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伤寒论 ซางหานลุน

สวนประกอบ
泽泻
茯苓
桂枝
猪苓
白术

Rhizoma Alismatis
Poria
Ramulus Cinnamomi
Polyporus
Rhizoma Atractylodis Macrocephalae

เจอเซี่ย
ฝูหลิง
กุยจือ
จูหลิง
ไปจู

15 กรัม
9 กรัม
6 กรัม
9 กรัม
9 กรัม

วิธีใช
นํายาทั้งหมดมาบดเปนผง ละลายน้ํารับประทานครั้งละ 3-6 กรัม หรือตมเอาน้ําดื่ม1,3

การออกฤทธิ์
ขับปสสาวะ ระบายความชื้น ใหความอบอุน ทําใหชี่ไหลเวียน1,3

สรรพคุณ
รักษาอาการความชื้นของน้ําที่ตกคางอยูภายใน ซึ่งแสดงอาการดังนี้ ปวดศีรษะ ตัวรอน
คอแหง กระหายน้ํา แตเมื่อดื่มน้ําแลวจะมีอาการคลื่นไสอาเจียน ปสสาวะขัด ลิ้นมีฝาขาวลื่น หรือขาว
หนา ชีพจรลอย เกิดอาการบวมน้ํา ถายเหลว หรือมีเสมหะเหลวตกคาง วิงเวียนหรือมึนศีรษะ ทองนอย
มีอาการเตนตุบ ๆ1,3
ตํารับยานี้สามารถเพิ่มหรือลดขนาดยาใหเหมาะสมในผูปวยโรคกระเพาะลําไสอกั เสบเฉียบพลัน
มีอาการคลื่นไสอาเจียนเปนเวลาประจํา โรคอหิวาตเทียม ลมพิษจากความเย็น โรคไตอักเสบเฉียบพลัน
ระยะแรก ถุงอัณฑะบวมน้ํา มีปสสาวะตกคางจากความชื้น และน้ําตกคางอยูภ ายใน1,3

ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย

ตํารับยา อูหลิงสาน (五苓散)
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คําอธิบายตํารับ
สมุนไพร
泽泻 เจอเซี่ย

ทําหนาที่
ตัวยาหลัก

รส
หวานจืด

คุณสมบัติ
เย็น

茯苓 ฝูหลิง

ตัวยาเสริม

กลาง

(โปงรากสน)
桂枝 กุยจือ
(กิ่งอบเชยจีน)

ตัวยาเสริม

หวาน
เล็กนอย
เผ็ด
อมหวาน

猪苓 จูหลิง

ตัวยาชวย

หวานจืด

กลาง

白术 ไปจู

ตัวยาชวย

ขม
อมหวาน

อุน

อุน

สรรพคุณ
ระบายความชื้นและน้ํา ระบาย
ความรอน
ระบายความชื้นและน้ํา เสริมมาม
ใหแข็งแรง ทําใหจิตใจสงบ
ขับเหงื่อ กระจายชี่ และเลือด ขับ
กระจายความเย็นออกจากรางกายและ
อุนหยางชี่ใหมีการไหลเวียนดีขนึ้
ระบายความชื้นและน้ํา แกถาย
เหลว ชวยใหปส สาวะคลอง แก
ปสสาวะขุน ลดอาการตัวบวม เมื่อ
ใชคูกับเจอเซี่ยและฝูหลิง จะชวย
เพิ่มฤทธิ์การระบายของเสียและขับ
ปสสาวะ
บํารุงชี่ เสริมมามใหแข็งแรง แก
ความชื้น ระบายน้ํา ระงับเหงื่อ
กลอมครรภ

รูปแบบยาในปจจุบัน
ยาเม็ด ยาผง ยาตม5

ขอควรระวังในการใช
ตํารับยาอูหลิงสานชวยระบายน้าํ ใหซึมออก หากชี่ของมามพรองออนแอ การขับเคลื่อนของชี่ใน
ไตไมเพียงพอ ควรใชคูกับตัวยาที่มีสรรพคุณเสริมชี่บํารุงมาม เนื่องจากตํารับยาอูหลิงสานมีสรรพคุณ
เนนไปทางระบายน้ําออก จึงไมควรใชติดตอกันเปนระยะเวลานาน1,3

