘草(炙)] 

ฝูหลงิ (茯苓) 

เซงิเจยีง (生姜) ตา้เจ่า (大枣) 
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ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยปัน้เซีย่เป็นตวัยาหลกั มสีรรพคุณลดการไหลยอ้นขึ้นของชี่ ปรบัสมดุล

ของกระเพาะอาหาร ขจดัความชื้น สลายเสมหะ  ตวัยาเสริม ไดแ้ก่ จูห้รูมสีรรพคุณระบายความรอ้น 

สลายเสมหะ ระงบัอาเจียน บรรเทาอาการหงดุหงดิ และจื่อสอื (เมีย่นเฉ่า) ช่วยใหช้ี่ไหลเวยีนด ีสลาย

เสมหะ ทาํใหเ้สมหะและชี่ลงสู่ส่วนลา่งของร่างกาย  ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ เฉินผมีสีรรพคุณปรบัการไหลเวยีน

ของชี่ ขจดัความชื้น ฝูหลงิช่วยใหม้า้มแขง็แรง ระบายความชื้น  ตวัยานาํพา ไดแ้ก่ เซงิเจยีง ตา้เจ่า และ

กนัเฉ่า (จื้อ) มสีรรพคุณปรบัสมดุลของมา้มและกระเพาะอาหาร และช่วยปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดให ้
เขา้กนั

1,3 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

4  
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้

ไม่ควรใชต้าํรบัยาน้ีกบัผูป่้วยที่มอีาการนอนไม่หลบัเน่ืองจากหวัใจพร่อง ใจส ัน่เน่ืองจากเลอืด

พร่อง วงิเวยีนเน่ืองจากอนิพร่อง และอาเจยีนเน่ืองจากมคีวามเยน็ในกระเพาะอาหาร
1,3

 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  ตาํรบัยาน้ีมฤีทธิ์ควบคุมการเผาผลาญไขมนัในหนูขาวที่เลี้ยงดว้ย

อาหารที่มไีขมนัสูง
5 

การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณช่วยใหจ้ติใจสงบ ช่วยใหน้อนหลบั ช่วยใหร้ะบบ

ประสาทอตัโนมตัทิาํงานดขีึ้น และระงบัอาเจยีน
1,3,4  

เอกสารอา้งองิ 
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. จรสั ตัง้อร่ามวงศ.์  ตาํรบัยาเวนิต่านทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี].  นนทบรุ:ี  สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี 

ตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551.  
4. Ru K, Wang XD.  Wen Dan Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 

Medicine. Vol. 2.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
5. Chun Z, Li JL, Cheng DH, Luo X, Yang ZR. Molecular mechanism of wendan tang in prevention of lipid metabolism 

disorder in adult rats. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 2003; 28(12): 1184-7. 
 



ตาํรบัยาขบัเสมหะ 
 

 

446 

ชิงช่ีฮวฺ่าถานหวาน (清气化痰丸) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
医方考 อฟีางเขา่ (Verification of Formulae)1 
« ค.ศ. 1584 Wu Kun (吴琨 หวูคุน) »2

 

ประกอบดว้ย  

胆南星 Arisaema cum Bile ต่านหนานซงิ 45 กรมั 
黄芩 Radix Scutellariae หวงฉิน 30 กรมั 
瓜蒌仁 Semen Trichosanthis กวาโหลวเหรนิ 30 กรมั 
枳实 Fructus Aurantii Immaturus จื่อสอื  30 กรมั 
陈皮 Pericarpium Citri Reticulatae เฉินผ ี 30 กรมั 
茯苓 Poria ฝูหลงิ 30 กรมั 
杏仁 Semen Pruni Armeniacae  ซิง่เหรนิ 30 กรมั 
半夏 Rhizoma Pinelliae ปัน้เซีย่ 45  กรมั  
     

วธิีใช ้
 เตรียมเป็นยาลูกกลอน โดยใชน้ํา้ตม้เซงิเจยีง (ขงิแก่สด) เป็นนํา้กระสายยา รบัประทานกบันํา้
สุกอุ่นคร ัง้ละ 6 กรมั1,3 

การออกฤทธิ์  
ระบายความรอ้น ละลายเสมหะ ปรบัการไหลเวยีนของชี่ภายในร่างกาย และระงบัไอ

1,3
 

 

สรรพคณุ  
 ระบายความรอ้น ขบัละลายเสมหะที่มสีเีหลอืง เหนียวขน้และขบัออกยาก บรรเทาอาการแน่น

หนา้อก เหน่ือยหรอือดึอดั หรอืคลืน่ไสอ้าเจยีน ลิ้นมสีแีดง ฝ้ามสีเีหลอืงเหนียวหรอืขน้ ชพีจรลืน่ เรว็
1,3 

 ตาํรบัยานี้สามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยโรคหลอดลมอกัเสบเรื้อรงั 

ปอดอกัเสบทีม่สีาเหตจุากเสมหะรอ้นเหนียวขน้ตดิอยู่ภายใน
1,3 
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2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตาํรบัยา ชิงช่ีฮวฺ่าถานหวาน (清气化痰丸) 

2 เซนตเิมตร 

ต่านหนานซงิ (胆南星) 

หวงฉิน (黄芩) 

กวาโหลวเหรนิ (瓜蒌仁) จื่อสอื (枳实) 
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2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 3 เซนตเิมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
胆南星  ต่านหนานซงิ  

 

ตวัยาหลกั ขม เยน็ ระบายความรอ้น ขบัและละลาย

เสมหะทีร่อ้นจดั ลดอาการสะดุง้

ผวาและดบัลม บรรเทาอาการ

ลมชกัหรอืชกักระตกุทีเ่กดิจาก

เสมหะรอ้นจดั 
黄芩  หวงฉิน ตวัยาเสรมิ ขม เยน็ ขบัระบายความรอ้น ขจดัความชื้น 

ขบัพษิ ทาํใหเ้ลอืดเยน็ลง หา้ม

เลอืด กลอ่มครรภ ์
瓜蒌仁  กวาโหลวเหรนิ ตวัยาเสรมิ หวาน เยน็ ระบายความรอ้นทีป่อด ขบัเสมหะ

กระจายชี่ บรรเทาอาการแน่น

หนา้อก เสรมิความชุ่มชื้นใหป้อด 

หลอ่ลืน่ลาํไส ้ระบายอ่อน ๆ 
     

2 เซนตเิมตร 

เฉินผ ี(陈皮) ฝูหลงิ (茯苓) 

ซิง่เหรนิ (杏仁) ปัน้เซีย่ (半夏) 
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สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
枳实  จื่อสอื  ตวัยาเสรมิ ขม 

อมเผด็ 
เยน็

เลก็นอ้ย 
ขบัชี่ลงลา่ง ขบัของเสยีตกคา้ง 

ขบัเสมหะ สลายกอ้นและเถาดาน 

陈皮  เฉินผ ี 
(ผวิสม้จนี) 

ตวัยาเสรมิ เผด็ 
อมขม 

อุ่น ปรบัและกระจายชี่ ปรบัส่วนกลาง

ของร่างกายใหเ้ป็นปกติ ขบั

ความชื้นละลายเสมหะ 

茯苓  ฝูหลงิ 
(โป่งรากสน) 

ตวัยาช่วย หวาน 
เลก็นอ้ย 

สุขมุ ระบายความชื้นและนํา้ เสรมิบาํรุง

มา้ม ทาํใหจ้ติใจสงบ 
杏仁  ซิง่เหรนิ ตวัยาช่วย ขม อุ่น 

เลก็นอ้ย 

ระงบัไอ ระงบัหอบ หลอ่ลืน่ลาํไส ้

ระบายอ่อน ๆ 
半夏  ปัน้เซีย่ ตวัยาช่วย เผด็ อุ่น 

(มพีษิ)* 
ขจดัความชื้น ละลายเสมหะ ลด

การไหลยอ้นกลบัของชี่ ระงบั

อาเจยีน สลายกอ้นและเถาดาน 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยต่านหนานซงิเป็นตวัยาหลกั มสีรรพคุณระบายความรอ้นและขบัเสมหะ 

รกัษาอาการของความรอ้นแกร่งและเสมหะรอ้นแกร่งที่เหนียวขน้จนติดกนั  ตวัยาเสริม ไดแ้ก่ หวงฉิน

และกวาโหลวเหรนิมสีรรพคุณลดความรอ้นและขบัเสมหะรอ้นทีป่อด และช่วยเพิม่ฤทธิ์ของต่านหนานซงิ 

จื่อสอืและเฉินผ ี ช่วยละลายเสมหะทาํใหข้บัออกไดง้า่ยขึ้น   ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ ฝูหลงิมสีรรพคุณระบาย

ความชื้นและเสรมิบาํรุงมา้ม ซิง่เหรนิกระจายชี่ทีป่อด และปัน้เซีย่ละลายเสมหะ ขจดัความชื้น
1,3 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาลูกกลอน ยาเมด็ ยาตม้

4 

ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้
หา้มใชต้าํรบัยาน้ีกบัผูป่้วยทีม่อีาการเสมหะเยน็หรอืแหง้จดั

1,3 
ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 

การศึกษาทางคลินิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณระบายความรอ้น ตา้นเชื้อจุลนิทรีย ์ขบัเสมหะ 

บรรเทาอาการไอ ระงบัหอบ
1,3,4  

*  ปัน้เซีย่ เป็นสมนุไพรทีม่พีษิ ตอ้งฆ่าฤทธิ์ยาก่อนใช ้
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เอกสารอา้งองิ 
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. สวา่ง กอแสงเรอืง.  ตาํรบัยาชงิชี่ฮวา่ถานหวาน.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี].  นนทบรุ:ี  สถาบนัการแพทย์

ไทย-จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551. 
4. Wang XD.  Qing Qi Hua Tan Wan.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 

Medicine. Vol. 2.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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หลงิกนัอูเ่ว่ยเ์จยีงซินทงั (苓甘五味姜辛汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
金匮要略  จนิคุ่ยเอี้ยวเลีย่ (Synopsis of Prescriptions of the Golden Chamber)1

 

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

สว่นประกอบ 

干姜 Rhizoma Zingiberis กนัเจยีง 9  กรมั 
细辛 Herba Asari ซีซ่นิ 6  กรมั 
茯苓 Poria ฝูหลงิ 12  กรมั 
五味子 Fructus Schisandrae อู่เวย่จ์ื่อ 6  กรมั 
甘草 Radix Glycyrrhizae กนัเฉ่า 6  กรมั 

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 
การออกฤทธิ์ 

 ใหค้วามอบอุ่นแก่ปอด สลายของเหลวทีต่กคา้ง
1,3 

สรรพคณุ 

 รกัษากลุ่มอาการที่มขีองเหลวเยน็ตกคา้งภายใน โดยมอีาการไอ มเีสมหะมาก เสมหะใสสขีาว 

อดึอดัแน่นทรวงอก หายใจไมส่ะดวก ลิ้นมฝ้ีาขาวลืน่ ชพีจรตงึลืน่
1,3

 

 ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยโรคหลอดลมอกัเสบเรื้อรงั 

และมอีาการหอบหดืทีเ่กดิจากมขีองเหลวเยน็ตกคา้งภายใน
1,3 
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2 เซนตเิมตร 

กนัเจยีง (干姜) 

2 เซนตเิมตร 
ฝูหลงิ (茯苓) 

2 เซนตเิมตร 
อู่เวย่จ์ือ่ (五味子) 2 เซนตเิมตร 

กนัเฉ่า (甘草) 

2 เซนตเิมตร 
ซีซ่นิ (细辛) 

ตาํรบัยา หลงิกนัอูเ่ว่ยเ์จยีงซินทงั (苓甘五味姜辛汤) 
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คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
干姜 กนัเจยีง  
(ขงิแก่แหง้) 

ตวัยาหลกั เผด็ อุ่น เสรมิความอบอุ่นแก่ส่วนกลางของ

ร่างกาย ขบัความเยน็และฟ้ืนฟู 
หยางชี่ของมา้มและกระเพาะอาหาร 

สมานระบบกระเพาะอาหาร ทาํใหช้ี่

ลงตํา่ ระงบัอาการคลืน่ไสอ้าเจยีน 

细辛 ซีซ่นิ ตวัยาเสรมิ เผด็ อุ่น 
(มพีษิ

เลก็นอ้ย)* 

ขบัลม สลายความเยน็ เปิดทวาร 
ระงบัปวด ใหค้วามอบอุ่นแก่ปอด 
ขบัของเหลว 

茯苓 ฝูหลงิ 
(โป่งรากสน) 

ตวัยาเสรมิ หวาน 
เลก็นอ้ย 

สุขมุ ระบายนํา้ สลายความชื้น เสรมิ

บาํรุงมา้ม สงบจติใจ 

五味子 อู่เวย่จ์ื่อ ตวัยาช่วย เปรี้ยว 
อมหวาน 

อุ่น เก็บชี่ของปอด เสรมิธาตนุํา้ของไต 

ระงบัเหงือ่ เหน่ียวร ัง้อสุจ ิระงบั-

ถ่าย สงบจติใจ 

甘草 กนัเฉ่า 
(ชะเอมเทศ) 

ตวัยานาํพา อมหวาน สุขมุ เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลางของร่างกาย

ระบายความรอ้น ขบัพษิ ระงบั-

อาการไอ ขบัเสมหะ ปรบัประสาน

ตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 

 ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตวัยาหลกั คอื กนัเจียง รสเผ็ด มีสรรพคุณใหค้วามอบอุ่นแก่ปอด 

สลายความเยน็ สลายของเหลวทีต่กคา้ง ใหค้วามอบอุ่นแก่มา้ม และขจดัความชื้น  ตวัยาเสรมิ ไดแ้ก่ ซีซ่นิ 

รสเผด็กระจาย ช่วยใหค้วามอบอุ่นแก่ปอด สลายความเยน็ เสริมฤทธิ์ของกนัเจยีง  ฝูหลงิ รสหวานจดื 

เสริมมา้ม ระบายชื้น  ตวัยาช่วยคือ อู่เว่ยจ์ื่อ มสีรรพคุณเหน่ียวร ัง้ชี่ของปอด ระงบัอาการไอ  เมื่อใช ้

ร่วมกบัซีซ่นิ ซีซ่นิมฤีทธิ์อุ่นกระจาย อู่เว่ยจ์ื่อมฤีทธิ์เหน่ียวร ัง้ ทาํใหเ้สยีชี่ (邪气) ถูกกาํจดัโดยที่เจิ้งชี่ (正
气) ไมถ่กูทาํลาย1,3 

 

*  ซีซ่นิเป็นสมนุไพรทีม่พีษิเลก็นอ้ย ตอ้งควบคุมขนาดใชต้ามทีก่าํหนดเท่านัน้ 
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รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

4 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้

หา้มใชต้าํรบัน้ีกบัผูป่้วยทีม่อีาการปอดรอ้น มคีวามแหง้ในปอด อนิพร่อง เสมหะรอ้น  มอีาการ

ไอจากวณัโรคปอด เน่ืองจากตาํรบัยาน้ีมรีสเผด็ และมฤีทธิ์รอ้นแหง้
1,3 

เอกสารอา้งองิ 
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. เยน็จติร เตชะดาํรงสนิ, สมชาย จริพนิิจวงศ.์  ตาํรบัยาหลงิกนัอู่เว่ยเ์จยีงซนิทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพร

จนี]. นนทบรุ:ี สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวง

สาธารณสุข, 2552. 
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ซานจือ่หย ัง่ชินทงั (三子养亲汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
韩氏医通  หานซือ่อทีง (Han’s Book on Medicine)1

 

 « ค.ศ. 1522  Han Mao (韩懋 หานเมา่) »2 

สว่นประกอบ 

白芥子 Semen Sinapis Albae ไป๋เจี้ยจื่อ 6  กรมั 
苏子 Fructus Perillae  ซูจื่อ 9  กรมั 
莱服子 Semen Raphani ไหลฝูจื่อ 9  กรมั 

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 
การออกฤทธิ์ 

 ลดชี่ ช่วยใหก้ระบงัลมเคลือ่นไหวด ีละลายเสมหะ ช่วยย่อยอาหาร
1,3 

สรรพคณุ 

 รกัษากลุม่อาการชี่ตดิขดั มเีสมหะอดุตนั โดยมอีาการไอหอบทีเ่กิดจากหลอดลมเกร็งตวั ชี่ของ

ปอดไหลยอ้น มเีสมหะมากจนทาํใหแ้น่นหนา้อก รบัประทานอาหารไดน้อ้ย อาหารไมย่่อย ลิ้นเป็นฝ้าขาว

เหนียว ชพีจรลืน่
1,3 

 ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยโรคหลอดลมอกัเสบเรื้อรงั 

หลอดลมโป่งพอง หอบหดืจากหลอดลมเกร็งตวั ถงุลมโป่งพอง หอบหืดจากโรคหวัใจ ซึ่งโรคเหล่าน้ี

จดัเป็นกลุม่อาการชี่ตดิขดั และเสมหะอดุตนั
1,3 
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ซานจือ่หย ัง่ชินทงั (三子养亲汤) 

2 เซนตเิมตร 

ไป๋เจี้ยจื่อ (白芥子) 
2 เซนตเิมตร 

ซูจื่อ (苏子) 
2 เซนตเิมตร 

ไหลฝูจื่อ (莱服子) 
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คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
白芥子 ไป๋เจี้ยจื่อ 
(เมลด็พรรณผกักาด)  

ตวัยาหลกั เผด็ อุ่น ใหค้วามอบอุ่นแก่ปอด ช่วยใหช้ี่

ไหลเวยีน ขบัเสมหะ ระงบัไอ 

บรรเทาอาการหอบ กระจายเลอืด

คัง่ สลายเสมหะทีส่ะสมอยู่ใต ้

ผวิหนงัและระหวา่งกลา้มเน้ือ 

ระงบัปวด 
苏子 ซูจื่อ 
(ผลงาขี้มอ้น) 

ตวัยาเสรมิ เผด็ อุ่น ระงบัอาการไอและหอบ ช่วยให ้

ลาํไสชุ้่มชื้น ระบายอ่อน ๆ 
莱菔子 ไหลฝูจื่อ 
(เมลด็หวัผกักาดขาว)  

ตวัยาเสรมิ เผด็ 
อมหวาน 

สุขมุ ช่วยใหช้ี่ลงตํา่ สลายเสมหะ เจรญิ-

อาหาร และสลายอาหารทีต่กคา้ง 

 ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตวัยาหลกัคอื ไป๋เจี้ยจื่อ มสีรรพคุณช่วยอุ่นชี่ของปอดใหม้กีารไหลเวยีน

ด ีและกระบงัลมเคลือ่นไหวด ีสลายเสมหะ  ตวัยาเสรมิ ไดแ้ก่ ซูจื่อ มสีรรพคุณช่วยลดชี่ทีไ่หลยอ้น ทาํให ้

เสมหะถูกขบัออกง่าย ระงบัอาการไอ บรรเทาอาการหอบ  ไหลฝูจื่อ ช่วยย่อยอาหาร สลายอาหารที่

ตกคา้ง ทาํใหก้ารไหลเวยีนของชี่ดขีึ้น ช่วยขบัเสมหะ
1,3

 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้ ยาชงละลาย4 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้
 หลงัจากรบัประทานตาํรบัยาน้ีจนอาการดขีึ้นแลว้ ตอ้งเสรมิสรา้งภมูติา้นทานของผูป่้วยดว้ย

1,3
  

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  เมือ่ใหย้าตม้ทางปากหนูตะเภาในขนาดเทยีบเท่าผงยา 4.5 และ 9 

กรมั/กิโลกรมั พบว่ามฤีทธิ์ระงบัอาการหอบ และฤทธิ์ดีกว่าตวัยาเดี่ยวแต่ละชนิดในขนาดยาที่เท่ากนั   

ยาตม้มฤีทธิ์ขยายกลา้มเน้ือหลอดลมที่แยกจากกายหนูตะเภา เมือ่ใหส้่วนสกดัที่ละลายในแอลกอฮอล ์

ของยาตม้และตวัยาเดี่ยวท ัง้ 3 ชนิด ทางปากหนูถีบจกัรในขนาดเทียบเท่าผงยา 9 กรมั/กิโลกรมั 

พบว่าตาํรบัยาซานจื่อหย ัง่ชินทงัและไหลฝูจื่อมฤีทธิ์ระงบัอาการไอไดด้ ีแต่ซูจื่อและไป๋เจี้ยจื่อมฤีทธิ์ไม่



