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หมาหวงทัง (麻黄汤)
ตําราตนตํารับ
ซางหานลุน (Treatise on Febrile Diseases)1
« ค.ศ. 219 Zhang Zhongjing (张仲景 จางจงจิ่ง) »2

伤寒论

สวนประกอบ
麻黄 (去节)
桂枝
杏仁 (去皮尖)

甘草 (炙)

Herba Ephedrae (with joints removed)
Ramulus Cinnamomi
Semen Armeniacae Amarum
(with its skin removed)
Radix Glycyrrhizae Praeparata

หมาหวง (ชฺวี้เจีย๋ )
กุยจือ

6 กรัม
4 กรัม
ซิ่งเหริน (ชฺวี้ผีเจียน) 9 กรัม
กันเฉา (จื้อ)

3 กรัม

วิธีใช
ตมเอาน้ําดื่ม แลวนอนหมผา เพื่ออบใหเหงื่อออกพอควร1,3

การออกฤทธิ์
ขับเหงื่อ กระทุงหวัด กระจายชีท่ ี่ปอด บรรเทาหอบ1,3

สรรพคุณ
ใชรักษาไขหวัดจากการกระทบความเย็น มีอาการตัวรอน กลัวหนาว ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตาม
ตัว ไมมีเหงื่อ มีอาการหอบ ลิ้นมีฝาขาวบาง ชีพจรลอย แนน1,3
ตํารับยานี้สามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคไขหวัด ไขหวัดใหญ หลอดลม
อักเสบ อาการหอบและหืดจากไขหวัดเนื่องจากกระทบลมเย็นที่มีสภาพแกรง1,3

ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย

ตํารับยา หมาหวงทัง (麻黄汤)

2 เซนติเมตร

หมาหวง(ชฺวี้เจี๋ย) [麻黄(去节)]
กุยจือ (桂枝)

2 เซนติเมตร

ซิ่งเหริน(ชฺวี้ผีเจียน) [杏仁(去皮尖)]

2 เซนติเมตร

2 เซนติเมตร

กันเฉา(จื้อ) [甘草(炙)]
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คําอธิบายตํารับ
สมุนไพร
หมาหวง (ชฺวี้เจีย๋ )
桂枝 กุยจือ
(กิ่งอบเชยจีน)

ทําหนาที่
รส
คุณสมบัติ
ตัวยาหลัก เผ็ด ขม
อุน
เล็กนอย
ตัวยาเสริม เผ็ด
อุน
อมหวาน

杏仁 (去皮尖)

ตัวยาชวย

ขม

อุน
เล็กนอย

ตัวยานําพา

หวาน

อุน

麻黄 (去节)

ซิ่งเหริน (ชฺวี้ผีเจียน)
甘草 (炙)

กันเฉา (จื้อ)
(ชะเอมเทศผัดน้ําผึ้ง)

สรรพคุณ
ขับเหงื่อ ขับพิษไข กระจายชี่ที่ปอด
บรรเทาหอบ
ขับเหงื่อ กระจายชี่และเลือด กระตุน
หยางที่ระบบหัวใจ ใชรวมกับหมาหวง
สามารถเพิ่มฤทธิ์ขับเหงื่อใหแรงขึ้น
ระบายและกระจายชี่ที่ปอด แกไอ
บรรเทาหอบ ใหความชุมชื้นแก
ลําไส และระบายออน ๆ
เสริมชี่สวนกลาง เสริมความชุมชื้น
ใหปอด แกไอ ปรับประสานตัวยา
ทั้งหมด และนํายาไปสูเปาหมาย

รูปแบบยาในปจจุบัน
ยาตม ยาชงพรอมดื่ม4

ขอแนะนําการใช
หลังจากใชตํารับยานี้ เมื่อเหงื่อออกหายไขแลว ควรหยุดยาทันที ไมควรใชตอเนื่องระยะยาว1,3

ขอควรระวังในการใช
ตํารับยาหมาหวงทังมีรสเผ็ดอุน มีฤทธิ์ขับเหงื่อคอนขางแรง จึงไมควรใชกับผูปวยที่มีอาการ
เหงื่อออกแบบพรอง ไขหวัดจากการกระทบลมรอน ไขหวัดในผูปวยที่มีรางกายออนแอ เลือดพรองจาก
การคลอดบุตร ตํารับยานี้เหมาะสําหรับอาการไขหวัดจากการกระทบลมเย็นเทานั้น

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ
ตํารับยาหมาหวงทัง มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: ตํารับยาหมาหวงทังมีฤทธิ์ระบายความรอนในกระตาย บรรเทาอาการ

ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย

ไอ ขับเสมหะ และขยายหลอดลมในหนูถีบจักร บรรเทาอาการอักเสบ ตานเชื้อไวรัส และเชื้อแบคทีเรีย4
การศึกษาทางคลินิก: เมื่อใหผูปวยเด็กซึ่งเปนไขหวัดจากการกระทบลมเย็นภายนอก และมีไข
สูงมากกวา 38 องศาเซลเซียส* จํานวน 167 ราย รับประทานตํารับยาหมาหวงทังเฉลี่ยคนละ 2 หอ โดย
รับประทานวันละ 1 หอ พบวาการรักษาไดผลรอยละ 90 และเมื่อใหผูปวยเด็กที่มีไขสูง 38 องศา
เซลเซียส* จํานวน 13 ราย รับประทานตํารับยาหมาหวงทังคนละ 6 หอ พบวาผูปวยทุกรายหายเปนปกติ4
จากการศึกษาในผูปวยไขหวัดใหญจํานวน 120 ราย โดยผูปวยที่ไมมีอาการปอดอักเสบใหรับประทาน
ตํารับยาหมาหวงทังอยางเดียว ส ว นผู ป ว ยที่ มี อ าการปอดอั ก เสบร ว มด ว ยให รั บ ประทานตํารับยา
หมาหวงทังรวมกับยาอื่น พบวาผูปวยจํานวน 102 ราย หายเปนปกติเมื่อรับประทานยาเพียง 1-2 หอ
ผูปวยอีก 18 ราย หายเปนปกติเมื่อรับประทานยาวันละ 1 หอ ติดตอกัน 5-7 วัน4 นอกจากนี้ ตํารับยา
หมาหวงทังยังมีสรรพคุณขับเหงื่อ ระบายความรอน แกไอ บรรเทาหอบ บรรเทาอาการปวด และขับ
ปสสาวะ1,3 ตามการแพทยแผนปจจุบัน ตํารับยานี้ใชรักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจสวนบน
หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน และหอบหืด5
การศึกษาความปลอดภัย: การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร โดยการฉีดสารสกัดเขาชอง
ทอง พบวาขนาดสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) และรอยละ 95 มีคา
เทากับ 28.51 และ 56.35 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ โดยอาการที่เกิดขึ้นหลังจากไดรับสารสกัด คือ มี
เหงื่อออกมากจนเปยกชื้นบริเวณทอง หนูสวนหนึ่งตายหลังจากมีอาการตื่นเตน กระสับกระสายและ
กลามเนื้อหดเกร็ง หนูอีกสวนหนึ่งตายหลังจากมีอาการตื่นเตนแลวกลามเนื้อหดเกร็งจนไมเคลื่อนไหว
แลวหยุดหายใจ โดยสาเหตุการตายเนื่องจากหนูไดรับยาเกินขนาดมาก4
หมาหวง (ชฺวี้เจี๋ย)** [Herba Ephedrae (with joints removed)] คือ ลําตนแหงที่เอาขอออก
แลวของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Ephedra sinica Stapf หรือ E. intermedia Schrenk et C.A. Mey.
หรือ E. equisetina Bge. วงศ Ephedraceae6 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: เมื่อใหสารสกัดน้ําทางปากหนูขาวขนาด 70-300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
พบวามีฤทธิ์ขับเหงื่อบริเวณใตสวนขาลงไป สารสกัดน้ําขนาดเทียบเทาผงยา 10 กรัม/กิโลกรัม ทําให
ตอมเหงื่อสามารถขับเหงื่อไดเพิม่ ขึ้น และเมื่อใหหมาหวงรวมกับกุยจือ พบวาสามารถเพิ่มฤทธิ์ขับเหงื่อ
* ถาผูปวยมีไขสูง 40 องศาเซลเซียส ใหใชตํารับยาหมาซิ่งกันฉือทัง (麻杏甘石汤) จะเหมาะสมกวา
** สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อนุญาตใหยาที่ผลิตขึ้นโดยมีลําตนและ/หรือกิ่งเอเฟดรา (Ephedra) คิดเปนน้ําหนักลําตนและ/
หรือกิ่งแหงสําหรับรับประทานในมื้อหนึ่งไมเกิน 2 กรัม
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ใหแรงขึ้น สารสกัดน้ําขนาด 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีฤทธิ์ขยายหลอดลมในสุนัข และเมื่อใหสารสกัด
น้ําทางปากและฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร พบวาขนาดของสารสกัดที่มีผลระงับอาการไอในหนูถีบจักรได
รอยละ 50 (ED50) มีคาเทากับ 175 และ 107 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ นอกจากนี้ น้ํามันหอม
ระเหยในหมาหวงยังมีฤทธิ์ระบายความรอนในกระตาย และบรรเทาอาการหอบในหนูตะเภา7
การศึกษาทางคลินิก: เมื่อใหผูปวยเด็กที่มีอาการหอบจํานวน 20 ราย รับประทานสารสกัดน้ํา
พบวาสามารถบรรเทาอาการหอบไดผลดี7
การศึกษาความปลอดภัย: การศึ ก ษาพิ ษ เฉี ย บพลั น โดยการฉีดสารสกัดน้ําเขาชองทองหนู
ถีบจักร พบวาขนาดของสารสกัดที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 650 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม7
กุยจือ [กิ่งอบเชยจีน (Ramulus Cinnamomi)] คือ กิ่งออนแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา
Cinnamomum cassia Presl. วงศ Lauraceae6 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารสกัดน้ํามี ฤทธิ์ลดไขและระบายความร อ นอย า งอ อ น ๆ ในหนู
ถีบจักรและกระตาย เมื่อใชรวมกับหมาหวงจะเพิ่มฤทธิ์ขับเหงื่อของหมาหวงใหแรงขึ้นในหนูขาว สารสกัด
