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วิธีใช
นําตัวยาทั้งหมดมาบดเปนผง ผสมเขากับน้ําผึ้งแลวปนเปนลูกกลอน รับประทานวันละ 2-3
ครั้ง ครั้งละ 9 กรัม รับประทานกับน้ําตมสุก หรือใชตมเอาน้ําดื่มโดยปรับลดน้ําหนักยาลงจากตํารับยา
ขางตน 10 เทา1,3

การออกฤทธิ์
เสริมความอบอุน ขับความเย็นที่สวนกลาง เสริมชี่และพลัง บํารุงมามและกระเพาะอาหาร1,3

สรรพคุณ
รักษาโรคมามและกระเพาะอาหารออนแอ ซึ่งมีอาการปวดทองนอย ชอบความอบอุน หรือกด
นาบที่หนาทองแลวรูส ึกสบาย อุจจาระใสเหลว ทองอืด รับประทานอาหารไดนอย คลื่นไสอาเจียน ลิ้นซีด
มีฝาขาว ชีพจรจม เล็ก หรือหยางพรองและเสียเลือด หรืออาการชัก หรือสะดุงผวาในเด็กที่เกิดจากโรค
เรื้อรัง หรือหลังปวยชอบมีน้ําลายและเสมหะไหล หรือหยางของสวนกลางพรอง ทําใหเจ็บทรวงอก1,3
ตํารับยานี้สามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคกระเพาะอาหารและลําไสอักเสบ
เรื้อรัง ลําไสเปนแผล การยอยอาหารไมดี กระเพาะอาหารขยายตัว บวม หรือยอยต่ําลง มามและกระเพาะ
อาหารพรองเย็น กระเพาะอาหารและลําไสอกั เสบเฉียบพลัน1,3
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คุณสมบัติ
สรรพคุณ
รอน เสริมความอบอุน ขับความเย็น
และฟนฟูหยางชี่ของมามและ
กระเพาะอาหาร สมานระบบ
กระเพาะอาหารทําใหชี่ลงต่ํา
ระงับอาการคลืน่ ไสอาเจียน
ตัวยาเสริม หวานอมขม
อุน
เสริมชี่ บํารุงมามและกระเพาะ
เล็กนอย เล็กนอย อาหาร
ตัวยาชวย ขมอมหวาน
อุน
ใหความอบอุนกับระบบมาม
บํารุงมาม ขับความชื้น
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เสริมชี่ บํารุงสวนกลาง ปรับ
ประสานตัวยาทั้งหมดใหเขากัน

รูปแบบยาในปจจุบัน
ยาลูกกลอนน้ําผึ้ง ยาลูกกลอนน้ํา ยาตม4

ขอควรระวังในการใช
ตํารับยานี้มีฤทธิ์ใหความอบอุนและแหง จึงไมเหมาะที่จะใชกับผูปวยโรคไขหวัด ตัวรอน หรือ
ธาตุน้ํานอย รอนใน1,3