ตาํรบัยาขบัเสมหะ 

 

458 

ชดัเจน  ยาตม้มฤีทธิ์ยบัย ัง้การลาํเลยีงอาหารในระบบทางเดนิอาหารหนูถบีจกัร ทาํใหร้ะยะเวลาทีอ่าหาร

อยู่ในลาํไสเ้ลก็นานขึ้น จงึมกีารดูดซมึอาหารดขีึ้น  นอกจากน้ี สารสกดันํา้ยงัมฤีทธิ์ตา้นอกัเสบในหนูถบีจกัร 

และตา้นเชื้อแบคทเีรยีหลายชนิดในหลอดทดลอง
4
  

การศึกษาทางคลนิิก:  เมือ่ศึกษาในผูป่้วยที่มอีาการไอ 40 ราย ซึ่งในจาํนวนน้ีมผูีป่้วยที่มอีายุ

มากกว่า 60 ปี ที่ไอเรื้อรงัมานานกว่า 10 ปี จาํนวน 14 ราย  โดยใหร้บัประทานยาตม้ วนัละ 2 ครัง้ 

ตดิต่อกนั 21 วนั  พบว่าผูป่้วย 25 ราย หายเป็นปกต ิและ 15 ราย มอีาการดขีึ้นมาก ไม่พบอาการ

ขา้งเคยีงในผูป่้วยทกุราย  ยาตาํรบัน้ีใหผ้ลการรกัษาดมีาก จงึนิยมเตรยีมเป็นยาสาํเร็จรูปสาํหรบัใชร้ะงบั

อาการไอและขบัเสมหะ  เมื่อใหต้าํรบัยาน้ีร่วมกบัยาแผนปจัจุบนัในผูป่้วยโรคปอดและหวัใจเตน้เร็ว

เฉียบพลนั ซึ่งมอีาการไอ มเีสมหะ และหอบร่วมดว้ย จาํนวน 37 ราย พบว่าไดผ้ลดมีาก 21 ราย ดขีึ้น 

13 ราย  เมือ่ใหย้าตม้แก่ผูป่้วยโรคคอหอยอกัเสบเรื้อรงั (chronic pharyngitis)  จาํนวน 32 ราย 

พบวา่ไดผ้ลดมีาก 15 ราย ดขีึ้น 13 ราย
4 

การศึกษาความปลอดภยั: เมือ่ใหย้าตม้ซานจื่อหย ัง่ชินทงั ไป๋เจี้ยจื่อ ซูจื่อ และไหลฝูจื่อ ทาง

ปากหนูถบีจกัรในขนาดเทยีบเท่าผงยา 120, 80, 250 และ 200 กรมั/กิโลกรมั ตามลาํดบั ไมพ่บหนู

ทดลองตวัใดตาย  เมื่อฉีดสารสกดันํา้ของตาํรบัยานี้ เขา้ช่องทอ้งหนูถีบจกัร พบว่าขนาดของสารสกดั

เทยีบเท่าผงยาทีท่าํใหห้นูถบีจกัรตายรอ้ยละ 50 (LD50) มค่ีาเท่ากบั 41.5 กรมั/กิโลกรมั  และเมือ่ใหส้าร
สกดัทางปาก พบว่าไม่สามารถหาค่า LD50 แต่ขนาดสูงสุดที่หนูถบีจกัรทนไดเ้มือ่ใหท้างปาก มคี่า

เท่ากบั 120 กรมั/กโิลกรมั  ผลการทดลองน้ีแสดงใหเ้หน็วา่ตาํรบัยาน้ีมคีวามปลอดภยั
4
 

เอกสารอา้งองิ 
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. จรสั ตัง้อร่ามวงศ,์ วราภรณ์ ตัง้อร่ามวงศ,์ เย็นจิตร เตชะดาํรงสนิ.  ตาํรบัยาซานจื่อหย ัง่ชินทงั.  [เอกสารแปลเพื่อการจดัทาํ

ฐานขอ้มูลยาสมุนไพรจีน]. นนทบุรี: สถาบนัการแพทยไ์ทย-จีน เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและ

การแพทยท์างเลอืก กระทรวงสาธารณสุข, 2552. 
4. Ru K, Xie M.   Sanzi Yangqin Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 

Medicine. Vol. 2.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997.  
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จือ่โซ่วสา่น (止嗽散) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
医学心悟 อเีสฺวยีซนิวู ่(Medicine Comprehended หรอื A Summary on Medicine from 
Clinical Practice)1-2  
« ค.ศ. 1732 Cheng Zhongling (程钟龄 เฉิงจงหลงิ) »2  

สว่นประกอบ 
紫菀 (蒸) Radix Asteris (steamed) จื่อหว ัน่ (เจงิ) 1,000  กรมั 
百部 (蒸) Radix Stemonae (steamed) ไป่ปู้ (เจงิ) 1,000  กรมั 
白前 (蒸) Rhizoma Cynanchi Vincetoxici 

(steamed) 
ไป๋เฉียน (เจงิ) 1,000  กรมั 

桔梗 (炒) Radix Platycodi (parched) เจีย๋เกงิ (เฉ่า) 1,000  กรมั 
陈皮 Pericarpium Citri Reticulatae เฉินผ ี 500  กรมั 
荆芥 Herba Schizonepetae จงิเจี้ย 1,000  กรมั 
甘草 (炒) Radix Glycyrrhizae Praeparata 

(parched) 
กนัเฉ่า (เฉ่า) 375  กรมั 

วธิีใช ้
นาํตวัยาท ัง้หมดมาบดเป็นผง รบัประทานครัง้ละ 6 กรมั พรอ้มนํา้อุ่นหรือนํา้ขงิ หรือเตรียม

เป็นยาตม้ โดยปรบัลดนํา้หนกัยาจากตาํรบัยาขา้งตน้ลง 100 เท่า
1,3  

การออกฤทธิ์ 
 ระงบัไอ ละลายเสมหะ กระจายชี่ปอด

1,3 
สรรพคณุ 

รกัษากลุม่อาการโรคปอดทีม่สีาเหตจุากการกระทบลมภายนอก โดยมอีาการคนัคอแลว้ไอ หรอื

มไีข ้กลวัหนาวเลก็นอ้ย  ลิ้นมฝ้ีาขาวบาง
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรอืลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยไขห้วดั ไขห้วดัใหญ่ หลอดลม

อกัเสบ หลอดลมอกัเสบเรื้อรงัทีม่อีาการกาํเรบิ และวณัโรคปอด
1,3
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ตาํรบัยา จือ่โซ่วสา่น  (止嗽散) 

2 เซนตเิมตร 

จื่อหว ัน่ (เจงิ) [紫菀(蒸)] 
2 เซนตเิมตร 

ไป่ปู้ (เจงิ) [百部(蒸)] 
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2 เซนตเิมตร 

ไป๋เฉียน (เจงิ) [白前(蒸)] 
2 เซนตเิมตร 

เจีย๋เกงิ (เฉ่า) [桔梗(炒)] 

2 เซนตเิมตร 
จงิเจี้ย (荆芥) 

2 เซนตเิมตร 
กนัเฉ่า (เฉ่า) [甘草(炒)] 

2 เซนตเิมตร 
เฉินผ ี(陈皮) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

紫菀 (蒸) 

จื่อหว ัน่ (เจงิ) 
ตวัยาหลกั เผด็อมหวาน 

และขม 
อุ่น ใหค้วามชุ่มชื้นแก่ปอด ดงึชี่ลงตํา่

ละลายเสมหะที่เป็นสาเหตุของ

การไอ ท ัง้การไอแบบเฉียบพลนั
และเรื้ อร ัง ท ัง้แบบเย็น รอ้น

พร่อง หรือแกร่ง บรรเทาอาการ

คนัคอ เสมหะมเีลอืดปน 

 



ตาํรบัยาขบัเสมหะ 

 

462 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

百部 (蒸) 

ไป่ปู้ (เจงิ) 
 

ตวัยาหลกั ขมอมหวาน อุ่น

เลก็นอ้ย 
ใหค้วามชุ่มชื้นแก่ปอด ระงบั

ไอท ัง้แบบเฉียบพลนัและ

เรื้อรงั ไอกรน วณัโรค 
白前 (蒸) 

ไป๋เฉียน (เจงิ) 
ตวัยาหลกั เผด็ขม อุ่น

เลก็นอ้ย 
ช่วยใหช้ี่ลงตํา่ ละลายเสมหะ  
บรรเทาอาการไอมเีสมหะมาก 

แน่นหนา้อก หอบ 
桔梗 (炒) 

เจีย๋เกงิ (เฉ่า) 
ตวัยาเสรมิ ขมอมเผด็ สุขมุ กระจายชี่ทีป่อด ขบัเสมหะ 

บรรเทาอาการไอมเีสมหะมาก 

แน่นหนา้อก อดึอดั คอบวม 
เจบ็คอ  ฝีในปอด อาเจยีน 

陈皮  เฉินผ ี ตวัยาเสรมิ เผด็ขม อุ่น ปรบัและกระจายชี่ ปรบั 
ส่วนกลางของร่างกายใหเ้ป็น 
ปกต ิขบัความชื้น ละลาย 
เสมหะ 

荆芥  จงิเจี้ย ตวัยาช่วย เผด็ อุ่น

เลก็นอ้ย 
บรรเทาหวดัจากการกระทบ

ลมเยน็ภายนอก ขบัเหงือ่  
กระทุง้พษิ 

甘草 (炒) 

กนัเฉ่า (เฉ่า) 
(ชะเอมเทศผดั) 

ตวัยาช่วย

และนาํพา 

อมหวาน สุขมุ บาํรุงชี่ เสรมิมา้มและกระเพาะ-
อาหาร ระบายความรอ้น ขบั-

พษิ ปรบัประสานตวัยาท ัง้หมด

ใหเ้ขา้กนั 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ย จื่อหว ัน่ (เจงิ) ไป่ปู้ (เจงิ) และไป๋เฉียน (เจงิ) เป็นตวัยาหลกั มสีรรพคุณ
แกไ้อและขบัเสมหะ  ตวัยาเสรมิ ไดแ้ก่ เจีย๋เกิง (เฉ่า) และเฉินผ ีช่วยกระจายชี่ของปอดใหล้งสู่เบื้องลา่ง

ของร่างกาย บรรเทาอาการไอ ละลายเสมหะ  จิงเจี้ยช่วยกระทุง้หวดั กระจายลมเย็นออกสู่ภายนอก 

ช่วยใหช้ี่ของปอดไหลเวยีน เป็นตวัยาช่วย  กนัเฉ่า (เฉ่า) ใชร่้วมกบัเจีย๋เกิง (เฉ่า) รกัษาอาการระคายคอ
และทาํใหล้าํคอโลง่ รวมท ัง้ปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั

1,3 
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รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาผง ยาตม้ ยาเมด็ ยาลูกกลอน

4 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้

ไม่ควรใชต้าํรบัยาน้ีกบัผูป่้วยที่มอีาการไอเรื้อรงัที่มสีาเหตุจากอินพร่อง  ควรระวงัการใชก้บั

ผูป่้วยทีม่อีาการไอทีม่สีาเหตจุากปอดรอ้น หรอืเสมหะรอ้น
1,3 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  ตาํรบัยาน้ีมฤีทธิ์ระงบัไอ ขบัเสมหะ บรรเทาอาการหอบหดื ตา้น

อกัเสบ และลดไขใ้นสตัวท์ดลอง และยบัย ัง้เชื้อไวรสัในหลอดทดลอง
4
  

การศึกษาทางคลนิิก:  ยาตม้มสีรรพคุณยบัย ัง้การตดิเชื้อในระบบทางเดนิหายใจ บรรเทาอาการ
ไอเรื้อรงั ขบัเสมหะ ขบัเหงือ่ และลดไข ้

4
  

เอกสารอา้งองิ 
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. เยน็จติร เตชะดาํรงสนิ, สมชาย จริพนิิจวงศ.์  ตาํรบัยาจื่อโซ่วส่าน.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี]. นนทบรุ:ี 

สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวงสาธารณสุข, 
2552. 

4. Ru G, Zhao XX, Wang XD.  Zhisou San.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional 
Chinese Medicine. Vol. 2. 1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997.  



ตาํรบัยาขบัเสมหะ 
 

 

464 

ปัน้เซ่ียไป๋จูเ๋ทยีนหมาทงั (半夏白术天麻汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั   

医学心悟   อเีสฺวยีซนิวู่ (Medicine Comprehended หรือ A Summary on Medicine 
from Clinical Practice)1-2  
« ค.ศ. 1732 Cheng Zhongling (程钟龄 เฉิงจงหลงิ) »2  

ประกอบดว้ย  

半夏 Rhizoma Pinelliae ปัน้เซีย่ 9 กรมั 
天麻 Rhizoma Gastrodiae เทยีนหมา 6 กรมั 
白术 Rhizoma Atractylodis Macrocephala ไป๋จู ๋ 15 กรมั 
茯苓 Poria ฝูหลงิ 6 กรมั 
橘红 Pericarpium Citri Reticulatae จหฺวหีง 6 กรมั 
生姜 Rhizoma Zingiberis Recens เซงิเจยีง 1 แวน่ 
大枣 Fructus Ziziphi Jujubae ตา้เจ่า 2 ผล 
甘草 Radix Glycyrrhizae กนัเฉ่า 4 กรมั 
    

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 
การออกฤทธิ์  

ขจดัความชื้น ละลายเสมหะ ปรบัสมดุลลมในตบั
1,3 
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3 เซนตเิมตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 

   
 
 

 
  

 
 

  
 

ตาํรบัยา ปัน้เซ่ียไป๋จูเ๋ทยีนหมาทงั (半夏白术天麻汤) 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

ปัน้เซีย่ (半夏) 

เทยีนหมา (天麻) 

ฝูหลงิ (茯苓) ไป๋จู ๋(白术) 



ตาํรบัยาขบัเสมหะ 
 

 

466 

2 เซนตเิมตร 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

สรรพคณุ  
รกัษาภาวะที่มเีสมหะและลมขึ้นรบกวนส่วนบนของร่างกายพรอ้มกนั ทาํใหม้อีาการปวด

และเวยีนศีรษะ แน่นหนา้อก คลืน่ไส ้ลิ้นมฝ้ีาขาวเหนียว ชพีจรตงึและลืน่
1,3 

 ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรือลดขนาดยาใหค้วามเหมาะสมสาํหรบัผูป่้วยที่มอีาการวงิเวยีนศีรษะ

เน่ืองจากนํา้ในหูไม่สมดุล การทาํงานของระบบประสาทอตัโนมตัิผิดปกติ หลอดเลอืดแดงในสมอง

แขง็ตวั ทางเดนิอาหารอกัเสบเรื้อรงั เสน้ประสาทบริเวณหนา้ผากอกัเสบ หลอดเลอืดสมองผดิปกต ิซึ่ง

โรคและอาการต่าง ๆ เหลา่น้ีทีม่สีาเหตจุากผูป่้วยมเีสมหะและลมขึ้นรบกวนส่วนบนของร่างกาย
1,3 

คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
半夏  ปัน้เซีย่ 
 

ตวัยาหลกั เผด็ อุ่น 
(มพีษิ)* 

ขจดัความชื้น ละลายเสมหะ ลดการ

ไหลยอ้นกลบัของชี่ บรรเทาอาการ

คลืน่ไส ้อาเจยีน สลายเสมหะทีเ่กาะ-

ตวัเป็นกอ้น 

*  ปัน้เซีย่ เป็นสมนุไพรทีม่พีษิ ตอ้งฆ่าฤทธิ์ยาก่อนใช ้
     

3 เซนตเิมตร 

3 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

จหฺวหีง (橘红) 

กนัเฉ่า (甘草) 

เซงิเจยีง (生姜) 

ตา้เจ่า (大枣) 
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สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
天麻  เทยีนหมา ตวัยาหลกั อมหวาน สุขมุ ดบัลมในตบั ระงบัการเกรง็กระตกุ 

ปรบัและควบคุมหยางชี่ของตบั 

บรรเทาอาการวงิเวยีนศีรษะ 
白术  ไป๋จู ๋ ตวัยาเสรมิ ขม 

อมหวาน 

อุ่น เสรมิมา้มใหแ้ขง็แรง ขจดัความชื้น

ระบายนํา้ 

茯苓  ฝูหลงิ 
(โป่งรากสน) 

ตวัยาช่วย หวาน

เลก็นอ้ย 
สุขมุ ระบายนํา้ สลายความชื้น บาํรุงมา้ม 

ช่วยใหจ้ติใจสงบ 
橘红  จหฺวหีง 
(ผวิสม้จนี) 

ตวัยาช่วย เผด็ 
อมขม 

อุ่น เสรมิมา้ม ขจดัความชื้น ละลายเสมหะ 

生姜  เซงิเจยีง 
(ขงิแก่สด) 

ตวัยาช่วย เผด็ อุ่น ขบัเหงือ่ออกจากผวิกาย ใหค้วาม

อบอุ่นแก่กระเพาะอาหาร บรรเทา

อาการคลืน่ไส ้ช่วยใหป้อดอบอุ่น 

ระงบัไอ และขจดัพษิของยาปัน้เซีย่ 
大枣  ตา้เจ่า 
(พทุราจนี) 

ตวัยาช่วย หวาน อุ่น ปรบัสมดุลมา้ม และกระเพาะอาหาร 

甘草  กนัเฉ่า 
(ชะเอมเทศ) 

ตวัยานาํพา อมหวาน สุขมุ 
 

ปรบัชี่ ช่วยใหช้ี่หมนุเวยีนเป็นระบบ

ปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 

 ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตวัยาหลกั ไดแ้ก่ ปัน้เซีย่มสีรรพคุณขจดัความชื้น สลายเสมหะ ลดการ

ไหลยอ้นกลบัของชี่ ระงบัอาเจยีน และเทยีนหมามสีรรพคุณสลายเสมหะ  ดบัลมในตบั  ช่วยบรรเทา
อาการเวยีนศีรษะ  ไป๋จูเ๋ป็นตวัยาเสริม มสีรรพคุณบาํรุงมา้มและสลายความชื้นดว้ยความแหง้ เมือ่ใช ้

ร่วมกบัปัน้เซีย่และเทยีนหมาจะขบัความชื้น สลายเสมหะ  ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ ฝูหลงิมสีรรพคุณบาํรุงมา้ม 

ระบายความชื้น จหฺวหีงปรบัชี่และสลายเสมหะ  เซงิเจยีงและตา้เจ่าปรบัสมดุลอิง๋ชี่และเว่ยช์ี่  และกนัเฉ่า

เป็นตวัยานาํพา ปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั
1,3 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

4 
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ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้
ตาํรบัยาน้ีมฤีทธิ์อุ่น แหง้ ดบัลมในตบั จงึไมค่วรใชก้บัผูป่้วยทีม่อีาการเวยีนศีรษะ ปวดศีรษะที่

มสีาเหตจุากหยางของตบัขึ้นรบกวนส่วนบน หยางของตบัสูง อนิพร่อง ตบัรอ้น หรืออนิของตบัและไต

พร่อง
1,3 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  การศึกษาในหนูขาวทีม่คีวามดนัเลอืดสูงพบว่า ตาํรบัยาน้ีมฤีทธิ์ลด

ความดนัโลหติ
5  เพิม่การไหลเวยีนเลอืด และช่วยลดภาวะกลา้มเน้ือหวัใจโตเกินทีเ่กิดจากความดนัเลอืด

สูง
6 

การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณรกัษาอาการวงิเวยีนศีรษะไดผ้ลรอ้ยละ 97.5 จาก

ผูป่้วย 40 รายรกัษาอาการวงิเวยีนศีรษะเน่ืองจากเสมหะชื้นอดุกัน้ ทาํใหน้ํา้ในหูไมส่มดุล ไดผ้ลรอ้ยละ 

98 จากผูป่้วย 50 ราย  นอกจากน้ียงัรกัษาโรคลมบา้หมแูละมอีาการปวดศีรษะไดผ้ลรอ้ยละ 81 จาก

ผูป่้วย 37 ราย4 

เอกสารอา้งองิ 
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. จรสั ตัง้อร่ามวงศ,์ วราภรณ ์ตัง้อร่ามวงศ,์ ธรีวฒัน ์ตัง้อร่ามวงศ.์  ตาํรบัยาปัน้เซีย่ไป๋จูเ๋ทยีนหมาทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลู

ยาสมนุไพรจนี]. นนทบุรี: สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

กระทรวงสาธารณสุข, 2551. 
4. Ru K, Wang XD.  Banxia Baizhu Tianma 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. Wang XZ, Jiang JY, Luo SS. Effect of banxia baizhu tianma decoction on the vascular endothellal function of 

spontaneous hypertensive rats. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2011; 31(6): 811-5. 
6. Jiang JY, Wang XZ, Luo SS. Effect of banxia baizhu tianma decoction on the left ventricular hypertrophy of 

hypertrophied myocardium in spontaneously hypertensive rat. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2010; 30(10): 
1061-6. 
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ซงัซ่ิงทงั (桑杏汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
温病条辨 เวนิป้ิงเถยีวเป้ียน (Treatise on Differentiation and Treatment of Epidemic  
Febrile Diseases)1 
« ค.ศ. 1798 Wu Tang (吴瑭 หวูถงั) »2 

สว่นประกอบ 

桑叶 Folium Mori ซงัเยีย่     6  กรมั 
杏仁 Semen Pruni Armeniacae ซิง่เหรนิ 9  กรมั 
淡豆豉 Semen Sojae Praeparatum ตัน้โตว้ฉ่ือ 6  กรมั 
沙参 Radix Glehniae ซาเซนิ 12  กรมั 
浙贝母 Bulbus Fritillariae Thunbergii เจอ้เป้ยห์มู ่ 6  กรมั 
山栀子 Fructus Gardeniae ซานจอืจื่อ 6  กรมั 
梨皮 Pear peel หลผี ี 6 กรมั 

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ช่วยกระจายอาการรอ้นแหง้ทีไ่มรุ่นแรง ช่วยใหป้อดชุ่มชื้น ระงบัไอ

1,3 
สรรพคณุ 

รกัษากลุม่อาการของโรคทีเ่กิดจากความแหง้อุ่นมากระทบปอด โดยมอีาการตวัรอ้น ปวดศีรษะ 

กระหายนํา้ คอแหง้ ไอแหง้ มเีสมหะนอ้ยและเหนียว ลิ้นแดง มฝ้ีาบางขาวแหง้ ชพีจรลอย เรว็
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยไขห้วดั คออกัเสบ หลอดลม-
อกัเสบ หลอดลมโป่งพอง ซึง่มสีาเหตจุากความแหง้อุ่นมากระทบปอด

1,3 
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ตาํรบัยา ซงัซ่ิงทงั  (桑杏汤) 

2 เซนตเิมตร 
ซงัเยีย่ (桑叶) 
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2 เซนตเิมตร 
หลผี ี(梨皮) 

2 เซนตเิมตร 
ซาเซนิ (沙参) 

2 เซนตเิมตร 
ซิง่เหรนิ (杏仁) 

2 เซนตเิมตร 
ตัน้โตว้ฉ่ือ (淡豆豉) 

2 เซนตเิมตร 
เจอ้เป้ยห์มู ่(浙贝母) 

2 เซนตเิมตร 
ซานจอืจื่อ (山栀子) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

桑叶 ซงัเยีย่ 

(ใบหมอ่น) 
ตวัยาหลกั ขม 

อมหวาน 

เยน็ ระบายและกระจายความรอ้น

แหง้ของปอดและตบั ช่วยให ้
สายตามองเหน็ชดัเจนขึ้น 

杏仁 ซิง่เหรนิ ตวัยาหลกั ขม อุ่น 
เลก็นอ้ย 

ระงบัไอ ระงบัหอบ หลอ่ลืน่ 
ลาํไส ้ระบายอ่อน ๆ 

淡豆豉 ตัน้โตว้ฉ่ือ ตวัยาเสรมิ เผด็อมหวาน 
ขมเลก็นอ้ย 

อุ่น 
เลก็นอ้ย 

บรรเทาหวดัจากลมภายนอก 
ลดอาการหงดุหงดิ 
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สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 

沙参 ซาเซนิ ตวัยาเสรมิ หวาน 
อมขม 

เยน็ 
เลก็นอ้ย 

เสรมิอนิ ระบายความรอ้นที ่
ปอด เสรมิสารนํา้ บาํรุง 
กระเพาะอาหาร 

浙贝母 เจอ้เป้ยห์มู ่ ตวัยาเสรมิ ขม 
อมหวาน 

เยน็ 
เลก็นอ้ย 

ระบายความรอ้น ละลาย 
เสมหะ ใหค้วามชุ่มชื้นแก่ปอด 

ระงบัไอ สลายกอ้น ลดบวม 

山栀子 ซานจอืจื่อ 
(ลูกพดุ) 

ตวัยาช่วย ขม เยน็ ระบายความรอ้น เสรมิ

ความชื้น แกพ้ษิอกัเสบ   
ลดความรอ้นในเลอืด 

梨皮 หลผี ี ตวัยาช่วย หวาน 
อมฝาด 

เยน็ ระบายความรอ้น เสรมิสารนํา้ 

ใหค้วามชุ่มชื้นแก่ปอด ระงบั 
ไอ ลดไข ้ 

ตาํรบัยานี้ประกอบดว้ยตวัยาหลกั ไดแ้ก่ ซงัเยี่ย มสีรรพคุณรกัษาอาการแหง้อนัเน่ืองมาจาก

อากาศภายนอก ช่วยการไหลเวยีนของชี่ทีป่อด ระงบัอาการไอ  ซิง่เหรนิช่วยใหช้ี่ปอดกระจาย ใหค้วาม-

ชุ่มชื้นและระงบัไอ  ตวัยาเสรมิ ไดแ้ก่ ตัน้โตว้ฉ่ือมสีรรพคุณเสรมิฤทธิ์ของซงัเยี่ยในการขบักระจายชี่ของ

ปอด ช่วยใหช้ี่ของปอดไหลเวยีนดขีึ้น  ซาเซนิและเจอ้เป้ยห์มู่ช่วยเสริมฤทธิ์ของซิ่งเหรินในการใหค้วาม

ชุ่มชื้นแก่ปอดและระงบัไอ  ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ ซานจอืจื่อช่วยระบายความรอ้นที่ปอด และหลผีช่ีวยเพิม่
ความชุ่มชื้นแก่ปอด

1,3,4
 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

5 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้
 ตาํรบัยาน้ีมฤีทธิ์อ่อน ไม่ควรใชก้บัผูป่้วยกลุ่มอาการรอ้นแหง้อย่างรุนแรงจนอินของปอดถูก

ทาํลาย มไีขแ้ละไอหอบ ลิ้นแหง้มสีแีดง และมฝ้ีาบางขาว
4 
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ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณรกัษาอาการไอเรื้อรงั ลดไข ้บรรเทาอาการอกัเสบ 

และฆ่าเชื้อ
4,5 

เอกสารอา้งองิ 
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. เย็นจติร เตชะดาํรงสนิ, สมชาย จริพนิิจวงศ.์  ตาํรบัยาซงัซิ่งทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี]. นนทบุรี: 

สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวงสาธารณสุข, 
2552. 

4. Zhou YF.  Science of Prescriptions. 1st ed. Shanghai: Publishing House of Shanghai University of Traditional Chinese 
Medicine, 2002. 

5. Xu CH.  Sang Xing Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese Medicine. 
Vol. 2. 1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997.  
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ชิงจา้วจิ้วเฟ่ยท์งั (清燥救肺汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 

医门法津 อเีหมนิฝ่าลฺวี ่(Principle and Prohibition for Medical Profession)1 
« ค.ศ. 1658 Yu Chang (喻昌 ยวฺชีาง) »2

 

ประกอบดว้ย  

冬桑叶 Folium Mori ตงซงัเยีย่ 9 กรมั 
石膏 Gypsum Fibrosum สอืเกา 7.5 กรมั 
麦门冬  

(去心) 

Ophiopogonis  
(core removed) 

ไมเ่หมนิตง  
(ชฺวีซ่นิ) 

3.6 กรมั 

杏仁  
(去皮尖,炒) 

Semen Pruni Armeniacae  
(skin removed, fried) 

ซิง่เหรนิ  
(ชฺวีผ่เีจยีน, เฉ่า) 

2 กรมั 

枇杷叶 
(刷去毛, 

蜜涂灸黄) 

Folium Eriobotryae  
(hair removed, 
honey-fried to yellow) 

ผผีาเยีย่  
(ซฺวาชวฺีเ่หมา,  
มีถ่จูื้อหวง) 

3 กรมั 

真阿胶 Colla Corii Asini เจนิอาเจยีว 2.4 กรมั 
胡麻仁  

(炒,研) 
Semen Sesami  
(fried and ground) 

หูหมาเหรนิ  
(เฉ่า, เอีย๋น) 

3 กรมั 

人参 Radix Ginseng เหรนิเซนิ 2 กรมั 
甘草 Radix Glycyrrhizae กนัเฉ่า 3 กรมั 

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 

การออกฤทธิ์  
ใหค้วามชุ่มชื้น ขจดัความแหง้ของปอด

1,3
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สรรพคณุ  
 รกัษาผูป่้วยภาวะปอดแหง้รอ้น  ซึง่มสีาเหตจุากความแหง้รอ้นเขา้สู่ระบบชี่ โดยมอีาการตวัรอ้น 

ปวดศีรษะ ไอแหง้ไม่มีเสมหะ เหน่ือยหอบเน่ืองจากชี่ยอ้นกลบั ลาํคอและจมูกแหง้ แน่นหนา้อก 

เจ็บชายโครง คอแหง้ กระหายนํา้ หงดุหงดิ ลิ้นแหง้ไมม่ฝ้ีา ชพีจรใหญ่พร่องและเรว็
1,3 

 ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยคออกัเสบ หลอดลมอกัเสบ 

ถงุลมโป่งพอง วณัโรคปอดทีเ่กดิจากความรอ้นแหง้กระทบปอด หรอืความรอ้นแหง้เขา้สู่ระบบชี่
1,3 

 
 

 
 

ตาํรบัยา ชิงจา้วจิ้วเฟ่ยท์งั (清燥救肺汤) 
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2 เซนตเิมตร 

3 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตงซงัเยีย่ (冬桑叶) 
สอืเกา (石膏) 

2 เซนตเิมตร 2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

เหรนิเซนิ (人参) กนัเฉ่า (甘草) หูหมาเหรนิ (胡麻仁) 

เจนิอาเจยีว (真阿胶) 

ไมเ่หมนิตง (麦门冬) 
ซิง่เหรนิ (杏仁) 

ผผีาเยีย่ (枇杷叶) 
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คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
冬桑叶  ตงซงัเยีย่  

(ใบหมอ่น) 
ตวัยาหลกั ขม 

อมหวาน 
เยน็ ระบายและกระจายความแหง้

รอ้นของปอดและตบั ทาํให ้
ตาสวา่ง 

石膏  สอืเกา 
(เกลอืจดื) 

ตวัยาเสรมิ เผด็ 
อมหวาน 

เยน็มาก ขบัระบายความรอ้น ลดไข ้รกัษา

อาการรอ้นกระวนกระวาย แก ้

กระหายนํา้ 
麦门冬 (去心) 
ไมเ่หมนิตง (ชฺวีซ่นิ) 

ตวัยาเสรมิ หวาน 
อมขม 

เยน็

เลก็นอ้ย 
เสรมิบาํรุงอนิและทาํใหป้อดชุ่ม-

ชื้น เสรมิบาํรุงสารนํา้ใหก้ระเพาะ- 
อาหาร ลดอาการกระวนกระวาย 

ทาํใหจ้ติใจสบาย 
杏仁 (去皮尖,炒) 
ซิง่เหรนิ (ชฺวีผ่เีจยีน,  
เฉ่า) 

ตวัยาช่วย ขม อุ่น

เลก็นอ้ย 
ระงบัไอ ระงบัหอบ หลอ่ลืน่ลาํไส ้

ระบายอ่อน ๆ 

枇杷叶 (刷去毛,蜜

涂灸黄)  ผผีาเยีย่  
(ซฺวาชวฺีเ่หมา, มีถ่จูื้อหวง) 

ตวัยาช่วย ขม สุขมุ ระงบัไอ ขบัเสมหะ ลดอาการ 
ชี่ยอ้นขึ้น ปรบัประสานตวัยา

ท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 

真阿胶  เจนิอาเจยีว 

(กาวหนงัลา) 
ตวัยาช่วย หวาน สุขมุ บาํรุงเลอืด หา้มเลอืด เสรมิบาํรุง

อนิ บาํรุงปอดใหชุ้่มชื้น 
胡麻仁 (炒, 研) 
หูหมาเหรนิ (เฉ่า, เอีย๋น)   
(เมลด็งาผดัแลว้บด) 

ตวัยาช่วย หวาน สุขมุ เสรมิบาํรุงอนิ บาํรุงปอดใหชุ้่มชื้น

หลอ่ลืน่ลาํไส ้ระบายอ่อน ๆ 

人参  เหรนิเซนิ 
(โสมคน) 

ตวัยาช่วย หวาน 
อมขม 
เลก็นอ้ย 

อุ่น

เลก็นอ้ย 
เสรมิบาํรุงเหวยีนชี่ เสรมิมา้ม 

บาํรุงปอด เสรมินํา้ ลดอาการ

กระหายนํา้ และสงบประสาท 
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สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
甘草  กนัเฉ่า 
(ชะเอมเทศ) 

ตวัยาช่วย อมหวาน สุขมุ เสรมิชี่ บาํรุงมา้ม ระงบัไอ ระบาย

ความรอ้น ขบัพษิ ระงบัปวด เพิม่

การปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดให ้

เขา้กนั 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตงซงัเยี่ยเป็นตวัยาหลกั มสีรรพคุณระบายและกระจายความแหง้รอ้น

ของปอด  ตวัยาเสรมิ ไดแ้ก่ สอืเกาและไมเ่หมนิตง มสีรรพคุณระบายความรอ้นแหง้และเพิม่ความชุ่มชื้น

ใหแ้ก่ปอด  ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ ซิง่เหรนิและผผีาเยี่ยมสีรรพคุณเสรมิชี่ใหป้อด เจนิอาเจยีวและหูหมาเหรนิ

เสรมิอนิและเพิม่ความชุ่มชื้นใหป้อด เหรนิเซนิและกนัเฉ่าเสรมิชี่และปรบัประสานส่วนกลางของร่างกาย
1,3 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้  ยาผง4 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้
 ควรระมดัระวงัการใชต้าํรบัยาน้ีกบัผูป่้วยทีม่า้มและกระเพาะอาหารพร่อง

5 
ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 

การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณบรรเทาอาการคออกัเสบ ปอดอกัเสบ กระตุน้กลไก

การขจดัเสมหะ ระงบัอาการไอ เสรมิบาํรุงร่างกายใหแ้ขง็แรง
1,3,4  

เอกสารอา้งองิ 
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. สว่าง กอแสงเรือง. ตาํรบัยาชิงจา้วจิ้วเฟ่ยท์งั. [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มูลยาสมนุไพรจนี]. นนทบรุี:  สถาบนัการแพทย ์

ไทย-จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551. 
4. Xu CH.  Qing Zao Jiu Fei Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 

Medicine. Vol. 2.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
5. Bensky D, Barolet R.  Chinese herbal medicine: Formulas & strategies. 1st ed. Seattle: Eastland Press, 1990. 
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ไป่เหอกูจ้นิทงั (百合固金汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
医方集解 อฟีางจีเ๋จี่ย (Collection of Prescription with Notes)1

 

 « ค.ศ. 1846  Bao Xiang’ao (鲍相璈 เป้าเซยีงเอา๋) »2 

สว่นประกอบ 

生地黄 Radix Rehmanniae เซงิตี้หวง 6  กรมั 
熟地黄 Radix Rehmanniae Praeparata สูตี้หวง 9  กรมั 
麦冬 Radix Ophiopogonis ไมต่ง 5  กรมั 
百合 Bulbus Lilii ไป่เหอ 3  กรมั 
贝母 Bulbus Fritillariae เป้ยห์มู ่ 3  กรมั 
白芍 (炒) Radix Paeoniae Alba (parched) ไป๋เสา (เฉ่า)   3  กรมั 
玄参 Radix Scrophulariae เสฺวยีนเซนิ 3  กรมั 
当归 Radix Angelicae Sinensis ตงักยุ 3  กรมั 
桔梗 Radix Platycodonis เจีย๋เกงิ 3  กรมั 
生甘草 Radix Glycyrrhizae เซงิกนัเฉ่า 3  กรมั 
     

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 
การออกฤทธิ์ 

 สรา้งอนิ ทาํใหป้อดชุ่มชื้น ละลายเสมหะ ระงบัไอ
1,3 

สรรพคณุ 

 รกัษากลุ่มอาการไอที่มสีาเหตุจากความแหง้กระทบปอด โดยมอีาการลาํคอแหง้และเจ็บ ไอ 

หายใจหอบ เสมหะมเีลอืดปน รูส้กึรอ้นทีฝ่่ามอืและฝ่าเทา้ ลิ้นแดง ฝ้านอ้ย  ชพีจรเลก็เรว็
1,3 

 ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยวณัโรคปอด หลอดลมอกัเสบ

เรื้อรงั หลอดลมโป่งพอง คออกัเสบเรื้อรงั และไอจากปอดแหง้
1,3 
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ตาํรบัยา ไป่เหอกูจ้นิทงั  (百合固金汤) 

2 เซนตเิมตร 

เซงิตี้หวง (生地黄) 
2 เซนตเิมตร 

สูตี้หวง (熟地黄) 

2 เซนตเิมตร 
ไมต่ง (麦冬) 

2 เซนตเิมตร 
ไป่เหอ (百合) 
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2 เซนตเิมตร 
เป้ยห์มู ่(贝母) 

2 เซนตเิมตร 
ไป๋เสา (เฉ่า)[白芍(炒)] 

2 เซนตเิมตร 
เสฺวยีนเซนิ (玄参) 

3 เซนตเิมตร 

ตงักยุ (当归) 

2 เซนตเิมตร 
เจีย๋เกงิ (桔梗) 

2 เซนตเิมตร 
เซงิกนัเฉ่า (生甘草) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
生地黄 เซงิตี้หวง 
(โกฐขี้แมว) 

ตวัยาหลกั หวาน 
อมขม 

เยน็ ระบายความรอ้นในเลอืด เสรมิอนิ

ชี่ของตบัและไต สรา้งสารนํา้ 
熟地黄 สูตี้หวง 

(โกฐขี้แมวน่ึงเหลา้) 

ตวัยาหลกั อมหวาน อุ่น 
เลก็นอ้ย 

บาํรุงอนิและเลอืด เสรมิอสุจแิละ

ไขกระดูก  
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สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
麦冬 ไมต่ง ตวัยาเสรมิ หวาน 

อมขม 

เยน็ 
เลก็นอ้ย 

เสรมิบาํรุงอนิและทาํใหป้อดชุ่มชื้น 

เสรมิบาํรุงสารนํา้ใหก้ระเพาะอาหาร 

ลดอาการกระวนกระวาย ทาํให ้

จติใจสบาย 
百合 ไป่เหอ ตวัยาเสรมิ หวาน เยน็ 

เลก็นอ้ย 
เสรมิอนิ ใหค้วามชุ่มชื้นแก่ปอด 

ระงบัไอ ระบายความรอ้นของ

หวัใจ ทาํใหจ้ติใจสบาย 

贝母 เป้ยห์มู ่ ตวัยาเสรมิ ขม 
อมหวาน 

เยน็ 
เลก็นอ้ย 

ระบายความรอ้น ละลายเสมหะ 

ใหค้วามชุ่มชื้นแก่ปอด ระงบัไอ 

สลายกอ้น ลดบวม 

白芍 (炒) 

ไป๋เสา (เฉ่า) 
ตวัยาช่วย ขมเปรี้ยว 

อมหวาน 

เยน็ 
เลก็นอ้ย 

เสรมิอนิเลอืด ปรบัเสน้ลมปราณ

และประจาํเดอืน ปรบัสมดุลชี่ของ

ตบั ระงบัปวด เก็บกกัอนิชี่ ระงบั

เหงือ่ 

玄参 เสฺวยีนเซนิ ตวัยาช่วย ขม 
อมหวาน 

เยน็ ระบายความรอ้นในเลอืด ลดพษิ

รอ้นเขา้สู่กระแสเลอืดและระบบ

หวัใจ เสรมิอนิ ขบัพษิ บรรเทา

อาการทอ้งผูก 

当归 ตงักยุ ตวัยาช่วย เผด็ 
อมหวาน 

อุ่น เพิม่การไหลเวยีนและบาํรุงเลอืด 

ปรบัประจาํเดอืนใหเ้ป็นปกต ิ

桔梗 เจีย๋เกงิ ตวัยาช่วย ขม 
อมเผด็ 

สุขมุ กระจายชี่ทีป่อด ขบัเสมหะ ระงบั

อาการไอทีม่เีสมหะมาก อดึอดั

แน่นหนา้อก คอบวมเจบ็ ขบัฝี

หนองและเสมหะในปอด 

     

