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伤寒论 ซางหานลุน

สวนประกอบ
吴茱萸 (浸炒)

人参
生姜
大枣

Fructus Evodiae
(saturated and fried)
Radix Ginseng
Rhizoma Zingiberis Recens
Fructus Ziziphi Jujubae

หวูจูยฺหวี (จิ้นเฉา)
เหรินเซิน
เซิงเจียง
ตาเจา

3 กรัม
6 กรัม
18 กรัม
4 ผล

วิธีใช
ตมเอาน้ําดื่ม1,3

การออกฤทธิ์
เสริมอาการพรอง เสริมชี่ เพิ่มความอบอุนสวนกลาง ลดการไหลเวียนสวนทางลอยขึ้นของชี่
ระงับอาเจียน1,3

สรรพคุณ
รักษาอาการเย็นพรองของตับและกระเพาะอาหาร เมื่อรับประทานอาหารมีอาการกระอักกระอวน
จุกลิ้นป แนนหนาอกและอึดอัด หรือปวดกระเพาะอาหาร มีอาการอาเจียน เรอเหม็นเปรี้ยว ถายเปนบิด
มือเทาเย็น รอนรุมหนาอก จิตใจไมสงบ มือเทาเคลื่อนไหวไมเปนสุข ปวดศีรษะที่เสนลมปราณเชี่ยยิน
(ซานเจียวและตับ) ทําใหอาเจียนแตไมมีอะไรออก บวนน้ําลายเปนฟอง หรือปวดและรูสึกเย็นที่กลาง
ศีรษะ1,3
ตํารับยานี้สามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคกระเพาะอาหารอักเสบเฉียบพลัน
หรือเรื้อรัง กระเพาะอาหารและลําไสเล็กสวนบนเปนแผล ตับอักเสบ อาเจียนในขณะตั้งครรภ ปวดศีรษะ
ขางเดียว กลุมอาการของโรคซึง่ มีสาเหตุจากตับและกระเพาะอาหารพรองเย็น ภาวะหรืออาการทีเ่ กิดจาก
ยินที่ไมปกติตีขึ้นเบื้องบน1,3
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ตํารับยา หวูจูยฺหวีทัง (吴茱萸汤)

2 เซนติเมตร

หวูจูยฺหวี(จิ้นเฉา)
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คําอธิบายตํารับ
สมุนไพร
吴茱萸 (浸炒)
หวูจูยฺหวี (จิ้นเฉา)

ทําหนาที่
ตัวยาหลัก

人参 เหรินเซิน

ตัวยาเสริม

(โสมคน)
生姜 เซิงเจียง

ตัวยาชวย

(ขิงสด)

大枣 ตาเจา

(พุทราจีน)

ตัวยานําพา

รส
เผ็ดอมขม

คุณสมบัติ
สรรพคุณ
รอน (มีพิษ สลายความเย็น แกปวด อบอุน
เล็กนอย)* สวนกลาง ระงับอาเจียน เสริม
หยาง แกทองรวง
หวานอมขม อุนเล็กนอย เสริมพลังชี่ บํารุงหัวใจและ
เล็กนอย
มาม เสริมปอด สรางธาตุน้ํา
ชวยใหจิตใจสงบ
เผ็ด
อุน
อบอุนสวนกลาง ระงับอาเจียน
กระทุงไขหวัด ขับเหงื่อ แกไอ
ใหความอบอุนแกปอด เมื่อใช
รวมกับหวูจูยฺหวีจะเพิ่มฤทธิ์
แกอาเจียนใหแรงขึ้น
หวาน
อุน
บํารุงเสริมชี่สวนกลาง บํารุง
โลหิตและสงบจิตใจ ชวยปรับ
ฤทธิ์ของหวูจยู ฺหวีและเซิงเจียง
ใหชาและออนลง และเสริม
ฤทธิ์ของเหรินเซินใหแรงขึ้น