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ
ตํารับยาหลี่จงหวาน มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารสกัดน้ํามีฤทธิ์ในการรักษาแผลในกระเพาะอาหารของหนูขาว4
การศึกษาทางคลินิก: ตํารับยาหลี่จงหวานมีสรรพคุณชวยใหระบบการทํางานของกระเพาะ
อาหารและลําไส และการไหลเวียนของเลือดดีข้นึ เสริมพลังการขับพิษและของเสีย บรรเทาอาการเกร็ง
แกปวด แกอาเจียน แกทองเสีย และขับปสสาวะ1,3,4
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กันเจียง [ขิงแหง (Rhizoma Zingiberis)] คือ เหงาแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Zingiber
officinale (Willd.) Rosc. วงศ Zingiberaceae5 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: เมื่อใหสารสกัด 50 % เอทานอลทางปากหนูถีบจักรในขนาด 25
มิลลิกรัม/กิโลกรัม เปนเวลาติดตอกัน 7 วัน พบวามีฤทธิ์กระตุนภูมิคุมกัน เมื่อใหในขนาด 200 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์ระงับปวดไดอยางมีนัยสําคัญ และเมื่อใหสารสกัดดังกลาวทางปากกระตายในขนาด
500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์ลดไขมันในเลือดและมีฤทธิ์ตานการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็ง สารสกัด
อะซีโตนหรือ 50% เอทานอล เมื่อใหแกสุนัขทางปากในขนาด 25, 50, 100 และ 200 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม สามารถลดจํานวนครั้งของการอาเจียนที่เกิดจากยาตานมะเร็งได สวนผลตอการชะลอการเริ่มเกิด
การอาเจียนครั้งแรกนั้น เฉพาะสารสกัดอะซีโตนขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม หรือสารสกัด 50% เอทานอล
ขนาด 25, 50 และ 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เทานั้นที่สามารถชะลอการเริ่มเกิดการอาเจียนไดอยางมี
นัยสําคัญ6
การศึกษาทางคลินิก: ผงขิงในขนาด 940 มิลลิกรัม มีประสิทธิภาพในการปองกันและลด
อาการเมารถเมาเรือไดดี7 เมื่อใหหญิงมีครรภรับประทานขิงผงบรรจุแคปซูลขนาด 1 กรัม นาน 4 วัน
ใหผลในการตานการอาเจียนเนื่องจากตั้งครรภ และไมพบอาการขางเคียงแตประการใด6 นอกจากนี้ยัง
พบวาขิงชวยบรรเทาอาการปวด และลดการบวมของขอ และยังทําใหการทํางานของขอฟน ตัวดีขึ้นใน
ผูปวยโรคปวดขอรูมาตอยด และผูปวยที่มีอาการปวดหลังเรื้อรัง7
การศึกษาความปลอดภัย: ยังไมพบรายงานเกี่ยวกับการเกิดพิษจากการใชขิงแหงเพียงอยาง
เดียว และผลจากการศึกษาทางคลินิกในผูปวยกลุมตาง ๆ ไมพบวาขิงกอใหเกิดอาการพิษแตอยางใด เมื่อ
ใหสารสกัดขิงดวยน้ํามันงาในขนาดสูงถึง 1 กรัม/กิโลกรัม แกหนูขาวที่ตั้งทองในชวงที่ตัวออนมีการสราง
อวัยวะ ไมพบพิษตอตัวแมและตัวออนในทอง6
เหรินเซิน [โสมคน (Radix Ginseng)] คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Panax
ginseng C.A. Mey วงศ Araliaceae5 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: เมื่อใหสารสกัดน้ําทางปากและฉีดเขาชองทองหนูถีบจักรใน
ขนาดเทียบเทาผงยา 1-3 กรัม/กิโลกรัม มีผลชวยใหหนูถีบจักรมีความจําดีขึ้น และมีรายงานวาโสมคนมี
ฤทธิ์เพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุมกันของรางกาย โดยกระตุนระบบภูมิคุมกันของรางกายแบบไม
เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้โสมคนยังชวยปรับการเตนของหัวใจใหกลับสูภาวะปกติเร็วขึ้น ทําใหเหนื่อย
ชาลง และสามารถทํางานไดนานขึ้น8
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การศึกษาทางคลินิก: เมื่อใหผูปวยที่มีอาการเครียดและออนเพลีย รับประทานยาเตรียม
ทิงเจอรจากรากโสมคนความเขมขน 3% วันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 5 มิลลิลิตร รับประทานติดตอกันทุกวัน
เปนเวลา 5-7 วัน พบวาอาการปวดศีรษะ นอนไมหลับ เบื่ออาหารดีขึ้นอยางชัดเจน9 เมื่อใหผูปวยโรค