     



ตาํรบัยาจนีทีใ่ชบ้อ่ยในประเทศไทย ฉบบัสมบูรณ์ 
 

 

483

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
生甘草 เซงิกนัเฉ่า 

(ชะเอมเทศ) 
ตวัยานาํพา อมหวาน สุขมุ เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลางของร่างกาย 

ระบายความรอ้น ขบัพษิ ระงบัไอ 

ขบัเสมหะ ปรบัประสานตวัยา

ท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 

  ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตวัยาหลกัคอื เซงิตี้หวงและสูตี้หวง มสีรรพคุณเสริมอนิ บาํรุงไต ช่วย

ปรบัใหเ้ลอืดเย็นลง และหา้มเลอืด  ตวัยาเสริม ไดแ้ก่ ไม่ตง ไป่เหอ และเป้ยห์มู่ มสีรรพคุณเสริมอิน 

ช่วยเพิม่ความชุ่มชื้นแก่ปอด ละลายเสมหะ ระงบัอาการไอ  ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ เสฺวยีนเซนิ เสรมิอนิ ช่วย

ลดความรอ้นในเลอืด ตงักยุ มสีรรพคุณเสรมิเลอืด ลดความแหง้  ไป๋เสา (เฉ่า) มสีรรพคุณเสรมิอนิของ
เลอืด  เจีย๋เกิง ช่วยกระจายชี่ปอด ระงบัอาการไอ ขบัเสมหะ  กนัเฉ่าเป็นตวัยานาํพา ช่วยปรบัประสาน

ตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั และเมือ่ใชร่้วมกบัเจีย๋เกงิจะช่วยใหล้าํคอโลง่
1,3 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้ ยาลูกกลอน ยาลูกกลอนเขม้ขน้ ยาชงละลาย

4 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้
          เน่ืองจากตวัยาในตาํรบัน้ีส่วนใหญ่มรีสหวาน คุณสมบตัเิยน็ เสริมความชุ่มชื้น จงึอาจจะทาํให ้

เกิดความเหนียวมากจนชี่ติดขดัได ้หากผูท้ี่มมีา้มพร่อง ถ่ายเหลว ทอ้งอืด ปวดทอ้ง เบื่ออาหาร ตอ้ง

ระมดัระวงัในการใชห้รอืหา้มใช ้
1,3 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
 การศึกษาทางคลนิิก:  เมือ่ศึกษาในผูป่้วยทีม่อีาการหายใจหอบ จาํนวน 30 ราย โดยแบ่งเป็น 

2 กลุม่ กลุม่ละ 15 ราย  กลุม่ที ่1 ใหร้บัประทานยาตม้ร่วมกบัยาแผนปจัจบุนั  กลุม่ที ่2 ใหร้บัประทาน
ยาแผนปจัจบุนัอย่างเดยีว  พบวา่ผูป่้วยหายเป็นปกตเิมือ่พกัรกัษาตวัทีโ่รงพยาบาลเฉลีย่ 18.93 วนั และ 

27.83 วนั ตามลาํดบั  เมือ่ศึกษาในผูป่้วยเน้ืองอกจาํนวน 36 ราย ที่ไดร้บัการรกัษาโดยการฉายรงัส ี

และในระหว่างการรกัษามอีาการปอดอกัเสบจากการไอ หายใจขดั ปากแหง้ คอแหง้ เป็นไข ้ โดยให ้

ผูป่้วยรบัประทานยาตม้วนัละ 2 ห่อ ตดิต่อกนัหลายห่อ จนกว่าอาการขา้งเคียงเหล่าน้ีหายไป  และใน

ระหว่างการฉายรงัสี ใหร้บัประทานยาตม้ดว้ย พบว่าสามารถลดอาการขา้งเคียงไดผ้ลดี และช่วยเพิ่ม

ประสทิธผิลการรกัษาทางคลนิิก  อกีการศึกษาในผูป่้วยวณัโรคปอดจาํนวน 30 ราย ไดผ้ลด ี26 ราย ไม่
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ไดผ้ล 4 ราย นอกจากน้ี เมือ่ใหย้าตาํรบัน้ีเพือ่รกัษาอาการไอเรื้อรงัในเดก็จาํนวน 42 ราย พบว่าไดผ้ล

รอ้ยละ 97.64
 

เอกสารอา้งองิ 
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. จรสั ตัง้อร่ามวงศ,์ วราภรณ ์ตัง้อร่ามวงศ,์ เยน็จติร เตชะดาํรงสนิ.  ตาํรบัยาไป่เหอกูจ้นิทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยา

สมนุไพรจนี]. นนทบรุ:ี สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

กระทรวงสาธารณสุข, 2552. 
4. Xu CH.   Baihe Gujin Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 

Medicine. Vol. 2.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997.  
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หยัง่อนิชิงเฟ่ยท์งั (养阴清肺汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
重楼玉钥  ฉงโหลวยวฺีเ่ย่า (Jade Key to the Selected Chamber)1

 

 « ค.ศ. 1838  Zheng Meijian (郑梅涧 เจิ้งเหมยเจี้ยน) »2 

สว่นประกอบ 

大生地 Radix Rehmanniae ตา้เซงิตี้ 6  กรมั 
麦冬 Radix Ophiopogonis ไมต่ง 5  กรมั 
玄参 Radix Scrophulariae เสฺวยีนเซนิ 5  กรมั 
丹皮 Cortex Moutan Radicis ตนัผ ี 3  กรมั 
贝母 (去心) Bulbus Fritillariae (core removed) เป้ยห์มู ่(ชฺวีซ่นิ) 3  กรมั 
白芍 (炒) Radix Paeoniae Alba (parched) ไป๋เสา (เฉ่า) 3  กรมั 
薄荷 Herba Menthae ป๋อเหอ  2  กรมั 
生甘草 Radix Glycyrrhizae เซงิกนัเฉ่า 2  กรมั 
     

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 
การออกฤทธิ์ 

 เสรมิอนิ ระบายความรอ้นในปอด
1,3 

สรรพคณุ 

รกัษาคอตบีทีม่สีาเหตจุากอนิพร่อง โดยมอีาการเป็นไข ้จมกูแหง้ รมิฝีปากแหง้ อาจมหีรอืไมม่ี

อาการไอ หายใจไมค่ลอ่งคลา้ยเป็นหอบหดื แต่ไมไ่ดเ้ป็นโรคหอบหดื ลาํคอมแีผ่นเยือ่ขาว ลอกออกยาก
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรอืลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยทีอ่นิพร่อง เช่น มอีาการคอตบี  

คอหอยหรอืต่อมทอนซลิอกัเสบเฉียบพลนั หลอดลมหรอืคอหอยอกัเสบเรื้อรงั
1,3 
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2 เซนตเิมตร 
เสฺวยีนเซนิ (玄参) 

ตาํรบัยา หยัง่อนิชิงเฟ่ยท์งั  (养阴清肺汤) 

2 เซนตเิมตร 

ตา้เซงิตี้ (大生地) 
2 เซนตเิมตร 

ไมต่ง (麦冬) 

ตนัผ ี(丹皮) 
2 เซนตเิมตร 
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2 เซนตเิมตร 

เป้ยห์มู ่(ชฺวีซ่นิ) [贝母(去心)] 
2 เซนตเิมตร 

ไป๋เสา (เฉ่า) [白芍(炒)] 

2 เซนตเิมตร 

ป๋อเหอ (薄荷) 

2 เซนตเิมตร 
เซงิกนัเฉ่า (生甘草) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
大生地  ตา้เซงิตี้ 
(โกฐขี้แมว) 

ตวัยาหลกั หวาน 
อมขม 

เยน็ ระบายความรอ้นในเลอืด 

เสรมิอนิชี่ของตบัและไต สรา้ง

สารนํา้ 
麦冬  ไมต่ง ตวัยาหลกั หวาน 

อมขม 

เยน็ 
เลก็นอ้ย 

เสรมิบาํรุงอนิและทาํใหป้อด

ชุ่มชื้น เสรมิบาํรุงสารนํา้ให ้
กระเพาะอาหาร ลดอาการ 
กระวนกระวาย ทาํใหจ้ติใจ

สบาย 
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สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
玄参  เสฺวยีนเซนิ ตวัยาหลกั ขม 

อมหวาน 
เคม็ 

เยน็ ระบายความรอ้นในเลอืด  
ลดพษิรอ้นเขา้สูก่ระแสเลอืด

และระบบหวัใจ เสรมิอนิ  
ขบัพษิ บรรเทาอาการทอ้งผูก 

丹皮  ตนัผ ี
(เปลอืกรากโบตัน๋) 

ตวัยาเสรมิ ขม 
อมเผด็ 

เยน็ 
เลก็นอ้ย 

ระบายความรอ้นในเลอืด 

กระจายเลอืดคัง่ ช่วยใหก้าร

ไหลเวยีนของเลอืดดขีึ้น 
贝母 (去心) 
เป้ยห์มู ่(ชฺวีซ่นิ) 

ตวัยาช่วย ขม 
อมหวาน 

เยน็ 
เลก็นอ้ย 

ระบายความรอ้น ละลาย 
เสมหะ ใหค้วามชุ่มชื้นแก่ปอด  
ระงบัไอ สลายเสมหะทีจ่บัตวั

เป็นกอ้น ลดบวม 
白芍 (炒) 

ไป๋เสา (เฉ่า) 

ตวัยาช่วย ขมเปรี้ยว 
อมหวาน 

เยน็

เลก็นอ้ย 
เสรมิอนิของเลอืด ปรบัเสน้ 
ลมปราณและประจาํเดอืน 

ปรบัสมดุลชี่ของตบั ระงบั 
ปวด เก็บกกัอนิชี่ ระงบัเหงือ่ 

薄荷  ป๋อเหอ  ตวัยานาํพา เผด็ เยน็ กระจายลมรอ้นทีก่ระทบต่อ

ร่างกาย ระบายความรอ้น  
ช่วยใหส้มองโปร่ง สายตา 
มองเหน็ชดัขึ้น ลาํคอโลง่  
ผ่อนคลายตบั คลายเครยีด 

生甘草  เซงิกนัเฉ่า 
(ชะเอมเทศ) 

ตวัยานาํพา หวาน สุขมุ เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลางของ 
ร่างกาย ระบายความรอ้น  
ขบัพษิ ระงบัไอ ขบัเสมหะ 

ปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดให ้

เขา้กนั 
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ตาํรบัยาน้ีเป็นตาํรบัรกัษาอาการคอตีบที่มสีาเหตุจากอนิพร่องโดยเฉพาะ  ประกอบดว้ยตวัยา

หลกั ไดแ้ก่  ตา้เซงิตี้ มสีรรพคุณช่วยเสริมอนิของไต  ไม่ตงสรา้งอนิใหแ้ก่ปอด  เสฺวยีนเซนิขบัพษิและ

ขจดัความรอ้นพร่อง  ตนัผเีป็นตวัยาเสรมิ มสีรรพคุณลดอาการบวมและความรอ้นในเลอืด  ตวัยาช่วย 
ไดแ้ก่ เป้ยห์มู่ (ชฺวี่ซิน) ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ปอด ละลายเสมหะ  ไป๋เสา (เฉ่า) ช่วยเก็บกกัอินชี่และ
ระบายความรอ้น  ตวัยานาํพา ไดแ้ก่ ป๋อเหอ ช่วยใหล้าํคอโลง่  เซงิกนัเฉ่า ขจดัพษิและปรบัประสานตวัยา

ใหเ้ขา้กนั
1,3 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้ ยาลูกกลอน ยานํา้เชื่อม สารสกดัเขม้ขน้กึ่งเหลว

4 
ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 

การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  ยาตม้มฤีทธิ์ตา้นเชื้อคอตีบในหลอดทดลอง เสริมภูมคุิม้กนัใน
หนูตะเภาและหนูถบีจกัร

4
  

การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณรกัษาอาการคอตบี ต่อมทอนซลิอกัเสบเฉียบพลนั 

ระงบัไอ ขบัเสมหะ เจบ็คอ ช่องปากอกัเสบ โรคเกี่ยวกบัเยือ่ประสาทเสยีง และเลอืดกาํเดาไหล
1,3,4
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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 Terms in Traditional Chinese Medicine. 1st ed.  Hong Kong: Joint Publishing Co., 1982.  
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ไม่เหมินตงทงั (麦门冬汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
金匮要略 จนิคุ่ยเอี้ยวเลีย่ (Synopsis of Prescriptions of the Golden Chamber)1 
« ค.ศ. 219  Zhang Zhongjing (张仲景 จางจง้จิ่ง) »2

 

ประกอบดว้ย  

麦门冬 Radix Ophiopogonis ไมเ่หมนิตง 60 กรมั 
人参 Radix Ginseng เหรนิเซนิ 6 กรมั 

甘草 Radix Glycyrrhizae กนัเฉ่า 4 กรมั 

粳米 Oryzae Glutinosae จงิหมี ่ 6 กรมั 

大枣 Fructus Ziziphi Jujubae ตา้เจ่า 3   ผล 

半夏 Rhizoma Pinelliae ปัน้เซีย่   9 กรมั 
     

วธิีใช ้

 ตม้เอานํา้ดืม่
1,3 

การออกฤทธิ์  
เสริมบาํรุงปอดและกระเพาะอาหาร ปรบัประสานส่วนกลางของร่างกาย และกดชี่ที่ยอ้นขึ้นให ้

ลงลา่ง
1,3

 
 

สรรพคณุ  
 รกัษาอาการปอดฝ่อซึ่งมอีาการไอ โดยมเีสลดและนํา้ลายมาก เหน่ือยหอบหรือหายใจส ัน้ ๆ 

ปากแหง้ คอแหง้ กระหายนํา้ ลิ้นแหง้มสีแีดง ฝ้านอ้ย ชพีจรพร่อง เตน้ถี่
1,3 

 ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรอืลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยทีม่อีาการหลอดลมอกัเสบเรื้อรงั 

คออกัเสบเรื้อรงั วณัโรคปอด กระเพาะอาหารอกัเสบเรื้อรงั กระเพาะอาหารรดัตวัทาํใหอ้กัเสบ ภาวะอนิ

ของปอดและกระเพาะอาหารพร่องภายหลงัจากฟ้ืนไข ้
1,3 
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คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
麦门冬  ไมเ่หมนิตง  ตวัยาหลกั หวาน 

อมขม 
เยน็

เลก็นอ้ย 
เสรมิบาํรุงอนิและทาํใหป้อด 
ชุ่มชื้น เสรมิบาํรุงสารนํา้ให ้

กระเพาะอาหาร ลดอาการกระวน-

กระวาย ทาํใหจ้ติใจสบาย 
人参  เหรนิเซนิ  
(โสมคน)  

ตวัยาเสรมิ หวานอม 
ขมเลก็นอ้ย 

อุ่น

เลก็นอ้ย 
บาํรุงชี่และเสรมิกาํลงั บาํรุงหวัใจ

และปอด 
甘草  กนัเฉ่า  
(ชะเอมเทศ) 

ตวัยาเสรมิ อมหวาน สุขมุ เสริมชี่ บาํรุงส่วนกลางของ

ร่างกาย ระบายความรอ้น ขบัพษิ 

ระงบัไอ ขบัเสมหะ ปรบัประสาน

ตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 
粳米  จงิหมี ่ 

(ขา้วเจา้) 
ตวัยาเสรมิ 
และนาํพา 

หวานจดื สุขมุ เสรมิกระเพาะอาหาร ป้องกนัสาร

นํา้ เมือ่ใชคู่้กบักนัเฉ่าจะช่วย

ป้องกนัส่วนกลางของร่างกาย 
(กระเพาะอาหาร) ไมใ่หถ้กูกลุม่
ยาเยน็ไปทาํลาย 

大枣  ตา้เจ่า  
(พทุราจนี) 

ตวัยาเสรมิ 
และนาํพา 

หวาน อุ่น ปรบัสมดุลมา้ม และกระเพาะ-
อาหาร 

半夏  ปัน้เซีย่  ตวัยาช่วย เผด็ อุ่น 
(มพีษิ)* 

ขจดัความชื้น ละลายเสมหะ ลด

การไหลยอ้นกลบัของชี่ บรรเทา

อาการคลืน่ไส ้อาเจยีน สลาย

เสมหะทีเ่กาะตวัเป็นกอ้น 
 

 

*   
ปัน้เซีย่เป็นสมนุไพรทีม่พีษิ ตอ้งฆ่าฤทธิ์ยาก่อนใช ้
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ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยไมเ่หมนิตงเป็นตวัยาหลกั ใชป้รมิาณสูง เพือ่เสรมิบาํรุงอนิของปอดและ

กระเพาะอาหาร พรอ้มท ัง้ระบายอาการรอ้นพร่องของปอดและกระเพาะอาหาร  ตวัยาเสริม ไดแ้ก่ 

เหรินเซนิเสริมชี่และบาํรุงส่วนกลางของร่างกาย เมือ่ใชร่้วมกบัไม่เหมนิตงจะเสริมฤทธิ์ในการเสริมชี่และ

นํา้ ทาํใหค้อไม่แหง้  จิงหมี่และตา้เจ่าเป็นตวัยาเสริมและนาํพา มฤีทธิ์บาํรุงมา้มและกระเพาะอาหาร  

ปัน้เซีย่เป็นตวัยาช่วย มฤีทธิ์กดชี่ทีย่อ้นขึ้นใหล้งลา่งและละลายเสมหะ
1,3 

 
    
 

ตาํรบัยา ไม่เหมินตงทงั (麦门冬汤)
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2 เซนตเิมตร 
กนัเฉ่า (甘草) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

ตา้เจ่า (大枣) 

จงิหมี ่(粳米)

เหรนิเซนิ (人参)

ปัน้เซีย่ (半夏)

ไมเ่หมนิตง (麦门冬) 
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รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

4 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้

หา้มใชต้าํรบัยาน้ีกบัผูป่้วยกลุม่อาการปอดฝ่อทีม่สีาเหตกุารกระทบลมเยน็
1,3 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  ยาตม้มฤีทธิ์ ช่วยใหก้ารทาํงานของระบบทางเดินหายใจดีขึ้นใน

กระต่าย ระงบัไอและขบัเสมหะ บรรเทาอาการปอดอกัเสบระยะแรกเริ่มในหนูขาว
4 
 ลดอาการไวเกินต่อ

การตอบสนองของทางเดนิหายใจหนูตะเภา
5,6

 และลดนํา้ตาลในเลอืดหนูถบีจกัร
4 
 

การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยาน้ีสามารถเสรมิบาํรุงร่างกาย รกัษาอาการเสลดตดิคอในผูป่้วย

สูงอายุทีม่ปีญัหาจากโรคระบบทางเดนิหายใจชนิดเรื้อรงั ระงบัการตดิเชื้อในระบบทางเดนิหายใจส่วนบน 

ระงบัไอ ขบัเสมหะ โดยจะใหผ้ลการรกัษาทีด่กีบัผูป่้วยโรคหดืทีท่างเดนิหายใจอกัเสบอย่างรุนแรง ผูป่้วย

เพศหญงิ และระยะของโรคไมเ่กิน 1 ปี  นอกจากน้ี ตาํรบัยาน้ียงัมสีรรพคุณ บรรเทาอาการปอดอกัเสบ 

หลอดลมอกัเสบ คอแหง้ และกระเพาะอาหารอกัเสบ
1,3,4,7   

เอกสารอา้งองิ 

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. สว่าง กอแสงเรือง.  ตาํรบัยาไม่เหมนิตงทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มูลยาสมนุไพรจนี].  นนทบุรี:  สถาบนัการแพทย์

ไทย-จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551. 
4. Xu CH.  Mai Men Dong Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese Medicine.  

