ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย

ลิ่วเวยตี้หวงหวาน (六味地黄丸)
ตําราตนตํารับ
小儿药证直诀 เสี่ยวเออรเหยาเจิ้งจื๋อจฺเหวีย (Key to Therapeutics of Children’s

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

สวนประกอบ
熟地黄 (酒蒸)
山茱萸
山药
泽泻
茯苓
丹皮

Radix Rehmanniae Praeparata
Fructus Corni
Rhizoma Dioscoreae
Rhizoma Alismatis
Poria
Cortex Moutan Radicis

สูตี้หวง (จิ่วเจิง)
ซันจูยฺหวี
ซันเหยา
เจอเซี่ย
ฝูหลิง
ตันผี

240 กรัม
120 กรัม
120 กรัม
90 กรัม
90 กรัม
90 กรัม

วิธีใช
นํายาทั้งหมดมาบดเปนผงละเอียด เตรียมเปนยาลูกกลอนโดยใชน้ําผึ้งเปนน้ํากระสายยา
รับประทานครั้งละ 6-9 กรัม วันละ 2-3 ครั้ง รับประทานกับน้ําตมสุกอุน หรือน้ําตมสุกผสมเกลือใหมีรส
กรอยเล็กนอย หรือตมเอาน้ําดื่มโดยปรับขนาดยาใหเหมาะสม1,3

การออกฤทธิ์
บํารุงตับและไต เสริมยินและธาตุน้ํา1,3

สรรพคุณ
รักษาอาการตับและไตมียินพรอง มีอาการปวดหรือเมื่อยลาบริเวณเอว มึนหรือเวียนศีรษะ
ตาลาย หูอื้อ หูหนวก เหงื่อออกตอนหลับ น้ําอสุจิหลั่งออกมาไมรูตัว ทารกกระหมอมปดไมมิด อาการ
จากยินพรองจนเกิดภาวะรอนพรอง ทําใหมีไขในชวงบายและกลางคืน หรือมีเหงื่อออก ฝามือฝาเทา
รอน กระหายน้ํา ปวดฟนจากภาวะรอนพรอง ปากแหง คอแหง ลิ้นแดง ฝานอย ชีพจรเล็กและเร็วถี1,3่
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ตํารับยา ลิ่วเวยตี้หวงหวาน (六味地黄丸)

2 เซนติเมตร

3 เซนติเมตร
สูตี้หวง(จิ่วเจิง) [熟地黄(酒蒸)]

ซันเหยา

ฝูหลิง

2 เซนติเมตร
(山药)

3 เซนติเมตร
(茯苓)

ซันจูหวี

(山茱萸)

เจอเซี่ย

3 เซนติเมตร
(泽泻)

ตันผี

(丹皮) 2 เซนติเมตร
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ตํารับยานี้สามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคประสาทอัต โนมัติผิด ปกติ
ความดันโลหิตสูง ผนังหลอดเลือดเกิดการแข็งตัว โรคเบาหวาน ไตอักเสบเรื้อรัง ไทรอยด เปนพิษ
วัณโรคปอด ทางเดินปสสาวะติดเชื้อเรื้อรัง หอบหืด ประจําเดือนขาดหาย ประจําเดือนมานอย พัฒนาการ
ทางรางกายและสมองของทารกชาผิดปกติจากภาวะยินของตับและไตพรอง1,3

คําอธิบายตํารับ
สมุนไพร
熟地黄(酒蒸)

ทําหนาที่
ตัวยาหลัก

รส
อมหวาน

สูตี้หวง (จิ่วเจิง)
(โกฐขี้แมวนึ่งเหลา)
山茱萸 ซันจูยห
ฺ วี

คุณสมบัติ
สรรพคุณ
อุน
บํารุงยินและเลือด เสริมอสุจิและ
เล็กนอย ไขกระดูก

ตัวยาเสริม

เปรี้ยว
อมฝาด

อุน
เล็กนอย

山药 ซันเหยา

ตัวยาเสริม

หวาน

กลาง

泽泻 เจอเซี่ย

ตัวยาชวย

茯苓 ฝูหลิง

(โปงรากสน)
丹皮 ตันผี
(เปลือกรากโบตัน๋ )

