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สรรพคุณ
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เหงือกและฟน หรือฟนโยก อึดอัด รอน คอแหง กระหายน้ํา ลิน้ แดง แหง มีฝาเหลือง แหง1,3
ตํารับยานี้สามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคฟนอักเสบ เหงือกบวม เปนหนอง
ชองปากอักเสบเฉียบพลัน ลิ้นอักเสบ กระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง ซึ่งลวนเปนกลุมอาการกระเพาะ
อาหารรอนและธาตุน้ํานอยจากไตยินพรอง1,3
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ขอควรระวังในการใช
ตํารับยานี้ไมเหมาะกับผูปวยอุจจาระเหลว ถายบอย1,3

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ
ตํารับยายฺวี่นฺหวี่เจียน มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: ตํารับยายฺวี่นฺหวี่เจียนมีฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือดกระตายไดดี4
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การศึกษาทางคลินิก: ตํารับยานี้มีสรรพคุณแกอักเสบ ขับพิษรอน ชวยใหจิตใจสงบ เสริมธาตุ
น้ํา และชวยใหรา งกายแข็งแรง1,3,4
สือเกา [เกลือจืด (Gypsum Fibrosum)]1 คือ ผลึกเกลือซัลเฟตของแคลเซียมที่มีน้ํา 2 โมเลกุล
(Calcium sulphate dihydrate) เปนเกลือที่ตกผลึกกอนเกลือชนิดอื่น ๆ ในการทํานาเกลือ มักพบปน
อยูกับเกลือแกง ภาษาแรเรียกทับศัพทวายิปซัม (Gypsum)5 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: เมื่อใหสารสกัดน้าํ ทางปากกระตายในขนาดเทียบเทาผงยา 2.5-3
กรัม/กิโลกรัม มีผลลดไขไดดี สารสกัดน้ําผสมน้ําเกลือมีฤทธิ์เสริมระบบภูมิตานทานของปอดในกระตาย
สารสกัดน้ํายังมีฤทธิ์บรรเทาอาการกระหายน้ําในหนูขาว6
การศึกษาทางคลินิก: สารสกัดน้ํามีสรรพคุณลดไขสงู ในเด็ก (อุณหภูมิ 39-42 องศาเซลเซียส)
ซึ่งมีอาการเหงื่อออกและกระหายน้ําไดผลดี และสามารถใชรกั ษาโรคเกี่ยวกับไขขอไดผลทั้งในเด็กและผูใหญ6
สูตี้หวง (จิ่วเจิง) [โกฐขี้แมวนึ่งเหลา (Radix Rehmanniae Praeparata)] คือ รากแหงของพืชที่มี
ชื่อวิทยาศาสตรวา Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch. วงศ Scrophulariaceae6 เตรียมโดย
วิธีนึ่งเหลา ดังนี้ นําตี้หวง (地黄 โกฐขี้แมว) ที่สะอาด เติมเหลาเหลืองหรือเหลาขาว คลุกเคลาใหเขากัน
(สมุนไพร:เหลา เทากับ 10:3 โดยน้ําหนัก) แลวใสในหมอนึ่งที่มีฝาปดมิดชิด นึ่งจนกระทั่งเหลาแทรกซึม
เขาในเนื้อสมุนไพร สังเกตไดจากสีของสมุนไพรจะเปลี่ยนเปนสีดําเขมมาก เปนมัน และมีรสออกหวาน
หลังจากนั้นนําไปตากแดดจนกระทั่งผิวนอกคอนขางแหงไมเหนียวติดมือ หั่นเปนชิ้นหนา ๆ แลวนําไปทํา
ใหแหง7
ตี้หวงมีคุณสมบัติเย็น รสหวานอมขม มีฤทธิ์ระบายความรอน ทําใหเลือดเย็น เสริมยิน และ
ธาตุน้ํา ใชรักษาอาการความรอนเขากระแสเลือด ปากแหง ลิ้นแดง รอนใน กระหายน้ํา คอแหง เปนจ้ํา
เลือด อาเจียนเปนเลือด เลือดกําเดาไหล เปนตน เมื่อนํามาเตรียมเปนสูตี้หวง จะมีคุณสมบัติอุน
เล็กนอย มีรสอมหวาน มีฤทธิ์บํารุงเลือด เสริมยิน บํารุงธาตุน้ําและไขกระดูก ใชรักษาอาการเลือดพรอง
ซีดเหลือง วิงเวียน นอนไมหลับ ประจําเดือนไมปกติ ตกเลือด ยินของไตพรอง เหงื่อออกตอนหลับ ฝน
เปยก กระหายน้ํา ธาตุน้ําและเลือดของตับและไตพรอง เอวและเขาปวดเมื่อยออนแรง7
รายงานการวิจยั พบวาการเตรียมสูตี้หวงโดยการนึ่งเซิงตี้หวง จะทําใหสารกลุมอิริดอยดไกลโคไซด
(iridoid glycosides) แตกตัวเปนอิริดอยดและน้ําตาลเชิงซอน ซึ่งน้ําตาลเชิงซอนบางสวนจะแตกตัว
ตอไปเปนน้ําตาลเชิงเดี่ยว ทําใหปริมาณน้ําตาลเชิงเดี่ยวในสูตหี้ วงสูงกวาเซิงตี้หวง 2 เทา นอกจากนี้
สูตี้หวงจะมีปริมาณกรดอะมิโนลดลง แตปริมาณแรธาตุและสารสําคัญในสมุนไพรไมแตกตางกัน9
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มีรายงานวาเมื่อรับประทานสูตี้หวง อาจทําใหเกิดอาการขางเคียงเล็กนอย เชน ทองเสีย ปวดทอง วิงเวียน
