ตํารับยาบํารุง: อีกวนเจียน

อีกวนเจียน (一贯煎)
ตําราตนตํารับ
ซูหมิงอีเลยอ ั้น (Supplement to the Classified Medical Records of
Famous Physicians)1
« ค.ศ. 1770 Wei Zhixiu (魏之绣 เวยจื่อซิ่ว) »2

续名医类案

สวนประกอบ
地黄
北沙参
麦冬
当归
枸杞子
川楝子

Radix Rehmanniae
Radix Glehniae
Radix Ophiopogonis Japonici
Radix Angelicae Sinensis
Fructus Lycii
Fructus Meliae Toosendan

ตี้หวง
เปยซาเซิน
ไมตง
ตังกุย
โกวฉีจื่อ
ชวนเลี่ยนจื่อ

30 กรัม
10 กรัม
10 กรัม
10 กรัม
10 กรัม
5 กรัม

วิธีใช
ตมเอาน้ําดื่ม1,3

การออกฤทธิ์
เสริมบํารุงยินของตับและไต กระจายและปรับชี่ของตับ1,3

สรรพคุณ
รักษาอาการยินของตับและไตพรอง เจ็บชายโครงเนื่องจากชี่ติดขัด มีอาการแนนหนาอก หรือ
เจ็บเสียดชายโครง เรอเปรี้ยว คอแหง ปากแหง ลิ้นแดงแหง ไสเลื่อนหรือมีกอ นเถาดาน ชีพจรเล็กออน
หรือพรองตึง1,3
ตํารับยานี้สามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็งระยะ
เริ่มตน ไขมันที่ตับสูง กระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง กระเพาะอาหารเปนแผล โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง อาการของโรคเรื้อรังตาง ๆ อันเนื่องมาจากภาวะยินของตับและไตพรอง1,3

ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย

ตํารับยา อีกวนเจียน (一贯煎)

2 เซนติเมตร

2 เซนติเมตร

ตี้หวง (地黄)

เปยซ าเซิน (北沙参)

5 เซนติเมตร

ไมตง (麦冬)

2 เซนติเมตร

2 เซนติเมตร
โกวฉีจื่อ (枸杞子)

ตังกุย (当归)

2 เซนติเมตร

ชวนเลี่ยนจื่อ (川楝子)
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คําอธิบายตํารับ
สมุนไพร
地黄 ตี้หวง
(โกฐขี้แมว)

ทําหนาที่
ตัวยาหลัก

รส
หวาน
อมขม

北沙参 เปยซาเซิน

ตัวยาเสริม

หวาน
อมขม

麦冬 ไมตง

ตัวยาเสริม

หวาน
อมขม

当归 ตังกุย

ตัวยาเสริม

หวาน
อมเผ็ด

ตัวยาเสริม

หวาน

ชวนเลี่ยนจื่อ ตัวยาชวย
(เลี่ยนดอกขาว)
และนําพา

เผ็ด

(โกฐเชียง)

枸杞子 โกวฉีจื่อ

川楝子

สรรพคุณ
คุณสมบัติ
ระบายความรอน ทําใหเลือดเย็น
เย็น
บํารุงเลือดและยินชี่ของตับและไต
เสริมสารน้ํา
เสริมยิน ระบายความรอนที่ปอด
เย็น
เล็กนอย เสริมสารน้ํา บํารุงกระเพาะอาหาร
และชวยเพิ่มฤทธิ์ของตี้หวงในการ
เสริมยิน บํารุงเลือดและสรางสาร
น้ํา
เย็น
เสริมยิน บํารุงปอดใหชุมชื้น เสริม
เล็กนอย ธาตุน้ํา บํารุงกระเพาะอาหาร ระบาย
ความรอนของหัวใจ ลดอาการ
กระวนกระวาย และชวยเพิ่มฤทธิ์
ของตี้หวงในการเสริมยิน บํารุง
เลือด และสรางสารน้ํา
อุน
บํารุงเลือด ปรับประจําเดือนให
ปกติ ระงับปวด หลอลื่นลําไส และ
ชวยเพิ่มฤทธิ์ของตี้หวงในการเสริม
ยิน บํารุงเลือด และสรางสารน้ํา
สุขุม บํารุงตับและไต บํารุงสายตา และ
ชวยเพิ่มฤทธิ์ของตี้หวงในการเสริม
ยิน บํารุงเลือดและสรางสารน้ํา
เย็น
ชวยใหชี่หมุนเวียน ระงับปวด
ผอนคลายชี่ของตับ คลายเครียด

ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย

รูปแบบยาในปจจุบัน
ยาตม ยาเม็ด4

ขอควรระวังในการใช
ผูปวยที่มีเสมหะมากหรือเสมหะตกคางภายใน ไมเหมาะที่จะใชตํารับยานี1,3้