จืด
อมหวาน
ตัวยาชวย
หวาน
เล็กนอย
ตัวยาชวย ขมอมเผ็ด

เย็น
กลาง
เย็น
เล็กนอย

รูปแบบยาในปจจุบัน
ยาลูกกลอน ยาชงพรอมดื่ม ยาเม็ด ยาน้ํา ยาตม5

เสริมบํารุงตับและไต เก็บออม
สารจําเปน เหนี่ยวรั้งการหลั่งเร็ว
ของอสุจิและปสสาวะ
บํารุงชี่ เสริมยิน บํารุงมาม ปอด
และไต เหนี่ยวรัง้ สารจําเปน แก
ตกขาว
ขับปสสาวะ ขับความชื้น ระบาย
ความรอน
ขับน้ํา สลายความชื้น บํารุงมาม
สงบประสาท
ระบายความรอน ทําใหเลือดเย็น
กระจายเลือดเสีย ทําใหการ
ไหลเวียนของเลือดดีขึ้น
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ขอควรระวังในการใช
ควรระมัดระวังการใชตํารับยาลิ่วเวยตี้หวงหวานในกลุมผูปวยมามพรองที่มีการเผาผลาญและ
การขับเคลื่อนไมดี1,3

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ
ตํารับยาลิ่วเวยตี้หวงหวาน มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: ยาลูกกลอนและยาชงตํารับลิ่วเวยต ี้หวงหวานมีฤทธิ์ปรับการทํางาน
ของระบบหัวใจของหนูถีบจักร หนูขาว และกบใหเปนปกติ บํารุงรางกาย ลดความดันโลหิต ลดไขมันใน
เลือด ลดน้ําตาลในเลือด ยับยัง้ การแข็งตัวของผนังหลอดเลือด และชวยใหการไหลเวียนของเลือดในหนู
ขาวดีขึ้น ชะลอความแกในหนูถีบจักร หนูขาว และกระตาย เสริมภูมิคุมกัน ปกปองตับ และชวยให
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบไตดีขึ้นในหนูถีบจักร5
การศึกษาทางคลินิก: ตํารับยาลิ่วเวยตี้หวงหวานมีสรรพคุณเสริมกําลัง บํารุงรางกาย ลดแรง
กระตุนของสมอง ปรับการทํางานของระบบตอมไรทอ ปรับสมดุลของระบบประสาทอัตโนมัติและระบบ
ไต ขับปสสาวะ รักษาโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และเสริมสรางเซลลเยื่อบุหลอดอาหาร1,3 ตาม
การแพทยแผนปจจุบันตํารับยาดังกลาวมีสรรพคุณบรรเทาอาการเหนื่อยงาย รักษาโรคเบาหวาน ไต
อักเสบเรื้อรัง ทางเดินปสสาวะอักเสบ เสนประสาทตาและจอประสาทตาอักเสบ4
การศึกษาความปลอดภัย: เมื่อใหตํารับยาลิ่วเวยตี้หวงหวานทางปากหนูถีบจักรในขนาด 0.6, 3
และ 30 กรัม/กิโลกรัม ติดตอกันนาน 14 เดือน พบวาไมทําใหหนูถีบจักรเปนมะเร็ง แตกลับสามารถลด
การเกิดเนื้องอกในหนูถีบจักร5
สูตี้หวง (จิ่วเจิง) [โกฐขี้แมวนึง่ เหลา (Radix Rehmanniae Praeparata)] คือ รากแหงของพืช
ที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch. วงศ Scrophulariaceae6 เตรียม
โดยวิธีนึ่งเหลา ดังนี้ นําตี้หวง (地黄 โกฐขี้แมว) ที่สะอาด เติมเหลาเหลืองหรือเหลาขาว คลุกเคลาให
เขากัน (สมุนไพร:เหลา เทากับ 10:3 โดยน้ําหนัก) แลวใสในหมอนึ่งที่มีฝาปดมิดชิด นึ่งจนกระทั่งเหลา
แทรกซึมเขาในเนื้อสมุนไพร สังเกตไดจากสีของสมุนไพรจะเปลี่ยนเปนสีดําเขมมาก เปนมัน และมีรส
ออกหวาน หลังจากนั้น นําไปตากแดดจนกระทั่งผิวนอกคอนขางแหงไมเหนียวติดมือ หั่นเปนชิ้นหนา ๆ
แลวนําไปทําใหแหง7
ตี้หวงมีคุณสมบัติเย็น รสหวานอมขม มีฤทธิ์ระบายความรอน ทําใหเลือดเย็น เสริมยิน และ
ธาตุน้ํา ใชรักษาอาการความรอนเขากระแสเลือด เชน ปากแหง ลิ้นแดง รอนใน กระหายน้ํา คอแหง เปน
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จ้ําเลือด อาเจียนเปนเลือด เลือดกําเดาไหล เปนตน เมื่อนํามาเตรียมเปนสูตี้หวง จะมีคุณสมบัติอุน
เล็กนอย มีรสอมหวาน มีฤทธิ์บํารุงเลือด เสริมยิน บํารุงธาตุน้ําและไขกระดูก ใชรกั ษาอาการเลือดพรอง
ซีดเหลือง วิงเวียน นอนไมหลับ ประจําเดือนไมปกติ ตกเลือด ยินของไตพรอง เหงื่อออกตอนหลับ
ฝนเปยก กระหายน้ํา ธาตุน้ําและเลือดของตับและไตพรอง เอวและเขาปวดเมื่อยออนแรง7
รายงานการวิจยั พบวาการเตรียมสูตี้หวงโดยการนึ่งตี้หวง จะทําใหสารกลุมอิรดิ อยดไกลโคไซด
(iridoid glycosides) แตกตัวเปนอิริดอยดและน้ําตาลเชิงซอน ซึ่งน้ําตาลเชิงซอนบางสวนจะแตกตัว
ตอไปเปนน้ําตาลเชิงเดี่ยว ทําใหปริมาณน้ําตาลเชิงเดี่ยวในสูตหี้ วงสูงกวาตี้หวง 2 เทา นอกจากนี้สูตี้หวง
จะมีปริมาณกรดอะมิโนลดลง แตปริมาณแรธาตุและสารสําคัญในสมุนไพรไมแตกตางกัน9 มีรายงาน
วาเมื่อรับประทานสูตี้หวง อาจทําใหเกิดอาการขางเคียงเล็กนอย เชน ทองเสีย ปวดทอง วิงเวียนศีรษะ
ออนเพลีย เปนตน แตอาการดังกลาวจะหายไปเมื่อรับประทานยาอยางตอเนื่อง8
