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วิธีใช
ตมเอาน้ําดื่ม1,3

การออกฤทธิ์
ระบายความรอน แกพิษอักเสบ1,3

สรรพคุณ
รักษาอาการพิษไข พิษรอน ไขสูงตัวรอนทั้ง 3 ชวงของรางกาย (三焦 ซานเจียว) มีอาการไขสงู
จัด กระสับกระสาย ผวาดผวา พูดเพอ นอนไมหลับ ริมฝปากแหง หรือไขสูง อาเจียนเปนเลือด หรือตัว
รอนจัด ผิวเปนจ้ํา ผื่นแดงหรือตัวรอน ถายเปนมูก เปนบิด อาการรอนชื้น ดีซาน พิษฝหนองอักเสบ
ปสสาวะสีเหลืองเขม ลิ้นแดงมีฝาเหลือง ชีพจรเตนเร็วและแรง1,3
ตํารับยานี้สามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคไขหวัดระบาด เยื่อหุมสมอง
อักเสบและไขสันหลังอักเสบแบบระบาด ผิวหนังติดเชื้อเปนหนอง ตับอักเสบติดเชื้อชนิดเฉียบพลัน
โลหิตเปนพิษ กระเพาะอาหารและลําไสอักเสบเฉียบพลัน บิดติดเชื้อ ติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ
ถุงน้ําดีอักเสบรอนเปนพิษเฉียบพลัน ระบบประสาทอัตโนมัติเสียสมดุล อาการวัยทอง อาการโรค
ประสาท นอนไมหลับ ความดันโลหิตสูง ชองปากอักเสบ ปวดฟน ประสาทของกระเพาะอาหาร ตับ
และถุงน้ําดีรอนจัดและอักเสบ อาการอักเสบตาง ๆ ที่มีเลือดออกหรือเปนจ้ําเลือด1,3
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คุณสมบัติ
สรรพคุณ
เย็นมาก ระบายความรอนของหัวใจและกระเพาะ
อาหาร
เย็นมาก ระบายความรอนของปอด ซึ่งอยูชวงบน
ของรางกาย
เย็นมาก ระบายความรอนซึ่งอยูชว งลางของรางกาย
เย็น
ระบายความรอนทั้ง 3 ชวงของรางกาย
นําเอาความรอนลงต่ํา และระบายออก

รูปแบบยาในปจจุบัน
ยาตม ยาลูกกลอน4

ขอควรระวังในการใช
ตํารับยานี้เหมาะสําหรับผูปวยที่มีพิษรอนอักเสบ ทั้ง 3 ชวงของรางกาย แตยงั ไมสูญเสียธาตุน้ํา
ของรางกาย จึงไมเหมาะสําหรับผูปวยมีไขสูงจัดจนสูญเสียธาตุน้ําของรางกาย เนื้อลิ้นเงาและมีสีแดงจัด1,3