ศีรษะ ออนเพลีย เปนตน แตอาการดังกลาวจะหายไปเมื่อรับประทานยาอยางตอเนื่อง8
จือหมู (Rhizoma Anemarrhenae) คือ ลํา ต น ใต ดิ น แห ง ของพื ช ที่ มี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร ว า
Anemarrhena asphodeloides Bge. วงศ Liliaceae7 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารสกัดน้ํามีฤทธิ์ดีมากในการตานเชื้อจุลินทรียหลายชนิดในหนู
ถีบจักร มีฤทธิ์ระบายความรอน และลดไขในกระตาย ลดน้ําตาลในเลือดในหนูถีบจักร และชวยใหระบบ
การทํางานของประสาทสัมผัสในหนูขาวดีขึ้น9
การศึกษาทางคลินิก: โดยทั่วไปจือหมูมักไมใชเดี่ยว สวนใหญจะใชเปนสวนประกอบในตํารับ
ยารักษาโรคติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะ และยาระบายความรอน ลดไข 11 เมื่อใหอาสาสมัครสุขภาพ
แข็งแรงรับประทานสารทิโมแซโพนิน (timosaponin) จากจือหมูในขนาด 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ไมพบ
ความผิดปกติของระบบหัวใจ ความดันโลหิต และประสาทสัมผัส9
ไมตง (Radix Ophiopogonis Japonici) คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Ophiopogon
japonicus Ker-Gawl. วงศ Liliaceae7 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: ยาฉีดเมื่อฉีดเขาชองทองหนูขาวในขนาดเทียบเทาผงยา 0.6-1 กรัม/
กิโลกรัม ทําใหการเตนของหัวใจที่เร็วเกินไปกลับเปนปกติ แตหากมีอาการรุนแรงมากจะไมไดผล สารสกัด
น้ํามีฤทธิ์เพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุมกันของรางกาย และชวยเพิ่มความทนทานตอภาวะขาดออกซิเจน
ในหนูขาว ผงยามีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด ไดแก เชื้อที่เปนสาเหตุของอาการเจ็บคอ เชื้อไทฟอยด
และแบคทีเรียชนิดตาง ๆ ในลําไส8
การศึกษาทางคลินิก: สารสกัดน้ํามีสรรพคุณรักษาโรคหัวใจ บรรเทาอาการเจ็บหนาอก และ
บรรเทาอาการหอบไดผลดี นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณรักษาผูปวยที่มีอาการอักเสบเรื้อรังของตอมน้ําตา
ตอมน้ําลาย และตอมอื่น ๆ ที่ขับสารน้ําอันเนื่องมาจากภูมิตานทานต่ําโดยไมทราบสาเหตุ ทําใหประสิทธิภาพ
ในการขับของเหลวของตอมเหลานี้ลดลง ทําใหตอมแหงและปวดมาก และมีรายงานวาสารสกัดน้ํามีฤทธิ์
ในการรักษาอาการปากคอแหงในผูสูงอายุไดผลดี โดยเฉพาะผูปวยที่มีอาการไขในระยะเริ่มตน8
การศึกษาความปลอดภัย: การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร โดยการฉีดสารสกัดน้ําความ
เขมขน 1:1 เขาทางชองทอง พบวาขนาดของสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50
(LD50) มีคาเทากับ 20.61 กรัม/กิโลกรัม8
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หนิวซี [พันงูนอ ย (Radix Achyranthis Bidentatae)] คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา

Achryranthes bidentata Bl. วงศ Amaranthaceae7 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: หนิวซีมีฤทธิ์เพิ่มการสรางโปรตีนจากกรดอะมิโน (amino acid) ใน
หนูถีบจักร กระตุนกลามเนื้อเรียบมดลูกกระตายและหนูขาว สารสกัดแอลกอฮอลมีฤทธิ์เสริมภูมิ
ตานทาน ระงับปวด และตานอักเสบในหนูขาวและหนูถีบจักร10
การศึกษาความปลอดภัย: การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร โดยการฉีดสารเอ็กดีสเทอโรน
(ecdysterone) และสารไอโนโคสเทอโรน (inokosterone) เขาชองทอง พบวาขนาดที่ทําใหหนูถีบจักร
ตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 6.4 และ 7.8 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ แตเมื่อใหสารดังกลาวทาง
ปาก พบวาขนาดที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเฉลี่ยเทากับ 9 กรัม/กิโลกรัม10
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