โลหิตจางรับประทานสารสกัดทุกวัน วันละ 60-120 มิลลิกรัม พบวานอกจากประสิทธิภาพการทํางานของ
ไขกระดูกเพิ่มขึน้ แลว ยังชวยบรรเทาอาการออนเพลียหรือเมื่อยลา เบื่ออาหาร เวียนศีรษะ หัวใจเตนเร็ว
ของผูปว ยใหดีขนึ้ ดวย นอกจากนี้โสมคนยังมีสรรพคุณชวยเพิ่มสมรรถนะในการทํางานของรางกายให
สูงขึ้น ตานความเมื่อยลา และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุมกันของรางกาย8,10
การศึกษาความปลอดภัย: มีรายงานการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร พบวาขนาดของ
ผงยาและสารสกัดน้ําเมื่อใหทางปากที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 5 และ 1.65
กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ8
ไปจู (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร
วา Atractylodes macrocephala Koidz. วงศ Compositae5 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: ผงยามีฤทธิ์ปองกันตับและเพิ่มการทํางานของระบบภูมิคุมกันในหนู
ถีบจักร11 สารสกัดน้ําเมื่อใหหนูถีบจักรทางปากขนาดเทียบเทาผงยา 6 กรัม/กิโลกรัม มีผลเพิ่มน้ําหนัก
ตัวและความทนทานของหนูถีบจักร12
การศึกษาทางคลินิก: ผงยามีฤทธิ์ขับปสสาวะ รักษาอาการตับแข็ง และโรคทองมาน (มีน้ําขัง
ในชองทอง)13
การศึกษาความปลอดภัย: มีรายงานการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูขาวโดยฉีดสารสกัดน้ําเขา
ชองทอง พบวาขนาดของสารสกัดน้ําเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูขาวตายรอยละ 50 (LD50) มีคามากกวา
13.3 กรัม/กิโลกรัม และเมื่อใหสารสกัดน้ําทางปากหนูขาวในขนาด 0.5 กรัม/กิโลกรัม ทุกวันติดตอกัน
นาน 30-60 วัน ไมทําใหเกิดอาการพิษใด ๆ12
กันเฉา (จื้อ) [ชะเอมเทศผัดน้าํ ผึ้ง (Radix Glycyrrhizae Praeparata)] คือ รากแหงของพืช
ที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา 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 หมักไวสักครูเพื่อใหน้ําผึ้งซึมเขาในตัวยา จากนั้นนําไปผัดในภาชนะที่เหมาะสมโดยใช
ระดับไฟปานกลาง ผัดจนกระทั่งมีสีเหลืองเขมและไมเหนียวติดมือ นําออกจากเตา แลวตั้งทิ้งไวใหเย็น14
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ชะเอมเทศมีคุณสมบัติเปนกลางคอนขางเย็นเล็กนอย มีรสอมหวาน มีสรรพคุณระบายความ
รอน ขับพิษ แกไอ ขับเสมหะ โดยทั่วไปมักใชเขาในตํารับยารักษาอาการไอมีเสมหะมาก พิษจากฝแผล
คอบวมอักเสบ หรือพิษจากยาและอาหาร โดยสามารถชวยระบายความรอนและขับพิษได หากนํามาผัด
น้ําผึ้งจะทําใหมีคุณสมบัติอุน มีรสหวาน มีสรรพคุณบํารุงมามและกระเพาะอาหาร เสริมชี่ ทําใหการเตน
ของชีพจรมีแรงและกลับคืนสภาพปกติ โดยทั่วไปมักใชเขาในตํารับยารักษาอาการมามและกระเพาะ
อาหารออนเพลียไมมีแรง ชีข่ องหัวใจพรอง ปวดทอง เสนเอ็นและชีพจรตึงแข็ง ชีพจรเตนไมสม่ําเสมอ
และชีพจรเตนหยุดอยางมีจังหวะ มีรายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณกรดกลีไซรไรซิก (glycyrrhizic
acid) ในชะเอมเทศที่ผัดและไมไดผัดน้ําผึ้ง พบวาชะเอมเทศผัดน้ําผึ้งจะมีปริมาณสารดังกลาวนอยกวา
ชะเอมเทศที่ไมไดผัดรอยละ 47-60 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณภาพของเครื่องยา14 การศึกษาวิจัยของชะเอม
เทศผัดน้ําผึ้ง มีดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: มีรายงานการศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันของชะเอมเทศ
ที่ผัดน้ําผึ้งและไมไดผัด พบวาฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันของชะเอมเทศผัดน้ําผึ้งจะแรงกวาชะเอมเทศที่ไมได
ผัดมาก ดังนั้นชะเอมเทศผัดน้ําผึ้งจึงนับเปนตัวยาที่มีสรรพคุณบํารุงชี่ที่ดีที่สุดในทางคลินิก14
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