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ
ตํารับยาอีกวนเจียน มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: ตํารับยาอีกวนเจียนมีฤทธิ์ปกปองตับในหนูถีบจักร สารสกัดน้ํามี
ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหารในหนูขาว4
การศึกษาทางคลินิก: ตํารับยาอีกวนเจียนมีสรรพคุณบํารุงและปกปองตับ ลดน้ําตาลในเลือด
เสริมภูมิคุมกัน ลดการอักเสบ ระบายความรอน ระงับปวด สงบประสาท และปรับระบบประสาท
อัตโนมัติใหสมดุล1,3,4
การศึกษาความปลอดภัย: เมื่อใหผงยาทางปากหนูถีบจักรขนาด 40 และ 50 กรัม/กิโลกรัม
พบวาการกินอาหารและการเคลื่อนไหวของหนูถีบจักรยังเปนปกติ และไมพบหนูถีบจักรตัวใดตาย
ภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากไดรับยา4
ตี้หวง [โกฐขี้แมว (Radix Rehmanniae)] คือ รากสดหรือแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา
Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch. วงศ Scrophulariaceae5 มีรายงานการศึกษาวิจัยดาน
ตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารสกัดน้ํามีฤทธิ์ยับยั้งการลดลงของคอรทิโคสเตอโรน (corticosterone)
ในซีรัมของกระตายเมื่อฉีดยาเดกซาเมทาโซน (dexamethasone) และปองกันเนื้อตอมหมวกไตฝอ
นอกจากนี้สารสกัดน้ํายังมีฤทธิ์ชะลอความแกและเสริมภูมิคุมกันในหนูขาว เพิ่มการไหลเวียนของเลือด
ไปเลี้ยงหัวใจในหนูถีบจักร และตานเชื้อราในหลอดทดลอง6
การศึกษาทางคลินิก: เมื่อใหผูปวยโรคไขขออักเสบรับประทานโกฐขี้แมวขนาด 60-90 กรัม
พบวามีผลเพิ่มภูมิตานทาน บรรเทาอาการปวด ลดบวม และแกโรคผิวหนัง การรับประทานโกฐขี้แมวใน
ปริมาณสูง อาจทําใหผูปวยบางรายเกิดอาการปวดทอง ทองเสีย วิงเวียนศีรษะ ออนเพลีย และใจสั่น
หากรับประทานยาไประยะหนึ่ง อาการดังกลาวจะคอย ๆ ลดลง6
เปยซาเซิน (Radix Glehniae) คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Glehnia littoralis Fr.
Schmidt ex Miq. วงศ Umbelliferae5 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
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การศึกษาทางเภสัชวิทยา: น้ําตาลเชิงซอนในเปยซาเซินมีฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันในหนูถีบจักร
สารสกัดเอทานอลมีฤทธิ์ลดไขและระงับปวดในกระตาย7
การศึกษาทางคลินิก: เปยซาเซินมีสรรพคุณเสริมยินและเสริมภูมิคุมกัน7
ไมตง (Radix Ophiopogonis Japonici) คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา
Ophiopogon japonicus Ker-Gawl. วงศ Liliaceae5 มีรายงานการศึกษาวิจยั ดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: ยาฉีดเมื่อฉีดเขาชองทองหนูขาวในขนาดเทียบเทาผงยา 0.6-1 กรัม/
กิโลกรัม ทําใหการเตนของหัวใจที่เร็วเกินไปกลับเปนปกติ แตหากมีอาการรุนแรงมากจะไมไดผล
สารสกัดน้ํามีฤทธิ์เพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุมกันของรางกาย และชวยเพิ่มความทนทานตอภาวะ
ขาดออกซิเจนในหนูขาว ผงยามีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด ไดแก เชื้อที่เปนสาเหตุของอาการ
เจ็บคอ เชื้อไทฟอยด และแบคทีเรียชนิดตาง ๆ ในลําไส8
การศึกษาทางคลินิก: สารสกัดน้ํามีสรรพคุณรักษาโรคหัวใจ บรรเทาอาการเจ็บหนาอก และ
บรรเทาอาการหอบไดผลดี นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณรักษาผูปวยที่มีอาการอักเสบเรื้อรังของตอมน้ําตา
ตอมน้ําลาย และตอมอื่น ๆ ที่ขับสารน้ําอันเนื่องมาจากภูมิตานทานต่ําโดยไมทราบสาเหตุ ทําใหประสิทธิภาพ
ในการขับของเหลวของตอมเหลานี้ลดลง ทําใหตอมแหงและปวดมาก และมีรายงานวาสารสกัดน้ํามีฤทธิ์
ในการรักษาอาการปากคอแหงในผูสูงอายุไดผลดี โดยเฉพาะผูปวยที่มีอาการไขในระยะเริ่มตน8
การศึกษาความปลอดภัย: การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร โดยการฉีดสารสกัดน้ําความ