ขนาดเทียบเทาผงยา 0.01-0.2 กรัม มีฤทธิ์ตานการแข็งตัวของเลือดในหลอดทดลอง8 นอกจากนี้สารสกัด
น้ํายังมีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียและไวรัสบางชนิด9
การศึกษาทางคลินิก: โดยทั่วไปกุยจือมักไมใชเดี่ยว สวนใหญจะใชเปนสวนประกอบในตํารับยา
รักษาอาการไขหวัดจากการกระทบลมเย็นภายนอก โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในเด็ก และอาการ
หอบเนื่องจากหลอดลมอักเสบ8
การศึกษาความปลอดภัย: การศึกษาพิษเฉียบพลันโดยฉีดสารสกัดน้ําที่มีสว นประกอบของ
น้ํามันหอมระเหยเขาชองทองหนูถีบจักร พบวาขนาดของสารสกัดที่ทําใหหนูถีบจักรตายหมด ตายรอยละ
50 (LD50) และไมมีตัวใดตาย เมื่อใหสารสกัดในเวลากลางวันมีคาเทากับ 1,400, 624.7 และ
200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ แตเมื่อใหสารสกัดในเวลากลางคืนมีคาเทากับ 1,600, 773.6 และ
400 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาชวงเวลาของวันมีผลตอการออกฤทธิ์ของสารสกัด8
ซิ่งเหริน (ชฺวี้ผีเจียน) [Semen Armeniacae Amarum (with its skin removed)] คือ เมล็ด
สุกแหงที่ลอกเปลือกหุมเมล็ดออกแลวของพืช ที่ มีชื่ อวิ ทยาศาสตร ว า Prunus armeniaca L.
หรื อ P. sibirica L. หรือ P. mandshurica (Maxim.) Koehne หรือ P. armeniaca L. var. ansu
Maxim. วงศ Rosaceae6 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
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การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารอะมิกดาลิน (amygdalin) จากซิ่งเหรินมีฤทธิ์บรรเทาอาการไอ
ในหนูถีบจักร เมื่อใหสารสกัดน้าํ ทางปากกระตายในขนาดเทียบเทาผงยา 5 กรัม/ครั้ง วันละ 2 ครั้ง
ติดตอกันนาน 2 วัน พบวามีฤทธิ์กระตุนการสรางโปรตีนที่ผิวนอกของปอด ชวยใหการทํางานของปอด
ดีขึ้น เมื่อใหซิ่งเหรินในขนาดต่ํา สารอะมิกดาลินจะคอย ๆ แตกตัวอยางชา ๆ ไดกรดไฮโดรไซอานิก
(hydrocyanic) ซึ่งมีฤทธิ์กดศูนยการหายใจ จึงชวยระงับอาการไอและหอบ10
การศึกษาทางคลินิก: โดยทั่วไปซิ่งเหรินมักใชรวมกับหมาหวงในตํา รั บ ยารั ก ษาโรคเกี่ยวกับ
ทางเดินหายใจ เชน ยาบรรเทาอาการไอ หลอดลมอักเสบ อาการหอบเนื่องจากหลอดลมอักเสบ เปนตน10
การศึกษาความปลอดภัย: เมื่อใหซิ่งเหรินและสารอะมิกดาลินในขนาดสูงเกินขนาด จะเกิดพิษ
อยางรุนแรง อาการที่พบ ไดแก วิงเวียนศีรษะ ตาลาย คลื่นเหียน อาเจียน และปวดศีรษะ จากนั้น
อาการจะรุนแรงถึงขั้นหายใจขัด ชักกระตุก รูมา นตาขยาย หัวใจเตนไมเปนจังหวะ และหมดสติ หากไม
รีบชวยชีวิตหรือใชวิธีทไี่ มเหมาะสมอาจทําใหถึงตายได ขนาดที่พบวาเปนพิษในผูใหญและในเด็กเทากับ
50-60 และ 10 เมล็ด ตามลําดับ หากนํามาเตรียมโดยผานการตมแลวลอกเอาเปลือกหุม เมล็ดออก และ
ผสมกับน้ําตาลจะทําใหความเปนพิษลดลง ในกรณีที่รับประทานเกินขนาด ใหแกพิษโดยรับประทานยา
เม็ดถานและยาน้ําเชื่อมไอพีแคก (ipecac syrup)9,10 ความเปนพิษของสารอะมิกดาลินมีความสัมพันธ
โดยพบวาขนาดของสารดังกลาวที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50
อยางใกลชิดกับวิธีการใหยา10
(LD50)เมื่อใหทางปากและฉีดเขาหลอดเลือดดําหนูถีบจักร มีคาเทากับ 887 และ 25 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
ตามลําดับ10
กันเฉา (จื้อ) [ชะเอมเทศผัดน้าํ ผึ้ง (Radix Glycyrrhizae Praeparata)] คือ รากแหงของพืชที่
มีชื่อวิทยาศาสตรวา Glycyrrhiza uralensis Fischer หรือ G. inflata Bat. หรือ G. glabra L. วงศ
Leguminosae-Papilionoideae เตรียมโดยนําน้ําผึ้งบริสุทธิ์มาเจือจางดวยน้ําตมในปริมาณที่เหมาะสม
ใสชะเอมเทศที่หั่นเปนแวน ๆ หรือเปนชิ้น ๆ ตามตองการ (อัตราสวนของสมุนไพร:น้ําผึ้ง เทากับ 4:1)
แลวคลุกใหเขากัน หมักไวสกั ครูเพื่อใหน้ําผึ้งซึมเขาในตัวยา จากนั้นนําไปผัดในภาชนะที่เหมาะสมโดยใช
ระดับไฟปานกลาง ผัดจนกระทั่งมีสีเหลืองเขมและไมเหนียวติดมือ นําออกจากเตา แลวตั้งทิ้งไวใหเย็น11
ชะเอมเทศมีคุณสมบัติเปนกลางคอนขางเย็นเล็กนอย มีรสอมหวาน มีสรรพคุณระบายความ
รอน ขับพิษ แกไอ ขับเสมหะ โดยทั่วไปมักใชเขาในตํารับยารักษาอาการไอมีเสมหะมาก พิษจากฝแผล
คอบวมอักเสบ หรือพิษจากยาและอาหาร โดยสามารถชวยระบายความรอนและขับพิษได หากนํามาผัด
น้ําผึ้งจะทําใหมีคุณสมบัติอุน มีรสหวาน มีสรรพคุณบํารุงมามและกระเพาะอาหาร เสริมชี่ ทําใหการเตน

