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ชิงเวยสาน (清胃散)
ตําราตนตํารับ
หลานสือมี่ฉาง (Secret Record of the Chamber of Orchid)1
« ค.ศ 1249 Li Dongyuan (李东垣 หลี่ตงเหวียน) »2

兰室秘藏

สวนประกอบ
黄连
地黄
丹皮
当归
升麻

Rhizoma Coptidis
Radix Rehmanniae
Cortex Moutan Radicis
Radix Angelicae Sinensis
Rhizoma Cimicifugae

หวงเหลียน
ตี้หวง
ตันผี
ตังกุย
เซิงหมา

3 กรัม
12 กรัม
9 กรัม
6 กรัม
6 กรัม

วิธีใช
ตมเอาน้ําดื่ม1,3

การออกฤทธิ์
ระบายความรอนของกระเพาะอาหาร ทําใหเลือดเย็น1,3

สรรพคุณ
รักษาอาการกระเพาะอาหารมีพิษรอนสะสม มีอาการปวดฟนราวไปจนถึงศีรษะ ผิวหนารอน
กลัวรอน ชอบเย็น หรือเหงือกเปนแผล มีหนอง หรือเหงือกบวม อักเสบ เลือดออกตามไรฟน หรือ
ริมฝปาก ลิ้นบริเวณกรามบวม เจ็บ หรือปากรอน เหม็น ปากและลิ้นแหง ลิ้นแดง มีฝาเหลือง ชีพจรลื่น
ใหญและเร็ว1,3
ตํารับยานี้สามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคเหงือกอักเสบ ชองปากอักเสบ
เหงือกบวม เปนหนอง ลิ้นอักเสบ กระเพาะอาหารอักเสบเนื่องจากกระเพาะอาหารรอนจัด1,3

ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย

ตํารับยา ชิงเวยสาน (清胃散)

หวงเหลียน

ตี้หวง

2 เซนติเมตร
(黄连)

2 เซนติเมตร
(地黄)

ตันผี

(丹皮)

2 เซนติเมตร

5 เซนติเมตร

ตังกุย

(当归)

เซิงหมา (升麻) 2 เซนติเมตร

ตํารับยาระบายความรอน: ชิงเวยสาน

คําอธิบายตํารับ
สมุนไพร
黄连 หวงเหลียน

ทําหนาที่
ตัวยาหลัก

地黄 ตี้หวง

ตัวยาเสริม

(โกฐขี้แมว)
丹皮 ตันผี
(เปลือกรากโบตั๋น)
当归 ตังกุย
(โกฐเชียง)
升麻 เซิงหมา

รส
ขม

หวาน
อมขม
ตัวยาเสริม ขม
อมเผ็ด
ตัวยาชวย เผ็ด
อมหวาน
ตัวยานําพา เผ็ด
อมหวาน

คุณสมบัติ
สรรพคุณ
เย็นมาก ระบายความรอนที่หัวใจและกระเพาะ
อาหาร
เย็น
ทําใหเลือดเย็น บํารุงธาตุน้ํา
เย็น
เล็กนอย
อุน
เย็น
เล็กนอย

ทํา ให เ ลื อ ดเย็ น ระบายความรอน
ขับความรอนที่หลบอยูในเลือด
บํารุงเลือด ช ว ยให เ ลื อ ดไหลเวียน
ดีขึ้น ลดบวม แกปวด
กระจายความรอนและขับพิษ นําตัว
ยาทุกตัวเขาสูแหลงเกิดโรค ใชรวม
กับตัวยาอื่นในตํารับจะชวยระบาย
ความรอนของกระเพาะอาหารและทํา
ใหเลือดเย็น

รูปแบบยาในปจจุบัน
ยาผง ยาตม4

ขอควรระวังในการใช
ตํารับยานี้ไมเหมาะกับผูปวยที่มีอาการปวดฟนเนื่องจากกระทบลมหนาว และอาการรอนในจาก
ยินพรอง ธาตุน้ํานอย รอนอักเสบมากแลวทําใหปวดฟน1,3