Vol. 2.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
5. Aizawa H, Yoshida M, Inoue H, Hara N. Traditional oriental herbal medicine, Bakumondo-to, suppresses vagal 

neuro-effector transmission in guinea pig trachea. J Asthma 2003; 40(5): 497-503. 
6. Aizawa H, Shigyo M, Nakano H, Matsumoto K, Inoue H, Hara N. Effect of the Chinese herbal medicine, 

Bakumondo-to, on airway hyperresponsiveness induced by ozone exposure in guinea-pigs. Respirology 1999; 4(4): 
349-54. 

7.  Chen JK, Chen TT.  Chinese Herbal Formulas and Applications. CA: Art of Medicine Press, 2008. 
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ซ่ือเม่ียวหย่งอนัทงั (四妙勇安汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
验方新编  เอี้ยนฟางซนิเพยีน (New Compilation of Proved Recipes)1

 

 « ค.ศ. 1846  Bao Xiang’ao (鲍相璈 เป้าเซยีงเอา๋) »2 

สว่นประกอบ 

金银花 Flos Lonicerae จนิอิน๋ฮวฺา 90  กรมั 
玄参 Radix Scrophulariae เสฺวยีนเซนิ 90  กรมั 
当归 Radix Angelicae Sinensis ตงักยุ 30  กรมั 
甘草 Radix Glycyrrhizae กนัเฉ่า 15  กรมั 
     

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3
 

การออกฤทธิ์ 

 ระบายความรอ้น ขจดัพษิ ช่วยใหก้ารไหลเวยีนของเลอืดดขีึ้น ระงบัปวด
1,3 

สรรพคณุ 

 รกัษาอาการเน่าตายของเน้ือเยือ่และกระดูกตรงส่วนปลายของน้ิวเทา้ ซึง่เกดิจากการอกัเสบและ

การอดุตนัของเสน้เลอืดทีม่สีาเหตจุากอนิพร่องรอ้นแกร่ง โดยผวิหนงับรเิวณนัน้จะมสีดีาํคล ํา้ บวมเลก็นอ้ย 

ปวดมาก เน่าและมกีลิน่เหมน็ มไีข ้กระหายนํา้ ลิ้นแดง ชพีจรเตน้เรว็
1,3 

 ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยหลอดเลอืดแดงอกัเสบที่มี

สาเหตจุากการอดุตนัในหลอดเลอืด หรอืจากสาเหตอุืน่
1,3 
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ตาํรบัยา ซ่ือเม่ียวหย่งอนัทงั (四妙勇安汤) 

2 เซนตเิมตร 
จนิอิน๋ฮวฺา (金银花) 

2 เซนตเิมตร 
เสฺวยีนเซนิ (玄参) 

2 เซนตเิมตร 
กนัเฉ่า (甘草) 3 เซนตเิมตร 

ตงักยุ (当归) 
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คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
金银花 จนิอิน๋ฮวฺา 
(ดอกสายนํา้ผึ้ง) 

ตวัยาหลกั อมหวาน เยน็ ระบายความรอ้น ขบัพษิฝีหนอง

บรรเทาหวดัจากการกระทบลมรอ้น 
玄参 เสฺวยีนเซนิ ตวัยาเสรมิ ขม 

อมหวาน

เคม็ 

เยน็ ระบายความรอ้นในเลอืด ลดพษิ

รอ้นเขา้สู่กระแสเลอืดและระบบ

หวัใจ เสรมิอนิ ขบัพษิ บรรเทา

อาการทอ้งผูก 
当归 ตงักยุ  ตวัยาช่วย หวาน 

อมเผด็ 

อุ่น บาํรุงเลอืด ช่วยใหเ้ลอืดไหลเวยีน

ด ีลดบวม ระงบัปวด 

甘草 กนัเฉ่า 
(ชะเอมเทศ) 

ตวัยานาํพา อมหวาน สุขมุ เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลางของร่างกาย 

ระบายความรอ้น ขบัพษิ ระงบัไอ 

ขบัเสมหะ ปรบัประสานตวัยา

ท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 

 ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตวัยาหลกัคือ จินอิน๋ฮฺวามสีรรพคุณระบายความรอ้น ขบัพษิ  ตวัยา

เสริมคือ เสฺว ียนเซินมีสรรพคุณขบัพิษรอ้น  ตงักุยเป็นตวัยาช่วย ช่วยใหเ้ล ือดไหลเว ียนดีขึ้น 

สลายเลือดคัง่  กนัเฉ่าเป็นตวัยานาํพา  เมือ่ใชร่้วมกบัจนิอิน๋ฮฺวา จะช่วยใหส้รรพคุณระบายความรอ้น

และขจดัพษิดขีึ้น
1,3

 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

4 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้
 ไมค่วรใชต้าํรบัยาน้ีกบัผูป่้วยโรคหลอดเลอืดอกัเสบทีม่กีลุม่อาการเยน็ หรอืชี่และเลอืดพร่อง

1,3 
ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 

การศึกษาทางเภสชัวทิยา:  ยาตม้มฤีทธิ์ระงบัปวดในหนูถบีจกัร4
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 การศึกษาทางคลนิิก:  เมือ่ใหย้าตม้โดยเพิม่ตวัยาอืน่ใหเ้หมาะสมแก่ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดอุดตนั
ทีเ่กิดจากการอกัเสบจาํนวน 120 ราย พบว่าไดผ้ลรอ้ยละ 100  อกีการศึกษาใหย้าตม้ซือ่เมีย่วหย่งอนัทงั
รกัษาผูป่้วยโรคดงักลา่ว จาํนวน 30 ราย พบวา่ไดผ้ลดมีาก 28 ราย4

 

เอกสารอา้งองิ 
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. จรสั ตัง้อร่ามวงศ,์ วราภรณ ์ตัง้อร่ามวงศ,์ เยน็จติร เตชะดาํรงสนิ.  ตาํรบัยาซื่อเมีย่วหย่งอนัทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยา

สมนุไพรจีน]. นนทบุรี: สถาบนัการแพทยไ์ทย-จีน เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

กระทรวงสาธารณสุข, 2552. 
4. Li Y.  Simaio Yongan Tang.  In: Xia M (ed.). Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 

Medicine. Vol. 2.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997.  
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หยางเหอทงั (阳和汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
外科全生集  ไว่เคอเฉฺวยีนเซงิจี ๋(Life-saving Manual of Diagnosis and Treatment of 
External Diseases)1 
« ค.ศ. 1740 Wang Weide (王惟德 หวางเหวยเ์ตอ๋) »2 

สว่นประกอบ 

熟地 Radix Rehmanniae Praeparata สูตี้ 30 กรมั 
鹿角胶 Colla Cornus Cervi ลูเ่จี่ยวเจยีว 9 กรมั 
肉桂  
(研粉) 

Cortex Cinnamomi  
(ground into fine powder) 

โร่วกุย้  
(เอีย๋นเฝ่ิน) 

3  กรมั 

姜炭 Zingiberis Praeparata เจยีงถา้น 2  กรมั 
麻黄 Herba Ephedrae หมาหวง 2  กรมั 
白芥子 Semen Sinapis Albae ไป๋เจี้ยจื่อ 6  กรมั 
生甘草 Radix Glycyrrhizae เซงิกนัเฉ่า 3  กรมั 

วธิีใช ้
ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 
การออกฤทธิ์ 

อุ่นหยางบาํรุงเลอืด กระจายความเยน็ ทะลวงการอดุกัน้
1,3 
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ตาํรบัยา หยางเหอทงั  (阳和汤) 

2 เซนตเิมตร 

สูตี้ (熟地) 

2 เซนตเิมตร 

เจยีงถา้น (姜炭) 

2 เซนตเิมตร 
โร่วกุย้ (เอีย๋นเฝ่ิน) [肉桂(研粉)] 

2 เซนตเิมตร 
ลูเ่จี่ยวเจยีว (鹿角胶) 
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2 เซนตเิมตร 
หมาหวง (麻黄) 

2 เซนตเิมตร 
เซงิกนัเฉ่า (生甘草) 

2 เซนตเิมตร 
ไป๋เจี้ยจื่อ (白芥子) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
สรรพคณุ 

รกัษากลุ่มอาการอนิที่เกิดจากหยางพร่องและถูกความเย็นจบัตวัเกิดเป็นกอ้น โดยมลีกัษณะ

เป็นตุ่มกอ้นหรอืเป็นฝีทีไ่มม่หีวั บรเิวณทีเ่ป็นตุ่มกอ้นสไีมเ่ปลีย่นแปลงและไมร่อ้น ไมม่อีาการกระหายนํา้ 

ลิ้นซดี มฝ้ีาขาว ชพีจรจมเลก็
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิม่หรอืลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยวณัโรคกระดูก วณัโรคทีเ่ยือ่บชุ่อง

ทอ้ง วณัโรคต่อมนํา้เหลอืง หลอดเลอืดอกัเสบจากลิม่เลอืดอุดตนั ไขกระดูกสนัหลงัอกัเสบชนิดเรื้อรงั 

เป็นฝีระดบัลกึมานาน หมอนรองกระดูกสนัหลงัโป่งออกหรอืกระดูกสนัหลงัหนาขึ้น เน่ืองจากหยางพร่อง

และมคีวามเยน็จบัตวักนั
1,3 
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คาํอธิบายตาํรบั  

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
熟地 สูตี้ 

(โกฐขี้แมวน่ึงเหลา้) 
ตวัยาหลกั หวาน อุ่น 

เลก็นอ้ย 
บาํรุงอนิและเลอืด เสรมิอสุจ ิ
และไขกระดูก 

鹿角胶 ลูเ่จี่ยวเจยีว 
(กาวเขากวาง) 

ตวัยาเสรมิ เคม็ อุ่น บาํรุงตบัและไต เสรมิอสุจแิละ

บาํรุงเลอืด หา้มเลอืด  
肉桂 (研粉) 
โร่วกุย้ (เอีย๋นเฝ่ิน) 
(อบเชยจนีบดเป็นผง) 

ตวัยาช่วย เผด็ 
อมหวาน 

รอ้น เสรมิหยาง บาํรุงธาตไุฟใน

ระบบไต ขบัความเยน็ ระงบั
ปวด เพิม่ความอบอุ่นใหช้ี่

ไหลเวยีน 

姜炭 เจยีงถา้น  
(ขงิแก่เผาเป็นถ่าน) 

ตวัยาช่วย เผด็ อุ่น ใหค้วามอบอุ่นแก่ปอดและ

กระเพาะอาหาร ระงบัอาเจยีน 

ระงบัไอ ดูดซบัพษิ 

麻黄 หมาหวง ตวัยาช่วย เผด็ขม อุ่น

เลก็นอ้ย* 
ขบัเหงือ่ ขบัพษิไข ้กระจาย 
ชี่ปอด บรรเทาหอบ 

白芥子 ไป๋เจี้ยจื่อ 
(เมลด็พรรณผกักาด) 

ตวัยาช่วย เผด็ อุ่น อุ่นปอด ช่วยใหช้ี่ไหลเวยีน  
ขบัเสมหะ ระงบัไอ บรรเทา 
อาการหอบ กระจายการคัง่  
สลายเมอืกทีส่ะสมอยู่ใต ้

ผวิหนงัและระหวา่งกลา้มเน้ือ 

ระงบัปวด 

生甘草 เซงิกนัเฉ่า 
(ชะเอมเทศ) 

ตวัยานาํพา อมหวาน สุขมุ เสรมิชี่ บาํรุงส่วนกลาง ขบัพษิ 

ระงบัไอ ขบัเสมหะ ปรบั

ประสานตวัยาท ัง้หมดใหเ้ขา้กนั 

 
*  สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา อนุญาตใหย้าทีผ่ลติขึ้นโดยมลีาํตน้และ/หรอืกิ่งเอเฟดรา (Ephedra) คดิเป็นนํา้หนกัลาํตน้และ/ 
หรอืกิ่งแหง้สาํหรบัรบัประทานในมื้อหน่ึงไมเ่กนิ 2 กรมั 
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ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยสูตี้ เป็นตวัยาหลกั มสีรรพคุณบาํรุงและช่วยใหเ้ลอืดอุ่น  ลู่เจี่ยวเจียว

เป็นตวัยาเสริม ช่วยบาํรุงไขกระดูกและช่วยเพิม่จงิ (精 หมายถงึ สารจาํเป็นในร่างกาย) ทาํใหเ้อน็และ
กระดูกแขง็แรง และช่วยเสรมิสรรพคุณในการบาํรุงเลอืดของสูตี้  ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ เจยีงถา้นและโร่วกุย้ 

(เอีย๋นเฝ่ิน) มสีรรพคุณช่วยอุ่นและทะลวงเสน้ลมปราณ สลายความเยน็ทีจ่บัตวั  หมาหวงช่วยเปิดรูขมุขน

และกลา้มเน้ือเพือ่กระจายความเยน็ออกสู่ภายนอก  และไป๋เจี้ยจื่อช่วยขบัเมอืกที่สะสมระหว่าง

กลา้มเน้ือกบัใตผ้วิหนงั  เซงิกนัเฉ่าเป็นตวัยานาํพา มสีรรพคุณขจดัพษิและปรบัประสานตวัยาท ัง้หมดให ้

เขา้กนั
1,3 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้ ยาลูกกลอน4 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้

หา้มใชก้บัผูป่้วยกลุ่มอาการหยาง หรือมอีาการกํา้กึ่งระหว่างกลุ่มอาการหยางและอิน หรือ

ผูป่้วยทีม่อีาการอนิพร่องและมคีวามรอ้น  และหา้มใชห้มาหวงเกนิปรมิาณทีก่าํหนด1,3
 

ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  ตาํรบัยาน้ีมฤีทธิ์ป้องกนัการอกัเสบของกระดูกอ่อนขอ้ต่อใน

กระต่าย
5 
การศึกษาทางคลินิก:  เมื่อนาํเชื้อวณัโรคปอดจากเสมหะผูป่้วยมาศึกษาในหลอดทดลอง 

พบวา่ยาตม้สามารถฆ่าเชื้อได ้ มรีายงานการศึกษาวจิยัทางคลนิิกหลายฉบบัทีแ่สดงว่าตาํรบัยาน้ีสามารถ

รกัษาผูป่้วยวณัโรคกระดูกไดผ้ลด ี นอกจากน้ี ยงัพบว่ายาตม้สามารถรกัษาอาการหมอนรองกระดูกสนัหลงั

โป่งออกหรอืกระดูกสนัหลงัหนาขึ้น หลอดเลอืดอกัเสบจากลิม่เลอืดอดุตนั ประสาทส่วนกลางอกัเสบ ไข-

กระดูกสนัหลงัอกัเสบชนิดเรื้อรงั แผลมหีนอง หลอดลมอกัเสบและไอหอบชนิดเรื้อรงั และการเตน้ของ

หวัใจผดิปกติ
4 

เอกสารอา้งองิ 
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. เยน็จติร เตชะดาํรงสนิ, สมชาย จริพนิิจวงศ.์  ตาํรบัยาหยางเหอทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี]. นนทบรุ:ี 

สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวงสาธารณสุข, 
2552. 
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4. Li Y, Wang XD. Yanghe Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 
Medicine. Vol. 2. 1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 

5. Chen ZW, Chen YQ. Effects of Yanghe Decoction on vascular endothelial growth factor in cartilage cells of 
osteoarthritis rabbits. Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao 2008; 6(4): 372-5. 
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เหว่ยจ์งิทงั (苇茎汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 

千金要方 เชยีนจนิเอี้ยวฟาง (Thousand Golden Prescriptions)1 
« ค.ศ. 652 Sun Simiao (孙思邈 ซุนซอืเหมีย่ว) »2 

สว่นประกอบ 

苇茎 Rhizoma Phragmitis เหวย่จ์งิ 30  กรมั 
薏苡仁 Semen Coicis อี้อีเ่หรนิ 30  กรมั 
冬瓜子 Semen Benincasae ตงกวาจื่อ 24  กรมั 
桃仁 Semen Persicae เถาเหรนิ 9  กรมั 
     

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 
การออกฤทธิ์ 
 ขบัรอ้น ละลายเสมหะ ขจดัการคัง่และขบัหนอง

1,3 
สรรพคณุ 

รกัษากลุม่อาการทีม่กีารคัง่ของเสมหะรอ้นทาํใหเ้ป็นฝีในปอด โดยมอีาการไอ เสมหะขน้เหลอืง 

มหีนองเลอืดปน มกีลิน่เหมน็คาว ไอมากจนมคีวามรูส้กึเจบ็ลกึ ๆ ในทรวงอก ลิ้นแดง ฝ้าเหลอืงเหนียว 

ชพีจรลืน่เรว็
1,3 

ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยที่มฝีีในปอด ปอดอกัเสบที่มี

เสมหะรอ้นในปอด
1,3 
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ตาํรบัยา เหว่ยจ์งิทงั  (苇茎汤) 

2 เซนตเิมตร 
เหวย่จ์งิ (苇茎) 

2 เซนตเิมตร 
อี้อีเ่หรนิ (薏苡仁) 

2 เซนตเิมตร 
เถาเหรนิ (桃仁) 

2 เซนตเิมตร 
ตงกวาจื่อ (冬瓜子) 
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คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
苇茎 เหวย่จ์งิ 

(หญา้แขม) 
ตวัยาหลกั อมหวาน เยน็มาก ลดไข ้บรรเทาอาการรอ้นใน  

กระหายนํา้ เพิม่ความชุ่มชื้น

ใหป้อดและกระเพาะอาหาร  
ระงบัคลืน่ไสอ้าเจยีน ระงบัไอ 
มเีสมหะเหลอืงเขม้จากภาวะ 
ปอดอกัเสบ 

薏苡仁 อี้อีเ่หรนิ 
(ลูกเดอืย) 

ตวัยาเสรมิ จดื 
อมหวาน 

เยน็

เลก็นอ้ย 
สลายความชื้น ขบัปสัสาวะ 
บรรเทาอาการบวมนํา้ เสรมิ 
บาํรุงมา้ม บรรเทาอาการ 
ปวดขอ้ ปวดเมือ่ยกลา้มเน้ือ  
บรรเทาอาการปอดอกัเสบ 
ลาํไสอ้กัเสบ ขบัหนอง 

冬瓜子 ตงกวาจื่อ 
(เมลด็ฟกั) 

ตวัยาเสรมิ อมหวาน เยน็

เลก็นอ้ย 
ระบายความรอ้นของปอด  
ขบัเสมหะ บรรเทาอาการ 
ปอดอกัเสบ ลาํไสอ้กัเสบ  
และขบัหนอง 

桃仁 เถาเหรนิ 
(เมลด็ทอ้) 

ตวัยาช่วย ขม 
อมหวาน 

สุขมุ ช่วยใหเ้ลอืดในระบบตบัและ 
หวัใจไหลเวยีนด ีกระจาย 
เลอืดคัง่ รกัษาภาวะขาด

ประจาํเดอืน ปวดประจาํเดอืน 

หลอ่ลืน่ลาํไส ้ระบายอ่อน ๆ 

 ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยเหว่ยจ์งิเป็นตวัยาหลกั มสีรรพคุณขจดัความรอ้นในปอด  ตวัยาเสริม 

ไดแ้ก่ อี้อีเ่หรนิและตงกวาจื่อ ช่วยขบัเสมหะรอ้น ระบายความชื้น และขบัหนอง  เถาเหรนิเป็นตวัยาช่วย 

ช่วยใหเ้ลอืดไหลเวยีนดขีึ้น และสลายการคัง่ของเลอืด
1,3
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รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

4 
ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 

การศึกษาทางเภสชัวทิยา:  ยาตม้มฤีทธิ์บรรเทาอาการอ่อนเพลยี และเสรมิสรา้งระบบภูมคุิม้กนั

ในหนูถบีจกัร
4 

การศึกษาทางคลนิิก:  ยาตม้มสีรรพคุณบรรเทาอาการฝีในปอด ปอดอกัเสบ หลอดลมอกัเสบ 

ไอเรื้อรงั จมกูอกัเสบ และขากรรไกรบนอกัเสบ
4 

เอกสารอา้งองิ 
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. เยน็จติร เตชะดาํรงสนิ, สมชาย จริะพนิิจวงศ.์  ตาํรบัยาเหว่ยจ์งิทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี]. นนทบรุ:ี 

สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวงสาธารณสุข, 
2552.  