ตํารับยารักษาอาการภายนอก: หมาหวงทัง

ของชีพจรมีแรงและกลับคืนสภาพปกติ
โดยทั่วไปมักใชเขาในตํารับยารักษาอาการมามและกระเพาะ
อาหารออนเพลียไมมีแรง ชีข่ องหัวใจพรอง ปวดทอง เสนเอ็นและชีพจรตึงแข็ง ชีพจรเตนไมสม่ําเสมอ
และชีพจรเตนหยุดอยางมีจังหวะ มีรายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณกรดกลีไซรไรซิก (glycyrrhizic
acid) ในชะเอมเทศที่ผัดและไมไดผัดน้ําผึ้ง พบวาชะเอมเทศผัดน้ําผึ้งจะมีปริมาณสารดังกลาวนอยกวา
ชะเอมเทศที่ไมไดผัดรอยละ 47-60 ทั้งนี้ขึ้นอยูก ับคุณภาพของเครื่องยา11 การศึกษาวิจัยของชะเอมเทศ
ผัดน้ําผึ้ง มีดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: มีรายงานการศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันของชะเอมเทศ
ที่ผัดน้ําผึ้งและไมไดผัด พบวาฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันของชะเอมเทศผัดน้ําผึ้งแรงกวาชะเอมเทศที่ไมไดผัด
มาก ดังนั้นชะเอมเทศผัดน้ําผึ้งจึงนับเปนตัวยาที่มีสรรพคุณบํารุงชี่ที่ดีที่สุดในทางคลินิก11
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