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ
ตํารับยาชิงเวยสาน มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารสกัดน้ํามีฤทธิ์ตานอักเสบในหนูขาวและหนูถีบจักร และเสริม
ภูมิคุมกันในไก4
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การศึกษาทางคลินิก: ตํารับยานี้มีสรรพคุณฆาเชื้อ แกอักเสบ หามเลือด ลดไข แกปวด สงบ
ประสาท และชวยใหเลือดไหลเวียนดีขึ้น1,3,4
การศึกษาความปลอดภัย: เมื่อใหสารสกัดน้ําทางปากหนูถีบจักรขนาดเทียบเทาผงยา 108
กรัม/กิโลกรัม พบวาภายใน 3 วันไมมีหนูถีบจักรตัวใดตาย4
หวงเหลียน (Rhizoma Coptidis) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Coptis
chinensis Franch. หรือ C. deltoidea C.Y. Cheng et Hsiao หรือ C. teetoides C.Y. Cheng
วงศ Ranunculaceae5 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: ผงยามีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดในหลอดทดลอง สารสกัด
เมทานอลมีฤทธิ์ตานอักเสบในหนูขาวและหนูถีบจักร สารสกัดน้ํามีฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือดหนูถีบจักร
สารเบอเบอรีน (berberine) ซึ่งเปนสารออกฤทธิ์ในหวงเหลียนมีฤทธิ์ยับยั้งการจับตัวของเกล็ดเลือด
กระตาย แกทองเสียในหนูถีบจักร และรักษาแผลในกระเพาะอาหารหนูขาว6
การศึกษาความปลอดภัย: การศึกษาพิษเฉียบพลันของสารเบอเบอรีนในหนูถีบจักร พบวา
ขนาดที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) เมื่อฉีดเขาชองทองและใหทางปากมีคาเทากับ 24.3 และ
392 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ6
ตี้หวง [โกฐขี้แมว (Radix Rehmanniae)] คือ รากสดหรือแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา
Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch. วงศ Scrophulariaceae5 มีรายงานการศึกษาวิจัยดาน
ตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารสกัดน้ํามีฤทธิ์ยับยั้งการลดลงของคอรทิโคสเตอโรน (corticosterone) ในซีรัมของกระตายเมื่อฉีดยาเดกซาเมทาโซน (dexamethasone) และปองกันเนื้อตอมหมวก
ไตฝอ นอกจากนี้สารสกัดน้ํายังมีฤทธิ์ชะลอความแกและเสริมภูมิคุมกันในหนูขาว เพิ่มการไหลเวียนของ
เลือดไปเลี้ยงหัวใจในหนูถีบจักร และตานเชื้อราในหลอดทดลอง7
การศึกษาทางคลินิก: เมื่อใหผูปวยโรคไขขออักเสบรับประทานโกฐขี้แมวขนาด 60-90 กรัม
พบวามีผลเพิ่มภูมิตานทาน บรรเทาอาการปวด ลดบวม และแกโรคผิวหนัง การรับประทานโกฐขี้แมวใน
ปริมาณสูง อาจทําใหผูปวยบางรายเกิดอาการปวดทอง ทองเสีย วิงเวียนศีรษะ ออนเพลีย และใจสั่น
หากรับประทานยาไประยะหนึ่ง อาการดังกลาวจะคอย ๆ ลดลง7
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ตันผี [เปลือกรากโบตั๋น (Cortex Moutan Radicis)] คือ เปลือกรากแหงของพืชที่มีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Paeonia suffruticosa Andr. วงศ Ranunculaceae5 มีรายงานการศึกษาวิจัยดาน
ตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารพีโอนอล (paeonol) ซึ่งเปนองคประกอบทางเคมีของตันผี มี
ฤทธิ์ตานอักเสบในหนูถีบจักร หนูขาว และหนูตะเภา ชวยใหการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นในสุนัข ระงับ