4. Li Y, Wang XD.  Weijing Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional Chinese 
Medicine. Vol. 2. 1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997.   
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ตา้หวงหมู่ตนัทงั (大黄牡丹汤) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
 金匮要略 จนิคุ่ยเอี้ยวเลีย่ (Synopsis of Prescriptions of the Golden Chamber)1 

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

ประกอบดว้ย  

大黄 Radix et Rhizoma Rhei ตา้หวง 18 กรมั 
芒硝 Natrii Sulphas หมางเซยีว 9 กรมั 
牡丹皮 Cortex Moutan Radicis หมูต่นัผ ี 9 กรมั 
桃仁 Semen Persicae เถาเหรนิ 12 กรมั 
冬瓜子 Semen Benincasae ตงกวาจื่อ 30 กรมั 

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 

การออกฤทธิ์  
ระบายความรอ้น ทะลวงการคัง่และสลายการเกาะตวัของเลอืด ลดอาการบวม

1,3 

สรรพคณุ  
 รกัษาฝีในลาํไสร้ะยะแรกที่ยงัไม่กลดัหนอง โดยมอีาการเหงือ่ออก ตวัรอ้น ปวดทอ้งดา้นขวา-
ส่วนลา่ง เวลากดแลว้เจบ็ หรอืขาขวายดืไมไ่ด ้

1,3
 

 ตาํรบัยาน้ีสามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยกลุ่มอาการรอ้นชื้นที่มกีาร-
อกัเสบเฉียบพลนัของกระดูกกน้กบ อุง้เชิงกราน และบริเวณโดยรอบ เช่น ไสต้ิ่ง ท่ออสุจิ รงัไข่และ

ท่อรงัไข่ และผูป่้วยที่มฝีีหนองในลาํไสท้ี่เกิดจากความรอ้นชื้นและเสมหะอุดกัน้1,3
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ตาํรบัยา ตา้หวงหมู่ตนัทงั (大黄牡丹汤) 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 

2 เซนตเิมตร 2 เซนตเิมตร 

ตา้หวง (大黄) 

หมูต่นัผ ี(牡丹皮) 
เถาเหรนิ (桃仁) 

หมางเซยีว (芒硝) 

ตงกวาจื่อ (冬瓜子) 
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คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร  ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
大黄  ตา้หวง 
(โกฐนํา้เตา้) 

ตวัยาหลกั ขม เยน็ ขบัถ่ายของเสยีตกคา้ง สลายกอ้น 

ระบายความรอ้น หา้มเลอืดขจดัพษิ 

ช่วยใหเ้ลอืดมกีารไหลเวยีนดขีึ้น 
芒硝  หมางเซยีว 

(ดเีกลอื) 
ตวัยาเสรมิ เคม็อมขม เยน็ ขบัถ่าย สลายกอ้นอจุจาระทีแ่ขง็

ใหอ่้อนตวัลง ระบายความรอ้น 
牡丹皮  หมูต่นัผ ี
(เปลอืกรากโบตัน๋) 

ตวัยาเสรมิ ขมอมเผด็ เยน็

เลก็นอ้ย 
ทาํใหเ้ลอืดเยน็ลง ระบายความรอ้น 

ขบัความรอ้นทีห่ลบอยู่ในเลอืด 
桃仁  เถาเหรนิ 

(เมลด็ทอ้) 

ตวัยาช่วย ขม 
อมหวาน 

สุขมุ ช่วยใหเ้ลอืดในระบบตบัและหวัใจ

หมนุเวยีนด ีกระจายเลอืดคัง่ 

รกัษาประจาํเดอืนไมม่า บรรเทา

อาการปวดประจาํเดอืน หลอ่ลืน่

ลาํไส ้ระบายอ่อน ๆ 
冬瓜子  ตงกวาจื่อ 

(เมลด็ฟกั) 

ตวัยาช่วย อมหวาน เยน็

เลก็นอ้ย 
ระบายความรอ้นของปอด ขบั

เสมหะ บรรเทาอาการปอดอกัเสบ 

ลาํไสอ้กัเสบ และขบัฝีหนอง 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตา้หวงเป็นตวัยาหลกั มีสรรพคุณขบัพิษรอ้นชื้นและของของเสียที่

ตกคา้งและคัง่อยู่ในลาํไส ้ ตวัยาเสรมิ ไดแ้ก่ หมางเซยีวมสีรรพคุณสลายกอ้นแขง็ใหอ่้อนลง ช่วยตา้หวง

ขบัถ่ายของเสยีลงดา้นลา่ง หมูต่นัผช่ีวยใหเ้ลอืดเยน็ลง  ตวัยาช่วย ไดแ้ก่ เถาเหรนิมสีรรพคุณขจดัเลอืด

คัง่ ช่วยการออกฤทธิ์ของหมูต่นัผ ีตงกวาจื่อช่วยระบายความรอ้นชื้นในลาํไส ้ขบัฝีหนอง
1,3 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

4  
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้

ควรระมดัระวงัการใชก้บัผูสู้งอายุ สตรมีคีรรภ ์และผูท้ีม่ร่ีางกายอ่อนแอหรอืพร่องเกนิไป
1,3
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ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางเภสชัวิทยา:  ตาํรบัยานี้ม ีฤทธิ์ตา้นเชื้ อจุล ินทรียใ์นหลอดทดลอง มีฤทธิ์

ตา้นอกัเสบ ช่วยใหก้ารทาํงานของกลา้มเน้ือลาํไสข้องกระต่ายและสุนขัดีขึ้น เพิ่มประสทิธิภาพการขบั

ของเหลวในลาํไสข้องกบและสุนขั และมฤีทธิ์เสรมิภมูคุิม้กนัในกระต่าย
4 

การศึกษาทางคลนิิก:  ตาํรบัยานี้มสีรรพคุณบรรเทาอาการอกัเสบ ตา้นเชื้อจลุนิทรีย ์ช่วยขบั

พษิรอ้นชื้นและของเสยีทีต่กคา้งและคัง่อยู่ในลาํไส ้ขจดัฝีหนอง บรรเทาอาการถงุนํา้ดอีกัเสบเฉียบพลนั 

ต่อมทอนซลิอกัเสบในเดก็
1,4 

เอกสารอา้งองิ 
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. จรสั ตัง้อร่ามวงศ.์  ตาํรบัยาไตห้วงหมู่ตนัทงั.  [เอกสารแปลเพือ่การจดัทาํฐานขอ้มลูยาสมนุไพรจนี].  นนทบรุ:ี  สถาบนัการแพทย์

ไทย-จนี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  กระทรวงสาธารณสุข, 2551.  
4. Li Y, Wang XD.   Da Huang Mu Dan Tang.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional 

Chinese Medicine. Vol. 2.  1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997. 
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อี้อีฟู่่ จือ่ไป้เจี้ยงสา่น (薏苡附子败酱散) 
 

ตาํราตน้ตาํรบั 
金匮要略  จนิคุ่ยเอี้ยวเลีย่ (Synopsis of Prescriptions of the Golden Chamber)1 
« ค.ศ. 219  Zhang Zhongjing (张仲景  จางจง้จิ่ง) »2 

สว่นประกอบ 

薏苡仁 Semen Coicis อี้อีเ่หรนิ 30  กรมั 
败酱草 Herba Patriniae ไป้เจี้ยงเฉ่า 15  กรมั 
熟附子 Radix Aconiti Praeparata สูฟู่จื่อ 6  กรมั 

วธิีใช ้
 ตม้เอานํา้ดืม่

1,3 
การออกฤทธิ์ 

 ขบัหนอง ลดบวม
1,3 

สรรพคณุ 

รกัษากลุ่มอาการเป็นฝีที่กลดัหนองในลาํไส ้ผวิหนงัหยาบกรา้นเป็นเกลด็ เลบ็บางฉีกแตกงา่ย 

ไมม่ไีข ้หนงัทอ้งตงึ ปวดแน่นบรเิวณดา้นลา่งของช่องทอ้งดา้นขวา เมือ่กดแลว้รูส้กึน่ิม ชพีจรเรว็
1,3 

ตาํรบัยานี้สามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยไสต้ิ่งอกัเสบเรื้อรงัที่กลดัหนอง

แลว้
1,3 
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ตาํรบัยา อี้อีฟู่่ จือ่ไป้เจี้ยงสา่น (薏苡附子败酱散) 

2 เซนตเิมตร 
ไป้เจี้ยงเฉ่า (败酱草) 

2 เซนตเิมตร 
สูฟู่จื่อ (熟附子) 

2 เซนตเิมตร 
อี้อีเ่หรนิ (薏苡仁) 
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คาํอธิบายตาํรบั 

สมนุไพร ทาํหนา้ที่ รส คณุสมบตั ิ สรรพคณุ 
薏苡仁 อี้อีเ่หรนิ 
(ลูกเดอืย) 

ตวัยาหลกั จดื 
อมหวาน 

เยน็ 
เลก็นอ้ย 

สลายความชื้น ขบัปสัสาวะ  
บรรเทาอาการบวมนํา้ เสรมิ 
บาํรุงมา้ม บรรเทาอาการปวด- 
ขอ้ ปวดเมือ่ยกลา้มเน้ือ  
บรรเทาอาการปอดอกัเสบ  
ลาํไสอ้กัเสบ ขบัหนอง 

败酱草 ไป้เจี้ยงเฉ่า ตวัยาเสรมิ เผด็อมขม เยน็ 
เลก็นอ้ย 

ระบายความรอ้น ขบัพษิ   

สลายฝี ขบัหนอง สลายเลอืดคัง่ 

ระงบัปวด  
熟附子 สูฟู่จื่อ 
(รากแขนงของ 
โหราเดอืยไก่ทีผ่า่น

การฆ่าฤทธิ์) 

ตวัยาช่วย เผด็ รอ้น 
(มพีษิ) * 

ดงึพลงัหยางทีสู่ญเสยีไปให ้

กลบัคนืมา เสรมิหยาง บาํรุง

ธาตไุฟ สลายความเยน็ ระงบั

ปวด 

ตาํรบัยาน้ีประกอบดว้ยตวัยาหลกัคอื อี้อี่เหรนิ มสีรรพคุณระบายความชื้น ลดบวม  ตวัยาเสริม

คือ ไป้เจี้ยงเฉ่า ช่วยขบักระจายเลอืดคัง่และขบัหนอง  สูฟู่จื่อเป็นตวัยาช่วย ใชใ้นปริมาณนอ้ย รสเผด็

รอ้น มสีรรพคุณสลายความเยน็ชื้น ทาํใหก้ารไหลเวยีนของชี่ดขีึ้น
1,3 

รูปแบบยาในปจัจุบนั 
 ยาตม้

4 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัในการใช ้

หา้มใชต้าํรบัยาน้ีกบักรณีไสต้ิ่งอกัเสบเฉียบพลนัทีย่งัไมก่ลดัหนอง
1,3 

 
 
 

 
*  ฟู่จือ่เป็นสมนุไพรทีม่พีษิ ตอ้งฆ่าฤทธิ์ยาก่อนใช ้
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ขอ้มูลวชิาการที่เกี่ยวขอ้ง 
การศึกษาทางคลินิก:  ตาํรบัยาน้ีมสีรรพคุณรกัษาโรคไสต้ิ่งอกัเสบท ัง้เฉียบพลนัและเรื้อรงั 

ถงุนํา้ดอีกัเสบเรื้อรงั และโพรงกระดูกเชงิกรานอกัเสบเรื้อรงั
1,3,4 

เอกสารอา้งองิ 
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. จรสั ตัง้อร่ามวงศ,์ เย็นจติร เตชะดาํรงสนิ, ธีรวฒัน ์ตัง้อร่ามวงศ.์  ตาํรบัยาอี้อี่ฟู่จื่อไป้เจี้ยงส่าน.  [เอกสารแปลเพื่อการจดัทาํ

ฐานขอ้มูลยาสมุนไพรจีน]. นนทบุรี: สถาบนัการแพทยไ์ทย-จีน เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและ

การแพทยท์างเลอืก กระทรวงสาธารณสุข, 2552. 
4. Li Y, Wang XD.   Yiyi Fuzi Baijiang San.  In: Xia M (ed.).  Modern Study of the Medical Formulae in Traditional 

Chinese Medicine. Vol. 2. 1st ed.  Beijing: Xue Yuan Press, 1997.  
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ภาคผนวก 1 : รายช่ือตาํรบัยาจนี  

 
 

รายช่ือ พนิอนิ จนีกลาง จนีแตจ้ิว๋ 
 

一贯煎 Yiguan Jian อกีว้นเจยีน   เจก็กว้งเจยี 
 

八正散 Bazheng San ปาเจิ้งส่าน โป๊ยเจี้ยซ ัว่ 
 

二陈汤 Erchen Tang เออ้รเ์ฉินทงั หยีถ่ิง่ทงึ 
 

九味羌活汤 Jiuwei Qianghuo Tang จิ่วเวย่เ์ชยีงหวัทงั กิว๋บีเ่กยีงอวัะทงึ 
 

川芎茶调散 Chuanxiong Chatiao San ชวนซฺยงฉาเถยีวส่าน ชวนเกยีงแต่เถีย่วซ ัว่ 
 

大补阴丸 Da Buyin Wan ตา้ปู่อนิหวาน ตัว่โป้วอมิอี ๊
 

大承气汤 Da Chengqi Tang ตา้เฉิงชี่ทงั   ไต่เส่งคี่ทงึ 
 

大黄附子汤 Dahuang Fuzi Tang ตา้หวงฟู่จื่อทงั   ตัว่อึง๊หู่จอืทงึ 
 

大黄牡丹汤 Dahuang Mudan Tang ตา้หวงหมูต่นัทงั ตัว่อึง๊โบวตวัทงึ 
 

三子养亲汤 Sanzi Yangqin Tang ซานจื่อหย ัง่ชนิทงั ซาํจื้อเอี้ยงชงิทงึ 
 

小柴胡汤 Xiao Chaihu Tang เสีย่วไฉหูทงั เซยีวฉ่าโอ่วทงึ 
 

小承气汤 Xiao Chengqi Tang เสีย่วเฉิงชี่ทงั เซีย่วเส่งคี่ทงึ 
 

小活络丹 Xiao Huo Luo Dan เสีย่วหวัล ัว่ตนั เซีย่วอวัะลกตงั 
 

小蓟饮子 Xiaoji Yinzi เสีย่วจีอ๋ิน๋จื่อ เสีย่วกีอ๋ิม่จือ๋ 
 

小建中汤 Xiao Jianzhong Tang เสีย่วเจี้ยนจงทงั เซยีวเกี่ยงตงทงึ 
 

小青龙汤 Xiao Qinglong Tang เสีย่วชงิหลงทงั   เซยีวแชเหลง่ทงึ 
 

六味地黄丸 Liuwei Dihuang Wan ลิว่เวย่ต์ี้หวงหวาน หลกับีต่ี่อึง่อี ๊
 

天王补心丹 Tianwang Buxin Dan เทยีนหวางปู่ซนิตนั เทยีนอว๊งโป่วซมิตงั 
 

五苓散 Wuling San อู่หลงิส่าน   โหงวเหลง่ซ ัว่ 
 

五皮散 Wupi San อู่ผสี่าน โหงวพว้ยส ัว่ 
 

止嗽散 Zhisou san จื่อโซ่วส่าน จี้เซ่าส ัว่ 
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รายช่ือ พนิอนิ จนีกลาง จนีแตจ้ิว๋ 
 

白虎汤 Baihu Tang ไป๋หู่ทงั   แปะโฮวทงึ 
 

白头翁汤 Baitouweng Tang ไป๋โถวเวงิทงั   แปะเถ่าองทงึ 
 

半夏白术天麻 
汤 

Banxia Baizhu Tianma 
Tang 

ปัน้เซีย่ไป๋จูเ๋ทยีนหมา 

ทงั 
ปัว๊แห่แปะตุก๊ 
เทยีนหม ัว่ทงึ 

 

半夏厚朴汤 Banxia Houpo Tang ปัน้เซีย่โฮ่วผอทงั ปัว้แห่เก่าพกทงึ 
 

半夏泻心汤 Banxia Xiexin Tang ปัน้เซีย่เซีย่ซนิทงั ปัว้แห่เซีย่ซมิทงึ 
 

归脾汤 Guipi Tang กยุผทีงั กยุป่ีทงึ 
 

加减葳蕤汤 Jiajian Weirui Tang เจยีเจี่ยนเวยห์รุยทงั เกยีเกี้ยมอยุซุย้ทงึ 
 

龙胆泻肝汤 Longdan Xiegan Tang หลงต่านเซีย่กานทงั เหลง่ตา้เซีย่กวัทงึ 
 

平胃散 Pingwei San ผงิเวย่ส์่าน เผ่งอุ่ยซ ัว่ 
 

生化汤 Shenghua Tang เซงิฮวฺา่ทงั แซฮ่วยทงึ 
 

生脉散 Shengmai San เซงิมา่ยส่าน แซแหมะซ ัว่ 
 

四君子 Si Junzi Tang ซือ่จวฺนิจื่อทงั ซีก่งุจอืทงึ 
 

四妙勇安汤 Simiao Yongan Tang ซือ่เมีย่วหย่งอนัทงั ซีเ่หมยีวย่งองัทงึ 
 

四逆散 Sini San ซือ่หน้ีส่าน   ซีเ่หงก็ซ ัว่ 
 

四逆汤 Sini Tang ซือ่หน้ีทงั ซีเ่หงก็ทงึ 
 

四神丸 Sishen Wan ซือ่เสนิหวาน ซีส่ิง่อี ๊
 

四物汤 Siwu Tang ซือ่อูท้งั ซีห่มว่ยทงึ 
 

玉女煎 Yunu Jian ยวฺีนฺ่หวีเ่จยีน เหงก็นึงเจยี 
 

玉屏风散 Yupingfeng San ยวฺีผ่งิเฟิงส่าน   เหงก็ผิง่ฮวงซ ัว่ 
 

百合固金汤 Baihe Gujin Tang ไป่เหอกูจ้นิทงั แป๊ะฮะกูก้มิทงึ 
 

当归四逆汤 Danggui Sini Tang ตงักยุซือ่หน้ีทงั ตงักยุซีเ่หงก็ทงึ 
 

导赤散 Daochi San เต่าเช่อส่าน เต่าเชยีะซ ัว่ 
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รายช่ือ พนิอนิ จนีกลาง จนีแตจ้ิว๋ 
 

芍药汤 Shaoyao Tang เสาเย่าทงั เจีย๊กเอีย๊ะทงึ 
 

血府逐瘀汤 Xuefu Zhuyu Tang เซฺวีย่ฝู่จูย๋วฺทีงั ฮ่วยฮู่ตกอูท๊งึ 
 

阳和汤 Yanghe Tang หยางเหอทงั เอีย่งห ัว่ทงึ 
 

竹叶石膏汤 Zhuye Shigao Tang จูเ๋ยีย่สอืเกาทงั เตก็เฮยีะเจยีะกอทงึ 
 

补阳还五汤 Buyang Huanwu Tang ปู่หยางหวนอู่ทงั โป๋วเอีย๊งห่วงโหงวทงึ 
 

补中益气汤 Buzhong Yiqi Tang ปู่จงอี้ชี่ทงั   โปวตงเอีย๊ะคี่ทงึ 
 

麦门冬汤 Maimendong Tang ไมเ่หมนิตงทงั แบะหมึง่ตงทงึ 
 

羌活胜湿汤 Qianghuo Shengshi Tang เชยีงหวัเซิง่ซอืทงั เกยีงอ ัว๊ะเซง่ซบิทงึ 
 

苏子降气汤 Suzi Jiangqi Tang ซูจื่อเจี้ยงชี่ทงั โซวจื้อก ัง้คี่ทงึ 
 

苇茎汤 Weijing Tang เหวย่จ์งิทงั อุ่ยแกท้งึ 
 

吴茱萸汤 Wuzhuyu Tang หวูจูยหฺวทีงั   โหงว่จูหยู่ทงึ 
 

败毒散 Baidu San ป้ายตูส๋่าน ไป่ตกัซ ัว่ 
 

定喘汤 Dingchuan Tang ติ้งฉ่วนทงั เตี่ยช่วงทงึ 
 

苓甘五味姜辛 
汤 

Ling Gan Wuwei Jiang   
Xin Tang 

หลงิกนัอู่เวย่เ์จยีงซนิ 

ทงั 
เหลง่กาํโงวบีเ่กยีงซงิ 

ทงึ 
 

苓桂术甘汤 Ling Gui Zhu Gan Tang หลงิกุย้จูก๋นัทงั เหลง่กุ่ยตกุกาํทงึ 
 

参苓白术散 Shen Ling Baizhu San เซนิหลงิไป๋จูส๋่าน เซยีมเหลง็แปะตกุทงึ 
 

肾气丸 Shenqi Wan เซิน่ชี่หวาน   เสีย่งคี่อี ๊
 

保和丸 Baohe Wan เป่าเหอหวาน   เปาห ัว่อี ๊
 

宫外孕方 Gongwaiyun Fang กงไวย่วฺิน่ฟาง เก็งหง ัว่อิง่ฮงึ 
 

泻白散 Xiebai San เซีย่ไป๋ส่าน เซีย่แปะซ ัว่ 
 

泻黄散 Xiehuang San เซีย่หวงส่าน   เซีย่อึง่ซ ัว่ 
 

养阴清肺汤 Yangyin Qingfei Tang หย ัง่อนิชงิเฟ่ยท์งั เอยีงอมิเชง็ฮุ่ยทงึ 
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รายช่ือ พนิอนิ จนีกลาง จนีแตจ้ิว๋ 
 