เขมขน 1:1 เขาทางชองทอง พบวาขนาดของสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50
(LD50) มีคาเทากับ 20.61 กรัม/กิโลกรัม8
ตังกุย [โกฐเชียง (Radix Angelicae Sinensis)] คือ รากแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา
Angelica sinensis (Oliv.) Diels วงศ Umbelliferae5 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารสกัดน้ํามีฤทธิ์ยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือด และการปลอย
สาร เซโรโทนิน (serotonin) ในหนูขาว9 เมื่อฉีดสารสกัดน้ําเขาหลอดเลือดดําสุนัขในขนาดเทียบเทา
ผงยา 10 กรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์กระตุนการหดตัวของกลามเนื้อเรียบกระเพาะปสสาวะ ลําไส
และมดลูก เมื่อฉีดสารสกัดน้ําและสารสกัดแอลกอฮอลเขาหลอดเลือดดําแมว หนูขาว และกระตาย
พบวามีฤทธิ์เพิ่มการหดตัวของกลามเนื้อเรียบของมดลูก นอกจากนี้ยังพบวาสารพอลิแซกคาไรด
(polysaccharide) มีฤทธิ์กระตุนการสรางเม็ดเลือด10
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การศึกษาทางคลินิก: เมื่อใหสารสกัดน้ําครั้งละ 5 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง ติดตอกันนาน
1 สัปดาห จะลดอาการปวดประจําเดือน และชวยขับประจําเดือน จึงไมควรใชกับผูปวยที่ใชยาปองกัน
เลือดแข็งตัว สารสกัดน้ํายังมีฤทธิ์กระตุนกลามเนื้อเรียบของมดลูกและลดความหนืดของเลือดในสตรี
และเมื่อฉีดสารสกัดน้ําเขาหลอดเลือดดําผูปวยจํานวน 40 ราย ในขนาด 240 มิลลิลิตร/คน/วัน ติดตอกัน
นาน 30 วัน ไมทําใหเกิดอาการผิดปกติใด ๆ10
การศึกษาความปลอดภัย: เมื่อฉีดสารสกัดเขาหลอดเลือดดําหนูถีบจักร ขนาดสารสกัดเทียบเทา
ผงยาที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 100.6 กรัม/ กิโลกรัม11
โกวฉีจื่อ (Fructus Lycii) คือ ผลสุกแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Lycium barbarum L.
วงศ Solanaceae5 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารสกัดน้ําและสารสกัดเอทานอลมีฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันในหนูถีบจักร
สารสกัดน้ํามีฤทธิ์ปกปองตับในหนูขาวและหนูถีบจักร ลดไขมันในเลือดในหนูขาวและกระตาย และ
ลดน้ําตาลในเลือดหนูขาว12
การศึกษาทางคลินิก: สารสกัดมีสรรพคุณเสริมภูมิคุมกันและรักษาอาการปากแหงตอนกลางคืน
ในผูสูงอายุ12
การศึกษาความปลอดภัย: เมื่อฉีดสารสกัดน้ําเขาใตผิวหนังหนูถีบจักร ขนาดสารสกัดน้ําที่ทําให
หนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 8.32 กรัม/กิโลกรัม12
ชวนเลี่ยนจื่อ [เลี่ยนดอกขาว (Fructus Meliae Toosendan)] คือ ผลแกแหงของพืชที่มีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Melia toosendan Sieb. et Zucc. วงศ Meliaceae13 มีรายงานการศึกษาวิจัยดาน
ตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารสกัดเอทานอลและสารทูเซนดานิน (toosendanin) มีฤทธิ์ถาย
พยาธิ สารทูเซนดานินมีฤทธิ์กระตุนการบีบตัวของกลามเนื้อเรียบในกระตาย และสารสกัดเอทานอล
ความเขมขน 10 % มีฤทธิ์ตานเชื้อรา13
การศึกษาทางคลินิก: ยาเม็ดทูเซนดานินมีสรรพคุณถายพยาธิทั้งในเด็กและผูใ หญ13
การศึกษาความปลอดภัย: เมื่อฉีดสารทูเซนดานินเขาชองทอง หลอดเลือดดํา ใตผิวหนังและ
ใหทางปากหนูถีบจักร พบวาขนาดสารทูเซนดานินที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ
13.8, 14.6, 14.3 และ 244.2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ เมื่อฉีดสารดังกลาวเขาใตผิวหนังและให

ตํารับยาบํารุง: อีกวนเจียน

ทางปากหนูขาว และฉีดเขาหลอดเลือดดํากระตาย พบวาขนาดสารดังกลาวที่ทําใหสัตวทดลองตาย
รอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 9.8, 120.7 และ 4.2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ13
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