ปวด ระบายความรอน ลดไข และสงบประสาทในหนูถีบจักร ขับปสสาวะในหนูขาว สารสกัดน้ําชวยให
การทํางานของหัวใจหนูขาวเปนปกติ และลดความดันโลหิตในสุนัข8
การศึกษาทางคลินิก: ยาเตรียมจากสารพีโอนอลมีสรรพคุณรักษาโรคผิวหนัง เชน ผดผื่นแดง
ยาตมมีสรรพคุณรักษาโรคความดันโลหิตสูง และโพรงจมูกอักเสบจากการแพ8
การศึกษาความปลอดภัย: เมื่อใหสารพีโอนอลที่ละลาย (แขวนตะกอน) ในน้ํามันถั่วลิสง ความ
เขมขน 1:1 ทางปากและฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร พบวาขนาดของสารพีโอนอลที่ทําใหหนูถีบจักรตาย
รอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 4.9 และ 0.735 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ8
ตังกุย [โกฐเชียง (Radix Angelicae Sinensis)] คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา
Angelica sinensis (Oliv.) Diels วงศ Umbelliferae5 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารสกัดน้ํามีฤทธิ์ยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือดและการปลอย
สารเซโรโทนิน (serotonin) ในหนูขาว9 เมื่อฉีดสารสกัดน้ําเขาหลอดเลือดดําสุนัขในขนาดเทียบเทาผงยา
10 กรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์กระตุนการหดตัวของกลามเนื้อเรียบกระเพาะปสสาวะ ลําไส และมดลูก
เมื่อฉีดสารสกัดน้ําและสารสกัดแอลกอฮอลเขาหลอดเลือดดําแมว หนูขาว และกระตาย พบวามีฤทธิ์
เพิ่มการหดตัวของกลามเนื้อเรียบของมดลูก นอกจากนี้ยังพบวาสารพอลิแซกคาไรด (polysaccharide)
มีฤทธิ์กระตุนการสรางเม็ดเลือด10
การศึกษาทางคลินิก: เมื่อใหสารสกัดน้ําครั้งละ 5 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง ติดตอกันนาน 1
สัปดาห จะลดอาการปวดประจําเดือน และชวยขับประจําเดือน จึงไมควรใชกับผูปว ยที่ใชยาปองกัน
เลือดแข็งตัว สารสกัดน้ํายังมีฤทธิ์กระตุนกลามเนื้อเรียบของมดลูกและลดความหนืดของเลือดในสตรี
และเมื่อฉีดสารสกัดน้ําเขาหลอดเลือดดําผูปวยจํานวน 40 ราย ในขนาด 240 มิลลิลติ ร/คน/วัน
ติดตอกันนาน 30 วัน ไมทําใหเกิดอาการผิดปกติใด ๆ10
การศึกษาความปลอดภัย: เมื่อฉีดสารสกัดเขาหลอดเลือดดําหนูถีบจักร พบวาขนาดสารสกัด
เทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 100.6 กรัม/กิโลกรัม10
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เซิงหมา (Rhizoma Cimicifugae) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Cimicifuga
heracleifolia Kom. หรือ C. dahurica (Turcz.) Maxim. หรือ C. foetida L. วงศ Ranunculaceae5
มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารสกัดเมทานอลมีฤทธิ์ลดไขและตานอักเสบในหนูขาว ระงับปวด
และปกปองตับในหนูถีบจักร ทิงเจอรเซิงหมามีฤทธิ์สงบจิตใจในหนูถีบจักร และสารสกัดน้ํามีฤทธิ์
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบางชนิดในหลอดทดลอง11
การศึกษาทางคลินิก: เซิงหมามีสรรพคุณตานเชื้อไวรัส และรักษาอาการมดลูกหยอน11
การศึกษาความปลอดภัย: มีรายงานการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักรโดยการใหสารสกัด
เมทานอลทางปาก พบวาขนาดของสารสกัดที่ทาํ ใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคามากกวา 5.0
กรัม/กิโลกรัม11
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