茵陈蒿汤 Yinchenhao Tang อนิเฉินเฮาทงั องิถิง่เกาทงึ 
 

枳实导滞丸 Zhishi Daozhi Wan จื่อสอืเต่าจื้อหวาน จีซ๋กิเต่าทีอ่ี ๊
 

枳实消痞丸 Zhishi Xiaopi Wan จื่อสอืเซยีวผีห่วาน จีซ๋กิเซยีวผอีี ๊
 

柴葛解肌汤 Chai Ge Jieji Tang ไฉเกอ๋เจี่ยจทีงั ฉ่ากวัะโกยกทีงึ 
 

桂枝汤 Guizhi Tang กุย้จอืทงั   กุย้กทีงึ 
 

胶艾汤 Jiao Ai Tang เจยีวอา้ยทงั กาเฮี่ยทงึ 
 

桑菊饮 Sang Ju Yin ซงัจหฺวอีิน่ ซงึเก็กอิ้ม 
 

桑杏汤 Sang Xing Tang ซงัซิง่ทงั ซงึเห่งทงึ 
 

调胃承气汤 Tiaowei Chengqi Tang เถยีวเวย่เ์ฉิงชี่ทงั เถีย่วอุ่ยเสง่คี่ทงึ 
 

逍遥散 Xiaoyao San เซยีวเหยาส่าน เซยีวเอีย่วซ ัว่ 
 

真武汤 Zhen Wu Tang เจนิอู่ทงั จงิบูทงึ 
 

真人养脏汤 Zhenren Yang Zang Tang เจนิเหรนิหย ัง่จ ัง้ทงั จงิยิ้งเอยีงจ ัง่ทงึ 
黄连解毒汤 Huanglian Jiedu Tang หวงเหลยีนเจี่ยตูท๋งั อึง่โนย้โกยตกัทงึ 
羚角钩藤汤 Lingjiao Gouteng Tang หลงิเจี่ยวโกวเถงิทงั เหลง่กกัเกาติ่งทงึ 
 

理中丸 Lizhong Wan หลีจ่งหวาน   ลตีงอี ๊
 

麻黄汤 Mahuang Tang หมาหวงทงั หม ัว่อึง่ทงึ 
 

麻黄杏仁石膏

甘草汤 

Mahuang Xingren  
Shigao Gancao Tang 

หมาหวงซิง่เหรนิสอืเกา

กนัเฉ่าทงั 

หม ัว่อึง๊เห่งยิ้งเจยีะ

กอกาํเชาทงึ 
 

麻子仁丸 Maziren Wan หมาจื่อเหรนิหวาน หม ัว่จือ๋หยิง่อี ๊
 

清气化痰丸 Qingqi Huatan Wan ชงิชี่ฮวฺา่ถานหวาน เชง็ขีฮ่่วยถํา่อี ๊
 

清暑益气汤 Qingshu Yiqi Tang ชงิสู่อี้ชี่ทงั เชง็ซู่เอยีะคี่ทงึ 
 

清胃散 Qingwei San ชงิเวย่ส์่าน เชง็อุ่ยซ ัว่ 
 

清营汤 Qingying Tang ชงิอิง๋ทงั เชง็เหวง่ทงึ 
 

清燥救肺汤 Qingzao Jiufei Tang ชงิจา้วจิ้วเฟ่ยท์งั เชง็เฉ่ากิ้วฮุ่ยทงึ 
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รายช่ือ พนิอนิ จนีกลาง จนีแตจ้ิว๋ 
 

银翘散 Yinqiao San อิน๋เฉียวส่าน หงิง่เขีย่วซ ัว่ 
 

猪苓汤 Zhuling Tang จูหลงิทงั ตอืเหลง่ทงึ 
 

温胆汤 Wendan Tang เวนิต่านทงั องุตา๋ทงึ 
 

温经汤 Wenjing Tang เวนิจงิทงั องุเก็งทงึ 
 

温脾汤 Wenpi Tang เวนิผทีงั   องุป่ีทงึ 
 

越鞠丸 Yueju Wan เยวฺจ่วฺหีวาน อวกเกก๊อี ๊
 

新加黄龙汤 Xinjia Huanglong Tang ซนิเจยีหวงหลงทงั ซงิเกยีอึง่เหลง่ทงึ 
 

槐花散 Huaihua San ไหฺวฮวฺาส่าน ห่วยฮวยซ ัว่ 
 

酸枣仁汤 Suanzaoren Tang ซวนเจ่าเหรนิทงั ซงึจอ๋หยิง่ทงึ 
 

橘皮竹茹汤 Jupi Zhuru Tang จหฺวผีจูีห้รูทงั กิก๊พว้ยเตก๊หยู่ทงึ 
 

薏苡附子败酱散 Yiyi Fuzi Baijiang San อี้อีฟู่่จื่อไป้เจี้ยงส่าน อี้อีหู่่จื้อไป่เจี้ยซ ัว่ 
 

藿香正气散 Huoxiang Zhengqi San ฮัว่เซยีงเจิ้งชี่ส่าน คกัเฮยีเจี้ยคี่ซ ัว่ 
    
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               

                                             ราชาสมุนไพรจีน หลีส่อืเจิน  

                    สถานทีถ่่ายภาพ: Traditional Chinese Medicine Expo 2008,  
                                                                               International Trade Center, ปกักิ่ง 
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รายช่ือ พนิอนิ จนีกลาง จนีแตจ้ิว๋ ไทย 
 

丁香 Dingxiang ตงิเซยีง เตง็เฮยี กานพลู 
 

人参 Renshen เหรนิเซนิ หยิง่เซยีม โสมคน 
 

人参  

(去芦) 

Renshen  
(qulu) 

เหรนิเซนิ  
(ชฺวีห่ลู) 

หยิง่เซยีม  
(คื่อโลว้) 

โสมคนทีเ่อาส่วน

หวัออก 
 

川贝母 Chuanbeimu ชวนเป้ยห์มู ่ ชวงป่วยบอ้     - 
 

川楝子 Chuanlianzi ชวนเลีย่นจื่อ ชวนเหลีย่งจี้ ผลเลีย่น 
 

川乌 Chuanwu ชวนอู ชวงโอว รากแกว้ของโหรา

เดอืยไก่ 
 

川乌 (制) 
Chuanwu (zhi) ชวนอู (จื้อ) ชวงโอว (จี่) รากแกว้ของโหรา

เดอืยไก่ทีผ่่าน

การฆ่าฤทธิ์แลว้ 
 

川芎 Chuanxiong ชวนซฺยง ชวงเกยีง โกศหวับวั 
 

大腹皮 Dafupi ตา้ฟู่ผ ี ไต่ปัก๊พว้ย เปลอืกผลหมาก 
 

大黄 Dahuang ตา้หวง ตัว่อึง๊ โกศนํา้เตา้ 
大黄 (面裹煨, 
去面切, 焙) 

Dahuang  
(mianguowei, 
qumianqie, bei) 

ตา้หวง (เมีย่น - 
กวอ่เวย่ ์ชฺวีเ่มีย่น

เชวฺีย่ เป้ย)์ 

ตัว่อึง๊ (หมกีอ๋อยุคื่อ 
หมีเ่ฉียก ป๋วย) 

โกศนํา้เตา้ป้ิง 

 

大戟 Daji ตา้จี ๋ ตัว่เก็ก      - 
 

大生地 Dashengdi ตา้เซงิตี้ ตัว่แชตี ่ โกศขี้แมวสด 
 

大枣 Dazao ตา้เจ่า ตัว่จอ้ พทุราจนี 
 

干地黄 Gandihuang กนัตี้หวง กงัตี่อึง๊ โกศขี้แมวแหง้ 
 

干姜 Gan Jiang กนัเจยีง กงัเกยี ขงิแหง้ 
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三棱 Sanling ซานหลงิ ซาํเลง้      - 
 

山药 Shanyao ซานเย่า ซวัเอีย๊ะ ฮ่วยซวั 
 

山楂 Shanzha ซานจา ซวัจา      - 
 

山栀子 Shanzhizi ซานจอืจื่อ   ซวักจีื้อ ลูกพดุ 
 

山栀子仁 Shanzhiziren ซานจอืจื่อเหรนิ ซวักจีือ๋ยิ้ง เน้ือในเมลด็ลูกพดุ 
 

山茱萸 Shanzhuyu ซานจูยหฺว ี ซวัจูยู ้      - 
 

小蓟 Xiaoji เสีย่วจี ๋  เสีย่วกี ๋      - 
 

巴豆 Badou ปาโตว้ ปาต่าว สลอด 
 

贝母 Beimu เป้ยห์มู ่ ป่วยบอ้     - 
 

贝母 (去心) 
Beimu (quxin) เป้ยห์มู ่(ชฺวีซ่นิ) ป้วยบอ้ (คื่อซมิ)     - 

 

车前子 Cheqianzi เชอเฉียนจื่อ   เชยีไจ่จี้     - 
 

丹皮 Danpi ตนัผ ี ตงัพว้ย เปลอืกรากโบตัน๋ 
 

丹参 Danshen ตนัเซนิ ตงัเซยีม      - 
 

木通 Mutong มูท่ง บกัทง      - 
 

木香 Muxiang มูเ่ซยีง บกัเฮยี โกศกระดูก 
 

牛蒡子 Niubangzi หนิวป้างจื่อ   หงูผ่ ัง่จี้      - 
 

牛膝 Niuxi หนิวซ ี หงูฉิ่ก พนังูนอ้ย 
 

升麻 Shengma เซงิหมา เซง็ม ัว้      - 
 

双钩藤 Shuang gouteng ซวงโกวเถงิ ซงัเกาติง๊ เขาควายแมห่ลูบ 
 

水牛角 Shuiniujiao สุ่ยหนิวเจี่ยว จุ่ยหงูก่กั เขาควาย 
 

天冬 Tiandong เทยีนตง   เทยีนตง      - 
 

天麻 Tianma เทยีนหมา เทยีนม ัว้      - 
天南星 (制) Tiannanxing เทยีนหนานซงิ (จื้อ) เทยีงหนํา่แช (จื่)      - 
 

乌梅 Wumei อูเหมย โอวบว๊ย บว๊ยดาํ 
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乌头 Wutou อูโถว โอวทา้ว      - 
 

五灵脂 Wulingzhi อู่หลงิจอื โหงวเหลง่จ ี      - 
 

五味子 Wuweizi อู่เวย่จ์ื่อ โหงวบีจ่ี้      - 
 

牙硝 Yaxiao หยาเซยีว แหงเ่ซยีว ดนิประสวิ 

艾叶 Aiye อา้ยเยีย่ เฮี่ยเฮีย๊ะ      - 
白扁豆 (姜
汁津, 去皮, 
微炒) 

Baibiandou 
(jiangzhijin, 
qupi, weichao) 

ไป๋เป่ียนโตว้  

(เจยีงจื่อจนิ ชวฺีผ่ ี

เวยเ์ฉ่า) 

แปะเป่ียงเต่า (เกยี
จบัจงิ คื่อพว้ย 

หมุย่ช่า) 

ถ ัว่แปบ 

白茯苓 Baifuling ไป๋ฝูหลงิ แปะหกเหลง็ โป่งรากสน 
白果 Baiguo ไป๋กวอ่  แปะกว้ย แปะกว๊ย 
 

白笈 Baiji ไป๋จี ๋ แปะกิบ๊      - 
 

白芥子 Baijiezi ไป๋เจี้ยจื่อ  แป๊ะไกจ้ี้ เมลด็พรรณผกักาด 
 

白敛 Bailian ไป๋เลีย่น แปะเน่ียม      - 
白前(蒸) Baiqian (zheng) ไป๋เฉียน (เจงิ) แปะใจ ๊(เจง็)       - 
 

白芍 Baishao ไป๋เสา แปะเจยีก      - 
 

白芍 (炒) 
Baishao (chao) ไป๋เสา (เฉ่า) แปะเจยีก (ซ่า)      - 

 

白头翁 Baitouweng ไป๋โถวเวงิ แปะเถ่าอง      - 
白薇 Baiwei ไป๋เวย ์ แปะมุย้      - 
 

白芷 Baizhi ไป๋จื่อ แปะจี้ โกฐสอ 
 

白术 Baizhu ไป๋จู ๋ แปะตุก๊      - 
 

半夏 Banxia ปัน้เซีย่ ปัว้แห่      - 
半夏曲 Banxiaqu ปัน้เซีย่ชฺว ี ปัว้แห่ขกั       - 
半夏 (洗) Banxie (xi) ปัน้เซีย่ (สี)่ ปัว้แห่ (โสย้)      - 
半夏 (制) Banxie (zhi) ปัน้เซีย่ (จื้อ)     ปัว้แห่ (จี่)       - 
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北沙参 Beishashen เป่ยซ์าเซนิ ปัก๊ซาเซยีม      - 
冬瓜子 Dongguazi ตงกวาจื่อ  ตงักวยจี้ เมลด็ฟกั 
 

冬桑叶 Dongsangye ตงซงัเยีย่ ตงัซงึเฮยีะ ใบหมอ่น 
 

甘草 Gancao กนัเฉ่า กาํเช่า ชะเอมเทศ 
 

甘草 (生) Gancao (sheng) กนัเฉ่า (เซงิ) กาํเช่า (แช) ชะเอมเทศ 
 

甘草(炒) 

Gancao (chao) กนัเฉ่า (เฉ่า) กาํเช่า (ช่า) ชะเอมเทศผดั 

 

甘草 (炙) Gancao (zhi) กนัเฉ่า (จื้อ) กาํเช่า (เจี่ย) ชะเอมเทศ 
ผดันํา้ผึ้ง 

 

甘遂 Gansui กนัสุย้ กาํซุย้      - 
 

瓜蒌 Gualou กวาโหลว กวยลู ้      - 
 

瓜篓子 Gualouzi กวาโหลวจื่อ กวยหลูจ่ี้      - 
 

龙胆草 Longdancao หลงต่านเฉ่า   เหลง่ต่าเฉ่า      - 
 

龙眼肉 Longyanrou หลงเหยีย่นโร่ว เหลง่ง ัง่เน็ก เน้ือลาํไย 
 

生葱白 Shengcongbai เซงิชงไป๋  แชชงัแป๊ะ หอมจนีสด 
 

生大黄 Shengdahuang เซงิตา้หวง แชตัว่อึง๊  โกฐนํา้เตา้ดบิ 
 

生地黄 Shengdihuang เซงิตี้หวง แชตี่อึง๊ โกฐขี้แมวสด 
 

生姜 Shengjiang เซงิเจยีง แชเกยี ขงิสด 
 

生姜皮 Shengjiangpi เซงิเจยีงผ ี  แชเกยีพว้ย ผวิขงิแก่สด 
 

生葳蕤 Shengweirui เซงิเวยห์รุย แชอยุซุย้      - 
 

石膏 Shigao สอืเกา เจยีะกอ เกลอืจดื 
 

石斛 Shihu สอืหู สอืหู เอื้องเคา้กิ่ว 
 

石脂 Shizhi สอืจอื เจยีะจ ี      - 
 

玄参 Xuanshen เสฺวยีนเซนิ เหีย่งเซยีม      - 
 

玉竹 Yuzhu ยวฺีจู่ ๋ เงก็เตก็      - 
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百部 (蒸) Baibu (zheng) ไป่ปู้ (เจงิ)  แป๊ะโป๋ว (เจง็)      - 
百合 Baihe ไป่เหอ  แป๊ะฮะ      - 
 

当归 Danggui ตงักยุ ตงักยุ ตงักยุ 
 

当归  
(酒焙干) 

Danggui 
(jiubeigan) 

ตงักยุ  
(จิ่วเป้ยก์นั) 

ตงักยุ (ป่วยจิ้ว) ตงักยุแช่เหลา้

แลว้ป้ิงใหแ้หง้ 
 

当归 
(酒浸炒) 

Danggui 
(jiujinchao) 

ตงักยุ  
(จิ่วจิ้นเฉ่า) 

ตงักยุ  
(ฉาจิ้ว) 

ตงักยุผดัเหลา้ 

当归身 Dangguishen ตงักยุเซนิ ตงักยุซงิ  รากแกว้ตงักยุ 
当归头 Dangguitou ตงักยุโถว   ตงักยุเทา้  เหงา้ตงักยุ 
 

当归尾 Dangguiwei ตงักยุเหวย่ ์ ตงักยุบว้ย รากฝอยตงักยุ 
หรอื โกฐเชยีง 

灯芯 Dengxin เตงิซนิ เตง็ซมิ      - 
 

地骨皮 Digupi ตี้ กู่ผ ี ตี่กุก๊พว้ย         - 
 

地黄 Dihuang ตี้หวง ตี่อึง๊ โกฐขี้แมว 

地龙 Dilong ตี้หลง ตี่เลง้ ไสเ้ดอืนดนิ 
 

防风 Fangfeng ฝางเฟิง ห่วงฮง      - 
 

红花 Honghua หงฮวฺา อ ัง่ฮวย ดอกคาํฝอย 

红枣 Hongzao หงเจ่า อ ัง่จอ้ พทุราจนี 
 

芒硝 Mangxiao หมางเซยีว หม ัง่เซยีว ดเีกลอื 
 

朴硝 Puxiao ผู่เซยีว พกเซยีว ดเีกลอื 

全当归 Quandanggui เฉฺวยีนตงักยุ ฉ่วงตงักยุ ตงักยุท ัง้ราก 
 

肉豆蔻 Roudoukou โร่วโตว้โค่ว เหน็กเต่าโขว่ ลูกจนัทนเ์ทศ 
 

肉桂 Rougui โร่วกุย้ เหน็กกุ่ย เปลอืกอบเชยจนี 

肉桂 (研粉) Rougui (yanfen) โร่วกุย้ (เอีย๋นเฝ่ิน)  เหน็กกุ่ย (ไหงฮุ่ง) เปลอืกอบเชยจนี

บดผง 
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芍药 Shaoyao เสาเย่า เจยีกเอยีะ      - 
 

西瓜翠衣 Xiguacuiyi ซกีวาเชวฺย่อ์ ี ไซกวยชุย้อ ี เปลอืกผลแตงโม 
 

西洋参 Xiyangshen ซหียางเซนิ ไซเอีย่เซยีม โสมอเมรกินั 
 

竹茹 Zhuru จูห้รู เตก็ยู ้ เปลอืกช ัน้กลาง 
ของลาํตน้ไผ่ดาํ 

 

竹叶 Zhuye จูเ๋ยีย่ เตก็เฮยีะ หญา้ขยุไมไ้ผ่ หรอื 
ใบไผ่ขม 

 

阿胶 A’jiao อาเจยีว อากา กาวหนงัลา 
 

补骨脂 Buguzhi ปู่กู่จอื โป๋วกุก๊จ ี      - 
苍术 Cangzhu ชงัจู ๋  ชงัตุก๊ โกฐเขมา 
陈橘皮 Chenjupi เ ฉินจฺหวีผี  ถิง่กกิพว้ย ผวิสม้จนี 
 

陈皮 Chenpi เฉินผ ี ถิง่พว้ย ผวิสม้จนี 
 

赤芍 Chishao เช่อเสา เช่อเสา      - 
 

附子(炮) Fuzi (pao) ฟู่จื่อ (เผา้) หู่จื้อ (เผ่า) รากแขนงของ

โหราเดอืยไก่ที่

ผ่านการฆ่าฤทธิ์ 
龟板 (酥炒) Guiban (suchao) กยุปัน่ (ซูเฉ่า) กูปัง้ (โซวช่า) กระดองเต่าค ัว่ 
龟甲 (酥炒) Guijia (suchao) กยุเจี่ย (ซูเฉ่า) กูกะ (โซวช่า) กระดองเต่าค ัว่ 
诃子 Hezi เหอจื่อ   คอจี้ ผลสมอไทย 
 