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ
ตํารับยาหวงเหลียนเจี่ยตูทงั มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารสกัดน้ํามีฤทธิ์ลดไขในกระตาย หนูขาว และหนูถีบจักร เพิ่ม
ความแข็งแรงของผนังหลอดเลือด ระงับปวด ตานอักเสบ แกบิด แกทองเสีย และเพิ่มการดูดซึมของ
ลําไสเล็กหนูถีบจักร ลดความดันโลหิต เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมอง และรักษาแผลใน
กระเพาะอาหารหนูขาว4
การศึกษาทางคลินิก: ตํารับยานี้มีสรรพคุณแกอักเสบ ระบายความรอน ตานเชื้อโรคที่ทําให
เกิดพิษ ปรับการไหลเวียนของน้ําในถุงน้ําดี หามเลือด ขับปสสาวะ และลดความดันโลหิต1,3,4
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
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การศึกษาทางเภสัชวิทยา: ผงยามีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดในหลอดทดลอง สารสกัด
เมทานอลมีฤทธิ์ตานอักเสบในหนูขาวและหนูถีบจักร สารสกัดน้ํามีฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือดหนูถีบจักร
สารเบอเบอรีน (berberine) ซึ่งเปนองคประกอบทางเคมีของหวงเหลียนมีฤทธิ์ยับยั้งการจับตัวของ
เกล็ดเลือดกระตาย แกทองเสียในหนูถีบจักร และรักษาแผลในกระเพาะอาหารหนูขาว6
การศึกษาความปลอดภัย: การศึกษาพิษเฉียบพลันของสารเบอเบอรีนในหนูถีบจักร พบวา
ขนาดที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) เมื่อฉีดเขาชองทองและใหทางปากมีคาเทากับ 24.3 และ
392 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ6
หวงฉิน (Radix Scutellariae) คือ รากแห ง ของพื ช ที่ มี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร ว า Scutellaria
baicalensis Georgi วงศ Labiatae5 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: ผงยามีฤทธิ์ตานเชื้อแบคที เ รี ย หลายชนิดและปกปองตับในหลอด
ทดลอง สารสกัดมีฤทธิ์ลดไขและแกปวดในหนูถีบจักร สารสกัดน้ําสวนทีต่ กตะกอนในแอลกอฮอลมี
ฤทธิ์ตานอักเสบในหนูขาว7
การศึกษาทางคลินิก: สารสกัดน้ํามีสรรพคุณรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและหลอดลม
อักเสบชนิดเฉียบพลันในเด็ก รักษาโรคบิดชนิดเฉียบพลัน และตับอักเสบ7
การศึกษาความปลอดภัย: สารสกัดน้ําขนาด 1 กรัม/กิโลกรัม มีฤทธิ์ทําใหจิตใจสงบและไมทํา
ใหกระตายตาย และเมื่อฉีดสารสกัดเอทานอลและสารสกัดไบคาลิน (baicalin) ซึ่งเปนองคประกอบ
ทางเคมีของหวงฉินเขาใตผิวหนัง พบวาขนาดของสารสกัดทั้งสองที่ทําใหหนูถีบจักรตายมีคาเทากัน คือ
6 กรัม/กิโลกรัม และคา LD50 ของสารสกัดไบคาลินเมื่อฉีดเขาชองทองของหนูถีบจักรมีคาเทากับ 3.08
กรัม/กิโลกรัม7
หวงไป (Cortex Phellondendri Chinense) คือ เปลือกตนแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา
Phellodendron chinensis Schneid. หรือ P. amurense Rupr. วงศ Rutaceae5 มีรายงานการ
ศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: ผงยามีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดและปกปองตับในหลอด
ทดลอง สารสกัดสวนที่ละลายน้ําไดซึ่งไดขจัดเอาสารเบอเบอรีน (berberine) ออกไปแลวมีฤทธิ์ยับยั้ง
การเกิดแผลในกระเพาะอาหารหนูขาว สารสกัดน้ํามีฤทธิ์ลดความดันโลหิตในแมว สุนัข และกระตาย
สารจาโทรไรซิน (jatrorhizine) มีฤทธิ์ชวยใหการทํางานของหัวใจหนูขาวและกระตายเปนปกติ8
การศึกษาทางคลินิก: สารสกัดน้ํามีสรรพคุณรักษาอาการหูเปนหนองและอักเสบเฉียบพลัน8
การศึกษาความปลอดภัย: การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร พบวาขนาดของสารสกัดน้าํ
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และสารเฟลโลเดนดรีน (phellodendrine) ที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) เมื่อฉีดเขาชองทอง
มีคาเทากับ 2.7 และ 0.69 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ8
จือจื่อ [ลูกพุด (Fructus Gardeniae)] คือ เนื้ อ ผลสุ ก แห ง ของพื ช ที่ มี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร ว า
Gardenia jasminoides Ellis วงศ Rubiaceae5 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารสกัดน้ํามีฤทธิ์ปกปองตับและขับน้ําดีในหนูขาว ระงับปวด ลดไข
และแกโรคผิวหนังหลายชนิดในหนูถีบจักร สารสกัดเอทานอล สารสกัดเอทิลอะซีเตท และสารสกัด
เมทานอลมีฤทธิ์ตานอักเสบในหนูถีบจักรและกระตาย9
การศึกษาทางคลินิก: สารสกัดน้ํามีสรรพคุณแกโรคดีซาน ลดบวม และระงับปวด9
การศึกษาความปลอดภัย: การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร โดยฉีดสารสกัดเมทานอลเขา
ชองทองและใหทางปาก พบวาขนาดของสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50)
มีคาเทากับ 17.1 และ 107.4 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ9
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