รูปแบบยาในปจจุบัน
ยาตม4

ขอแนะนําการใช
1. ผูปวยที่มีอาการอาเจียนคอนขางรุนแรง ควรรับประทานยาเมื่อยาเย็นแลว1,3
2. ผูปวยบางรายอาจมีอาการอาเจียนหลังรับประทานยา ในกรณีนี้ควรแนะนําใหผูปวยพักผอน
แตโดยทั่วไปภายหลังรับประทานยาแลวประมาณครึ่งชั่วโมง มักมีอาการดีขึ้นเอง1,3
* หวูจูยฺหวี เปนสมุนไพรที่มีพิษเล็กนอย ตองฆาฤทธิ์ยากอนใช
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ขอหามใช
หามใชในผูปวยที่มีความรอนคั่งคางในกระเพาะอาหาร หรืออาเจียนมีรสขม เรอเหม็นเปรี้ยวอัน
เนื่องมาจากมีความรอนในรางกาย1,3

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ
ตํารับยาหวูจูยฺหวีทัง มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารสกัดน้ํามีฤทธิ์ตานอาเจียนในนกพิราบ มีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดแผล
ในกระเพาะอาหารในหนูขาว4
การศึกษาทางคลินิก: ตํารับยาหวูจูยฺหวีทังมีสรรพคุณกระตุนการไหลเวียนโลหิตของระบบทาง
เดินอาหาร ลดอาการตึงของกลามเนื้อเรียบ คลายเกร็ง ระงับอาเจียน ระงับปวด ชวยยอยอาหาร ชวยให
การทํางานของรางกายดีขึ้น1,3,4
หวูจูยฺหวี (จิ้นเฉา) (Fructus Evodiae) คือ ผลใกลสุกแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา
Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth. หรือ E. rutaecarpa (Juss.) Benth. var. officinalis (Dode)
Huang หรือ E. rutaecarpa (Juss.) Benth. var. bodinieri (Dode) Huang วงศ Rutaceae5 หวูจยู หฺ วี
เปนสมุนไพรที่มีพิษเล็กนอย ตองฆาฤทธิ์ยากอนใช โดยนําหวูจูยฺหวีใสลงในน้ําตมชะเอมเทศในขณะ
รอน โดยใชหวูจูยฺหวี:ชะเอมเทศ เทากับ 100:6.56 แชจนกระทั่งนิ่มและแตกออก หรือตมให
เดือดจนกระทั่งสามารถมองเห็นเนื้อใน ตมตอจนน้ําแหง จากนั้นนําไปผัดโดยใชไฟระดับปานกลาง
จนกระทั่งแหงหมาด ๆ นําออกจากเตา แลวนําไปตากหรืออบใหแหง มีรายงานการศึกษาวิจัยดาน
ตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารสกัดน้ําที่ความเขมขน 0.4 มิลลิกรัม/มิลลิลติ ร มีฤทธิ์กระตุน
การบีบตัวของลําไสกระตาย แตที่ความเขมขน 1.2 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลําไส
กระตาย และสารสกัดน้ําเมื่อใหทางปากหนูถีบจักรขนาดเทียบเทาผงยา 20 กรัม/กิโลกรัม มีฤทธิ์แก
ทองเสีย นอกจากนี้สารสกัดน้ํายังมีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหารและตานอักเสบในหนู
ถีบจักรและหนูขาว ปกปองตับในหนูขาว และแกปวดในหนูถบี จักร7
การศึกษาทางคลินิก: หวูจูยหฺ วีมีสรรพคุณแกอาเจียน อาหารไมยอย แกทอ งเสียที่มีสาเหตุ
จากมามและกระเพาะอาหารเย็นพรองในเด็ก7
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การศึกษาความปลอดภัย: เมื่อฉีดสารสกัดน้ําเขาหลอดเลือดดําและฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร
ขนาดเทียบเทาผงยา 6.72 และ 22.4 กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ พบวาหนูถีบจักรเริ่มมีการตายเกิดขึ้น
แตเมื่อใหสารสกัดน้ําทางปากขนาด 168 กรัม/กิโลกรัม ไมพบวามีหนูถีบจักรตัวใดตาย7
เหรินเซิน [โสมคน (Radix Ginseng)] คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Panax
ginseng C.A. Mey วงศ Araliaceae5 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: เมื่อใหสารสกัดน้ําทางปากและฉีดเขาชองทองหนูถีบจักรในขนาด