ซันจูยฺหวี (Fructus Corni) คือ เนื้อผลสุกแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Cornus
officinalis Sieb. et Zucc. วงศ Cornaceae6 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารสกัดน้ํามีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียชนิดที่
ทําใหเกิดฝหนอง (Staphylococcus aureus) ในหลอดทดลอง และมีฤทธิ์ขบั ปสสาวะและลดความดัน
โลหิตในสุนัข8
การศึกษาความปลอดภัย: ตัวยาชนิดนี้มีพิษนอย เมื่อใหผงยาในสัตวทดลองชนิดตาง ๆ ไมพบ
อาการพิษใด ๆ นอกจากทําใหน้ําเยื่อเมือกของกระเพาะอาหารขนมากขึ้น แตไมมีผลตอเยื่อบุตาของ
กระตาย8
ซันเหยา (Rhizoma Dioscoreae) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Dioscorea
opposita Thunb. วงศ Dioscoreaceae6 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: เมื่อใหสารสกัดน้ําทางปากหนูถีบจักรในขนาดเทียบเทาผงยา 30
และ 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ติดตอกันนาน 10 วัน มีฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือด เมื่อใหในขนาดเทียบเทาผงยา
25 มิลลิกรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกันนาน 14 วัน มีฤทธิ์กระตุนและเสริมภูมิคุมกันในหนูถีบจักร
นอกจากนี้สารสกัดน้ํายังมีฤทธิ์ชวยใหตัวไหมมีการเจริญเติบโตและอายุยืนขึ้น และผงยามีฤทธิ์ชวยให
การเคลื่อนไหวของลําไสกระตายดีขึ้น9
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การศึกษาทางคลินิก: ผงยามีสรรพคุณรักษาแผลอักเสบในชองปาก อาหารไมยอย ทองเสียใน
เด็ก โดยทั่วไปแลวตัวยาชนิดนี้มักใชเปนสวนประกอบในตํารับตาง ๆ เชน ยารักษาโรคตับอักเสบ ตับแข็ง
โรคเบาหวาน วัณโรคปอด ตกขาว เปนตน9
เจอเซี่ย (Rhizoma Alismatis) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Alisma
orientalis (Sam.) Juzep. วงศ Alismataceae6 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารสกัดน้ํามีฤทธิ์ขับปสสาวะในหนูขาว กระตาย และสุนัข และมี
ฤทธิ์ตานอักเสบในหนูถีบจักรและหนูขาว10
การศึกษาทางคลินิก: ผงยามีสรรพคุณรักษาโรคติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะ ไตอักเสบชนิด
เฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ10
การศึกษาความปลอดภัย: สมุนไพรชนิดนี้มีความปลอดภัย9 การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนู
ขาวโดยการใหสารสกัดน้ําทางปาก พบวาขนาดของสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูขาวตายรอยละ 50
(LD50) มีคาเทากับ 36.36 กรัม/กิโลกรัม เมื่อฉีดสารสกัดน้ําและสารสกัด 50% แอลกอฮอลเขาชอง
ทองหนูถีบจักร พบวาขนาดของสารสกัดทั้งสองชนิดดังกลาวเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ
50 (LD50) มีคาเทากับ 15 กรัม/กิโลกรัม เมือ่ ฉีดสารสกัดเมทานอลเขาหลอดเลือดดําและชองทองหนู
ถีบจักร พบวาขนาดของสารสกัดที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 0.78 และ
1.27 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ และสารสกัดดังกลาวเมื่อใหหนูถีบจักรทางปากในขนาด 4 กรัม/กิโลกรัม
ไมทําใหหนูถีบจักรตัวใดตาย10
ฝูหลิง [โปงรากสน (Poria)] คือ เห็ดที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Poria cocos (Schw.) Wolf วงศ
Polyporaceae6 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารสกัดน้ํามีฤทธิ์สงบประสาทในหนูถีบจักร คลายกลามเนื้อเรียบ
ของลําไสกระตาย8 ผงยาเมื่อใหทางปากหนูถีบจักรในขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีผลยับยั้งอาการ
ผิวหนังอักเสบ สารสกัดน้ําตาลเชิงซอนเมื่อใหทางปากหนูถีบจักรในขนาด 250, 500 และ 1,000
มิลลิกรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกันนาน 7 วัน มีฤทธิ์เสริมมามใหแข็งแรง และเมื่อฉีดสารสกัด
70% แอลกอฮอลเขาชองทองกระตายในขนาด 0.5 กรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกันนาน 5 วัน
มีฤทธิ์ขับปสสาวะ นอกจากนี้ยังพบวาเมื่อฉีดยาเตรียมเขาใตผิวหนังหนูขาวในขนาดเทียบเทาผงยา 1.4
กรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกันนาน 8 วัน มีผลปกปองตับได11

ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย

การศึกษาทางคลินิก: สารสกัดน้ําสามารถบรรเทาอาการหวาดผวาและจิตใจไมสงบชนิดเรื้อรัง
และมีฤทธิ์ระบายความชื้นและน้าํ 11
ตันผี [เปลือกรากโบตั๋น (Cortex Moutan Radicis)] คือ เปลือกรากแหงของพืชที่มีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Paeonia suffruticosa Andr. วงศ Ranunculaceae6 มีรายงานการศึกษาวิจัยดาน
ตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารพีโอนอล (paeonol) ซึ่งเปนองคประกอบทางเคมีของตันผีมี
ฤทธิ์ตานอักเสบในหนูถีบจักร หนูขาว และหนูตะเภา ชวยใหการไหลเวียนของเลือดในสุนัขดีขึ้น ระงับ
ปวด ระบายความรอน ลดไข และสงบประสาทในหนูถีบจักร ขับปสสาวะในหนูขาว สารสกัดน้ําชวยให
การทํางานของหัวใจหนูขาวเปนปกติ และลดความดันโลหิตในสุนัข12
การศึกษาทางคลินิก: ยาเตรียมจากสารพีโอนอลมีสรรพคุณรักษาโรคผิวหนัง เชน ผดผื่นแดง
ยาตมมีสรรพคุณรักษาโรคความดันโลหิตสูง และโพรงจมูกอักเสบจากการแพ12
การศึกษาความปลอดภัย: เมื่อใหสารพีโอนอลที่ละลาย (แขวนตะกอน) ในน้ํามันถั่วลิสง ความ
เขมขน 1:1 ทางปากและฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร พบวาขนาดของสารพีโอนอลที่ทําใหหนูถีบจักรตาย
รอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 4.9 และ 0.735 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ12
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