连翘 Lianqiao เหลยีนเฉียว เหลีย่งเคี้ยว      - 
芦根 Lugen หลูเกนิ โลว่กงิ รากหญา้แขม 
 

麦冬 Maidong ไมต่ง แบะตง      - 
 

麦门冬 Maimendong ไมเ่หมนิตง แบะหมึง่ตง      - 
麦芽 Maiya ไมห่ยา  แบะแง ้ ขา้วบารเ์ลย่ง์อก 
麦芽曲 Maiyaqu ไมห่ยาชฺว ี แบะแงข้กั ขา้วบารเ์ลย่ง์อก 
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没药 Moyao มอ่เย่า  หมกุเอีย๊ะ มดยอบ 
 

牡丹皮 Mudanpi หมูต่นัผ ี โบว๋ตวัพว้ย เปลอืกรากโบตัน๋ 
 

羌活 Qianghuo เชยีงหวั เกยีงอ ัว๊ะ      - 
沙参 Shashen ซาเซนิ ซาเซยีม       - 
 

苏叶 Suye ซูเยีย่  โซวเฮยีะ ใบงาขี้มอ้น 
 

苏子 Suzi ซูจื่อ  โซวจี้ ผลงาขี้มอ้น 

苇根 Weigen เหวย่เ์กนิ อุ่ยกิ่ง รากหญา้แขม 
苇茎 Weijing เหวย่จ์งิ  อุย๋แก ้ ลาํตน้หญา้แขม 
吴茱萸 Wuzhuyu หวูจูยหฺว ี โหงว่จูยู ้      - 
 

吴茱萸 
(浸炒) 

Wuzhuyu 
(jinchao)  

หวูจูยหฺว ี 
(จิ้นเฉ่า) 

โหงว่จูยู ้  
(จิ้มช่า) 

     - 

 

杏仁 
 

Xingren ซิง่เหรนิ  เห่งยิ้ง       - 
 

杏仁 
(去皮尖) 

Xingren  
(qupijian) 

ซิง่เหรนิ  
(ชฺวีผ่เีจยีน) 

เห่งยิ้ง  
(คื่อผ่วยเจยีม) 

     - 

 

芫花 Yuanhua เหยยีนฮวฺา อ่วงฮวย      - 
 

远志 Yuanzhi หย่วนจื้อ เอยีงจี ่      - 
败酱草 Baijiangcao ไป้เจี้ยงเฉ่า ไป่เจี้ยเช่า      - 
侧柏叶 Cebaiye เช่อไป่เยีย่  เจก็แป๊ะเฮยีะ      - 
 

厚朴 Houpo โฮ่วผอ เก่าผก      - 
厚朴 (炙) Houpo (zhi) โฮ่วผอ (จื้อ) เก่าผก (จี่)      - 
 

金银花 

 

Jinyinhua จนิอิน๋ฮวฺา กมิหงิง่ฮวย ดอกสายนํา้ผึ้ง 
 

枇杷叶 Pipaye ผผีาเยีย่ ป่ีแป่เฮยีะ ใบป่ีแป้ 
乳香 Ruxiang หรูเซยีง ออืเฮยี      - 
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饴糖 Yitang อีถ๋งั อีท่ึ้ง  นํา้ตาลทีเ่ตรยีมได ้
จากขา้วบารเ์ลย่ง์อก 

细生地 Xishengdi ซีเ่ซงิตี้ โซ่ยแชตี ่ โกฐขี้แมว 
 

细辛 Xixin ซีซ่นิ โซ่ยซงิ      - 
 

郁金 Yujin ยหฺวีจ่นิ เฮยีกกมิ วา่นนางคาํ 
 

泽泻 Zexie เจอ๋เซีย่ เจก็เสีย่      - 
 

知母 Zhimu จอืหมู ่ ตบีอ้      - 
知母  
(酒浸炒) 

Zhimu 
(jiujinchao) 

จอืหมู ่ 
(จิ่วจิ้นเฉ่า) 

ตบีอ้ (จิ้วจิ่มช่า)      - 

柏子仁 Baiziren ไป๋จื่อเหรนิ แปะจื่อยิ้ง เน้ือในเมลด็ 
สนหางสงิห ์

 

草乌 Caowu เฉ่าอู เฉาโอว      - 
 

胆南星 Dannanxing ต่านหนานซงิ ต่าหนํา่แช      - 
独活 Duhuo ตูห๋วั  ตกอ ัว๊ะ      - 
 

茯苓 Fuling ฝูหลงิ หกเหลง็ โป่งรากสน 
 

茯苓皮 Fulingpi ฝูหลงิผ ี หกเหลง่พว้ย เปลอืกโป่งรากสน 
 

茯神 Fushen ฝูเสนิ หกซิ้ง โป่งรากสนตดิ

เน้ือไม ้
 

枸杞子 Gouqizi โก่วฉีจื่อ เกา๋กีจ๋ี้      - 
 

钩藤 Gouteng โกวเถงิ  เกาติง๊ เขาควายแมห่ลูบ 
 

胡麻仁 Humaren หูหมาเหรนิ โอ่วหม ัว่ยิ้ง เมลด็งา 
 

姜 Jiang เจยีง เกยี ขงิ 

姜炭 Jiangtan เจยีงถา้น เกยีถ ัว่ ขงิแก่เผาเป็นถ่าน 

姜汁 Jiangzhi เจยีงจื่อ เกยีจบั  นํา้ค ัน้ขงิแก่สด 
荆芥 Jinjie จงิเจี้ย  เกงไก ้      - 
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荆芥穗 Jinjiesui จงิเจี้ยซุ่ย เกงไกสุ้่ย      - 
 

前胡 Qianhu เฉียนหู ไจ่โอว๊      - 
 

牵牛 Qianniu เชยีนหนิว คงังู ้      - 
 

神曲 Shenqu เสนิชฺว ี สิง่ขกั      - 
香附 Xiangfu เซยีงฝู่   เฮยีงหู หวัแหว้หม ู
 

茵陈 Yinchen อนิเฉิน องิทิ้ง      - 
枳壳 Zhiqiao จื่อเขอ   จขีกั ผลสม้ซ่า 

枳壳 (麸炒) Zhiqiao (fuchao) จื่อเขอ (ฟูเฉ่า) จีข๋กั (ฮูช่า) ผลสม้ซ่าผดั 
ราํขา้วสาล ี

 

枳实 Zhishi จื่อสอื จีซ๋กิ ผลอ่อนสม้ซ่า 
หรอืสม้เกลี้ยง 

 

栀子 Zhizi จอืจื่อ กจีี้ ผลพดุซอ้น 
 

柴胡 Chaihu ไฉหู ฉ่าโอว๊      - 
莪术 Erzhu เออ๋รจู์ ๋ หงอ่ตุก๊      - 
 

桂枝 Guizhi กุย้จอื กุย้ก ี กิ่งอบเชยจนี 
 

荷梗 Hegeng เหอเกงิ   ห่อแก ้ กา้นบวั 

胶饴 Jiaoyi เจยีวอี ๋ กาอี ๊ นํา้ตาลทีเ่ตรยีมได ้

จากขา้วบารเ์ลย่ง์อก 
 

桔梗 Jiegeng เจีย๋เกงิ กิก๊แก ้      - 
桔梗 (炒) Jiegeng (chao) เจีย๋เกงิ (เฉ่า)  กกิแก ้(ช่า)      - 
桔梗 (炒令

深黄色) 
Jiegeng (chaoling 
shenhuangshe) 

เจีย๋เกงิ (เฉ่าลิง่
เซนิหวางเซ่อ)  

กกิแก ้(ฉาเหลง่ซมิ
อึง่เสก็) 

     - 

莱菔子 Laifuzi ไหลฝูจื่อ  ไหลห่กจี้ เมลด็หวัผกักาดขาว 
莲子 Lianzi เหลยีนจื่อ  โหน่ยจี้ เมลด็บวั 
莲子肉 Lianzirou เหลยีนจื่อโร่ว โหน่ยจี้เนก๊ เน้ือเมลด็บวั 
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秦皮 Qinpi ฉินผ ี ฉ่ิงพว้ย      - 
 

桑白皮 Sangbaipi ซงัไป่ผ ี ซงึแปะพว้ย เปลอืกรากหมอ่น 
 

桑叶 Sangye ซงัเยีย่ ซงึเฮยีะ ใบหมอ่น 
 

桃仁 Taoren เถาเหรนิ   ทอ้ยิ้ง เมลด็ทอ้ 

浙贝母 Zhebeimu เจอ้เป้ยห์มู ่ เจี้ยกป้วยบอ้      - 
 

淡豆豉 Dandouchi ตัน้โตว้ฉ่ือ ตาเต่าสี ่ เมลด็ถ ัว่เหลอืงที่

ผ่านการหมกัแลว้ 
 

淡竹叶 Danzhuye  ตัน้จูเ๋ยีย่ ตาเตก็เฮยีะ หญา้ขยุไมไ้ผ่ หรอื  
ใบไผ่ขม  

海参 Haishen ไห่เซนิ   ไฮเซยีม      - 
 

海藻 Haizao ไห่เจา้ ไห่เฉ่า สาหร่ายทะเล 
 

黄柏 Huangbo หวงป๋อ อึง่แปะ      - 
黄柏 (炒) Huangbo (chao) หวงป๋อ (เฉ่า) อึง่แปะ (ช่า)      - 
 

黄连 Huanglian หวงเหลยีน อึง่โนย้      - 
 

黄芪 Huangqi หวงฉี อึง่คี้      - 
 

黄芩 Huangqin หวงฉิน อึง่งิ้ม      - 
 

菊花 Juhua จหฺวฮีวฺา เกก๊ฮวย เกก๊ฮวย 
 

羚羊角 Lingyangjiao หลงิหยางเจี่ยว   เหลง่เอีย่งกกั เขากยุ 

梨皮 Lipi หลผี ี ไหลพ่ว้ย เปลอืกผลสาลี ่

鹿角胶 Lujiaojiao ลูเ่จี่ยวเจยีว  เตก็ก ัก๊กา กาวเขากวาง 
 

萝卜子 Luobuzi หลวัปู่จื่อ หลอ่ปกจี้ เมลด็หวัผกักาด 

麻黄 Mahuang หมาหวง หม ัว่อึง๊       - 
 

麻黄 (去节) Mahuang (qujie) หมาหวง (ชฺวีเ่จีย๋) หม ัว่อึง๊ (คื่อจกั)      - 
 

麻子仁 Maziren หมาจื่อเหรนิ หม ัว่จื่อยิ้ง ผลกญัชา 
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银花 Yinhua อิน๋ฮวฺา หงึง่ฮวย ดอกสายนํา้ผึ้ง 
 

猪苓 Zhuling จูหลงิ ตอืเหลง็      - 
萹蓄 Bianque เป่ียนชฺวี ่ เปียงเถยีก      - 
葱白 Congbai ชงไป๋  ชงัแป๊ะ หอมจนี 
葛根 Gegen เกอ๋เกนิ กัว๊กงิ      - 
 

滑石 Huashi หฺวาสอื กกุเจีย๊ะ หนิลืน่ 
款冬花 Kuandonghua ขว่นตงฮวฺา ควงตงฮวย      - 
 

硫黄 Liuhuang หลวิหวง หลิว่อึง๊ กาํมะถนั 
 

紫苏叶 Zisuye จื่อซูเยีย่  จี่โซวเฮยีะ ใบงาขี้มอ้น 
 

紫苏子 Zisuzi จื่อซูจื่อ  จี่โซวจี้ ผลงาขี้มอ้น 

紫菀 (蒸) Ziwan (zheng) จื่อหว ัน่ (เจงิ) จี่อว้ง (เจง็)      - 
 

粳米 Jingmi จงิหมี ่ แกบี้ ขา้วเจา้ 
 

蒲黄 Puhuang ผู่หวง ผู่อึง๊ ละอองเกสรกกชา้ง 
 

煨姜 Weijiang เวยเ์จยีง อยุเกยี ขงิป้ิง 
 

犀角 Xijiao ซเีจี่ยว ไซกกั นอแรด 
 

槟榔 Binglang ปิงหลาง   ปิงนอ้ หมากสง 

槐花 Huaihua ไหฺวฮวฺา  ห่วยฮวย       - 
槐花 (炒) Huaihua (chao) ไหฺวฮวฺา (เฉ่า) ห่วยฮวย (ช่า)      - 
蔓荆子 Manjingzi ม ัน่จงิจื่อ  หม ัง่เก็งจี้ ผลคนทสีอทะเล 
 

熟地 Shudi สูตี้ เสก็ตี ่ โกฐขี้แมวน่ึงเหลา้ 
  

熟地黄  

(酒蒸) 
Shudihuang 
(jiuzheng) 

สูตี้หวง (จิ่วเจงิ) เสก็ตี่อึง๊ (จวิเจง็) โกฐขี้แมวน่ึงเหลา้ 

熟附子 Shufuzi สูฟู่จื่อ เสก็หู่จื้อ รากแขนงของโหรา

เดอืยไก่ทีผ่่านการ

ฆ่าฤทธิ์ 
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缩砂仁 Susharen ซู่ซาเหรนิ  ซกซายิ้ง ผลเร่วดง 
 

酸枣仁 Suanzaoren ซวนเจ่าเหรนิ   ซงึจ่อยิ้ง      - 
罂粟壳 Yingsuqiao องิซู่เค่อ เอง็เซก็ขกั เปลอืกผลฝ่ิน 
 

黎芦 Lilu หลหีลู หลีลู่ ้      - 
 

薄荷 Bohe ป๋อเหอ เปาะห่อ ใบสะระแหน่ 
 

橘红 Juhong จหฺวหีง   กิก๊อ ัง๊ ผวิสม้จนี 
 

橘皮 Jupi จหฺวผี ี กิก๊พว้ย ผวิสม้ 

薏苡仁 Yiyiren อี้อีเ่หรนิ  อี้อีย๋ิ้ง ลูกเดอืย 
藁本 Gaoben เกา๋เป่ิน กอ๋ป้ึง      - 
藕节 Oujie โอวเจีย๋   โหงวจกั ขอ้เหงา้บวัหลวง 

瞿麦 Qumai ฉฺวไีม ่ กื่อแบะ      - 
 

藿香 Huoxiang  ฮัว่เซยีง คกัเฮยี ตน้พมิเสน 
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ตา้ปู่อนิหวาน, 251 
ตา้หวงฟู่จื่อทงั, 197 
ตา้หวงหมูต่นัทงั, 509 
ติ้งฉ่วนทงั, 320 
ตอืเหลง่ทงึ, 415 
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เตก็เฮยีะเจยีะกอทงึ, 105  
เต่าเช่อส่าน, 120 
เต่าเชยีะซ ัว่, 120  
เตี่ยช่วงทงึ, 320 
ไต่เส่งคี่ทงึ, 185 
 
เถยีวเวย่เ์ฉิงชี่ทงั, 194  
เถีย่วอุ่ยเสง่คี่ทงึ, 194 
 
เทยีนหวางปู่ซนิตนั, 282  
เทยีนอว๊งโป่วซมิตงั, 282 
 
แบะหมึง่ตงทงึ, 490 
 
ปัน้เซีย่เซีย่ซนิทงั, 96 
ปัน้เซีย่ไป๋จูเ๋ทยีนหมาทงั, 464  
ปัน้เซีย่โฮ่วผอทงั, 309 
ปัว้แห่เก่าพกทงึ, 309 
ปัว้แห่เซีย่ซมิทงึ, 96 
ปัว๊แห่แปะตุก๊เทยีนหม ัว่ทงึ, 464  
ปาเจิ้งส่าน, 405  
ป้ายตูส๋่าน, 69  
ปู่จงอี้ชี่ทงั, 225 
ปู่หยางหวนอู่ทงั, 337 
เปาห ัว่อี,๊ 289  
เป่าเหอหวาน, 289 
แปะเถ่าองทงึ, 153 

แปะโฮวทงึ, 101 
แป๊ะฮะกูก้มิทงึ, 479  
โป๊ยเจี้ยซ ัว่, 405 
โปวตงเอีย๊ะคี่ทงึ, 225  
โป๋วเอีย๊งห่วงโหงวทงึ, 337 
ไป่ตกัซ ัว่, 69  
ไป๋โถวเวงิทงั, 153 
ไป๋หู่ทงั, 101 
ไป่เหอกูจ้นิทงั, 479  
 
ผงิเวย่ส์่าน, 391 
เผ่งอุ่ยซ ัว่, 391 
 
ไมเ่หมนิตงทงั, 490 
 
ยวฺีผ่งิเฟิงส่าน, 264  
ยวฺีนฺ่หวีเ่จยีน, 143  
เยวฺจ่วฺหีวาน, 305  
 
ลิว่เวย่ต์ี้หวงหวาน, 246 
ลตีงอี,๊ 163 
 
เวนิจงิทงั, 343 
เวนิต่านทงั, 441 
เวนิผทีงั, 201  
 
เสาเย่าทงั, 147  
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เสีย่งคี่อี,๊ 259 
เสีย่วกีอ๋ิม่จือ๋, 360 
เสีย่วจีอ๋ิน๋จื่อ, 360  
เสีย่วเจี้ยนจงทงั, 167  
เสีย่วเฉิงชี่ทงั, 190 
เสีย่วไฉหูทงั, 80 
เสีย่วชงิหลงทงั, 43  
เสีย่วหวัล ัว่ตนั, 380  
 
หงิง่เขีย่วซ ัว่, 48 
เหงก็นึงเจยี, 143 
เหงก็ผิง่ฮวงซ ัว่, 264 
หมาจื่อเหรนิหวาน, 205 
หมาหวงซิง่เหรนิสอืเกากนัเฉ่าทงั, 214 
หมาหวงทงั, 27 
หม ัว่จือ๋หยิง่อี,๊ 205 
หม ัว่อึง่ทงึ, 27  
หม ัว่อึง๊เห่งยิ้งเจยีะกอกาํเชาทงึ, 214,  
หย ัง่อนิชงิเฟ่ยท์งั, 485 
หยางเหอทงั, 499 
หยีถ่ิง่ทงึ, 436 
หลงต่านเซีย่กานทงั, 124 
หลกับีต่ี่อึง่อี,๊ 246 
หลงิกนัอู่เวย่เ์จยีงซนิทงั, 451 
หลงิกุย้จูก๋นัทงั, 423 
หลงิเจี่ยวโกวเถงิทงั, 385 
หลีจ่งหวาน, 163 

เหลง่กกัเกาติ่งทงึ, 385 
เหลง่กุ่ยตกุกาํทงึ, 423 
เหลง่กาํโงวบีเ่กยีงซงิทงึ, 451 
เหลง่ตา้เซีย่กวัทงึ, 124 
หวูจูยหฺวทีงั, 171 
หวงเหลยีนเจี่ยตูท๋งั, 116 
ห่วยฮวยซ ัว่, 365 
เหวย่จ์งิทงั, 505 
โหงวพว้ยส ัว่, 419  
โหงวเหลง่ซ ัว่, 411 
โหงว่จูหยู่ทงึ, 171 
ไหฺวฮวฺาส่าน, 365  
 
อวกเกก๊อี,๊ 305 
องิถิง่เกาทงึ, 401 
อนิเฉินเฮาทงั, 401 
อิน๋เฉียวส่าน, 48  
อกีว้นเจยีน, 255 
อี้อีฟู่่จื่อไป้เจี้ยงส่าน, 513 
อี้อีหู่่จื้อไป่เจี้ยซ ัว่, 513 
อึง่โนย้โกยตกัทงึ, 116 
องุเก็งทงึ, 343  
องุตา๋ทงึ, 441  
องุป่ีทงึ, 201 
อุ่ยแกท้งึ, 305  
อู่ผสี่าน, 419 
อู่หลงิส่าน, 411  
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เออ้รเ์ฉินทงั, 436 
เอยีงอมิเชง็ฮุ่ยทงึ, 485  
เอีย่งห ัว่ทงึ, 499 
 
ฮ่วยฮู่ตกอูท๊งึ, 330 
ฮัว่เซยีงเจิ้งชี่ส่าน, 395 
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