เทียบเทาผงยา 1-3 กรัม/กิโลกรัม มีผลชวยใหหนูถีบจักรมีความจําดีขึ้น และมีรายงานวาโสมคนมีฤทธิ์
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุมกันของรางกาย โดยการกระตุนระบบภูมิคุมกันของรางกายแบบไม
เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้โสมคนยังชวยปรับการเตนของหัวใจใหกลับสูภาวะปกติเร็วขึ้น ทําใหเหนื่อย
ชาลง และสามารถทํางานไดนานขึ้น8
การศึกษาทางคลินิก: เมื่อใหผูปวยที่มีอาการเครียดและออนเพลีย รับประทานยาเตรียมทิงเจอร
จากโสมคนความเขมขน 3% วันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 5 มิลลิลิตร รับประทานติดตอกันทุกวันเปนเวลา 5-7
วัน พบวาอาการปวดศีรษะ นอนไมหลับ เบื่ออาหารดีขึ้นอยางชัดเจน8 เมื่อใหผูปวยโรคโลหิตจาง
รับประทานสารสกัดทุกวัน วันละ 60-120 มิลลิกรัม พบวานอกจากประสิทธิภาพการทํางานของ
ไขกระดูกเพิ่มขึน้ แลว ยังชวยบรรเทาอาการออนเพลียหรือเมื่อยลา เบื่ออาหาร เวียนศีรษะ หัวใจเตนเร็ว
ของผูปว ยใหดีขนึ้ ดวย นอกจากนี้โสมคนยังมีสรรพคุณชวยเพิ่มสมรรถนะในการทํางานของรางกายให
สูงขึ้น ตานความเมื่อยลา และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุมกันของรางกาย8,9
การศึกษาความปลอดภัย: มีรายงานการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร พบวาขนาดของ
ผงยาและสารสกัดน้ําเมื่อใหทางปากที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 5 และ 1.65
กรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ8
เซิงเจียง [ขิงสด (Rhizoma Zingiberis Recens)] คือ เหงาสดของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา
Zingiber officinale (Willd.) Rosc. วงศ Zingiberaceae5 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: น้ําคั้นมีฤทธิ์ตานการอาเจียนไดผลดี และน้ําคั้นในระดับความ
เขมขนต่ํา ๆ จะเพิ่มแรงบีบตัวของลําไสหนูโดยไมทําใหความตึงตัวของลําไสเปลี่ยนแปลง แตในระดับ
ความเขมขนสูง ๆ จะลดแรงบีบตัวและความตึงตัวของลําไสอยางชัดเจน รวมทั้งสามารถเพิ่มแรงบีบตัว
ของลําไสเล็กสุนขั 10 นอกจากนี้น้ําคั้นขิงแกมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราในชองปาก11
การศึกษาทางคลินิก: ขิงสดมีสรรพคุณรักษาโรคไขหวัดจากการกระทบลมเย็น แกคลื่นไส
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อาเจียน แกกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง แกทองเสีย12
การศึกษาความปลอดภัย: ขนาดที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) ของน้ําคั้นขิงสดที่
ความเขมขน 20 % เมื่อฉีดเขาหลอดเลือดดําของหนูถีบจักรมีคาเทากับ 1.5 กรัม/กิโลกรัม อาการพิษที่
ทําใหสัตวตาย คือ ชักและหยุดหายใจ10
ตาเจา [พุทราจีน (Fructus Ziziphi Jujubae)] คื อ ผลแห ง ของพืช ที่ มี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร
ว า Ziziphus jujuba Mill. วงศ Rhamnaceae5 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารสกัดน้ํามีฤทธิ์ปกปองตับในกระตาย ระงับไอ ขับเสมหะในหนู
13
ถีบจักร
การศึกษาทางคลินิก: สารสกัดน้ํามีสรรพคุณบรรเทาอาการเลือดคั่ง โดยทั่วไปตาเจามักไมใช
เดี่ยว สวนใหญจะเปนสวนประกอบในตํารับยาตาง ๆ13
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