ตํารับยาจีนที่ใชบอยในประเทศไทย

ขอหามใช
หามใชในผูปวยที่มีอาการยินพรอง ปสสาวะขัด1,3

ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ
ตํารับยาอูหลิงสาน มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารสกัด 50% แอลกอฮอลมีฤทธิ์ขั บ ป ส สาวะในหนู ถี บ จั ก รและ
หนูขาว ผงยามีฤทธิ์ปกปองและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของไต สารสกัดน้ํามีฤทธิ์ปกปองตับจากการ
ถูกทําลายดวยแอลกอฮอลในหนูถีบจักร5
การศึกษาทางคลินิก: ตํารับยาอูหลิงสานมีสรรพคุณในการกระตุนการไหลเวียนของเลือดและ
ชวยใหปสสาวะคลอง1,3 บรรเทาอาการไตอักเสบ ลดอาการบวมน้ํา บรรเทาอาการปวดทอง และถายเหลว5
เจอเซี่ย (Rhizoma Alismatis) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Alisma
orientalis (Sam.) Juzep. วงศ Alismataceae6 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารสกัดน้ํามีฤทธิ์ขับปสสาวะในหนูขาว กระตาย และสุนัข และมี
ฤทธิ์ตานอักเสบในหนูถีบจักรและหนูขาว7
การศึกษาทางคลินิก: ผงยามีสรรพคุณรักษาโรคติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะ ไตอักเสบชนิด
เฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ7
การศึกษาความปลอดภัย: สมุนไพรชนิดนี้มีความปลอดภัย8 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 ไม
ทําใหหนูถีบจักรตัวใดตาย7
ฝูหลิง [โปงรากสน (Poria)] คือ เห็ดที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Poria cocos (Schw.) Wolf วงศ
Polyporaceae6 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารสกัดน้ํามีฤทธิ์สงบประสาทในหนูถีบจักร คลายกลามเนื้อเรียบ
ของลําไสกระตาย8 ผงยาเมื่อใหทางปากหนูถีบจักรในขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีผลยับยั้งอาการ
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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 มีฤทธิ์
ขับปสสาวะ นอกจากนี้ยังพบวาเมื่อฉีดยาเตรียมเขาใตผิวหนังหนูขาวในขนาดเทียบเทาผงยา 1.4 กรัม/
กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกันนาน 8 วัน มีผลปกปองตับได9
การศึกษาทางคลินิก: สารสกัดน้ําสามารถบรรเทาอาการหวาดผวาและจิตใจไมสงบชนิดเรื้อรัง
และมีฤทธิ์ระบายความชื้นและน้าํ 9
กุยจือ [กิ่งอบเชยจีน (Ramulus Cinnamomi)] คือ กิ่งออนแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา
Cinnamomum cassia Presl. วงศ Lauraceae6 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารสกั ด น้ํา มีฤทธิ์ลดไขและระบายความรอนอยางออน ๆ ในหนู
ถีบจักรและกระตาย สารสกัดขนาดเทียบเทาผงยา 0.01-0.2 กรัม มีฤทธิ์ตานการแข็งตัวของเลือดใน
หลอดทดลอง8 นอกจากนี้สารสกัดน้ํายังมีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียและไวรัสบางชนิด8
การศึกษาทางคลินิก: โดยทั่วไปกุยจือมักไมใชเดี่ยว สวนใหญจะใชเปนสวนประกอบในตํารับ
ยารักษาอาการไขหวัดจากการกระทบลมเย็นภายนอก โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในเด็ก และอาการ
หอบเนื่องจากหลอดลมอักเสบ10
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 แสดงใหเห็นวาชวงเวลาของวันมีผลตอการออกฤทธิ์ของสารสกัด10
จูหลิง (Polyporus) คือ เห็ดที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Polyporus umbellatus (Pers.) Fires วงศ
Polyporaceae6 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: สารสกัดน้ํามีฤทธิ์ขับปสสาวะในกระตายและสุนขั และมีฤทธิ์เสริม
การทํางานของระบบภูมิคุมกันในหนูถีบจักร สารสกัดน้ําตาลเชิงซอนมีฤทธิ์ปกปองตับจากสารพิษในหนู
ถีบจักร11 และสารสกัดแอลกอฮอลมีฤทธิ์ตานเชื้อจุลินทรีย8
การศึกษาทางคลินิก: เมื่อฉีดสารสกัดน้ําตาลเชิงซอนเขากลามเนื้อผูปวยโรคไวรัสตับอักเสบ
ครั้งละ 40 มิลลิกรัม วันละครั้ง ติดตอกันนาน 20 วัน แลวใหหยุดยานาน 10 วัน เปนเวลา 3 เดือน
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พบวาใหผลในการรักษาไดดี11
การศึกษาความปลอดภัย: เมื่อฉีดสารสกัดน้ําตาลเชิงซอนเขาชองทองหนูถีบจักรในขนาด 100
มิลลิกรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง ติดตอกัน 28 วัน ไมพบอาการผิดปกติใด ๆ เมื่อฉีดสารสกัดดังกลาวเขา
ใตผิวหนังหรือชองทองหนูถีบจักรในขนาด 0.5 และ 0.05 กรัม ตามลําดับ วันละครั้ง ติดตอกันนาน 6
เดือน ไมทําใหเกิดโรคมะเร็ง และเมื่อฉีดสารสกัดดังกลาวเขาชองทองหนูถีบจักรที่กําลังตัง้ ทองในขนาด
0.2 กรัม/กิโลกรัม ไมทําใหเกิดอาการผิดปกติใด ๆ11
ไปจู (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae) คือ ลําตนใตดินแหงของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร
วา Atractylodes macrocephala Koidz. วงศ Compositae6 มีรายงานการศึกษาวิจัยดานตาง ๆ ดังนี้
การศึกษาทางเภสัชวิทยา: ผงยามีฤทธิ์ปกปองตับและเพิ่มการทํางานของระบบภูมิคุมกันในหนู
ถีบจักร สารสกัดน้ําเมื่อใหหนูถีบจักรทางปากในขนาดเทียบเทาผงยา 6 กรัม/กิโลกรัม มีผลเพิ่มน้ําหนัก
ตัวและความทนทานของหนูถีบจักร นอกจากนี้สารสกัดน้ํายังมีฤทธิ์ขับปสสาวะในหนูขาว กระตาย และ
สุนัข12
การศึกษาทางคลินิก: ผงยามีฤทธิ์ขับปสสาวะ รักษาอาการตับแข็ง และโรคทองมาน (มีน้ําขัง
ในชองทอง)12
การศึกษาความปลอดภัย: มีรายงานการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูขาวโดยการฉีดสารสกัดน้ํา
เขาชองทอง พบวาขนาดของสารสกัดเทียบเทาผงยาที่ทําใหหนูขาวตายรอยละ 50 (LD50) มีคามากกวา
13.3 กรัม/กิโลกรัม และเมื่อใหสารสกัดน้ําทางปากหนูขาวในขนาด 0.5 กรัม/กิโลกรัม ทุกวันติดตอกัน
นาน 30-60 วัน ไมทําใหเกิดอาการพิษใด ๆ8
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