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คํานํา 

ความรู้ในเรื่องการใช้สมุนไพรของจีนมีมามีประวัติความเป็นมากว่า 4,000 ปีแล้ว ตํารับยาจีนโบราณ
เป็นศิลปะวิทยาการในการบํารุงรักษาสุขภาพร่างกาย เพื่อป้องกัน ลดอาการ และรักษาโรค โดยเน้น
ความสําคัญไปท่ีการรักษาสมดุลภายในร่างกาย ในกรณีท่ีสมดุลที่สําคัญเสียไปจะทําให้เกิดความผิดปกติใน
ร่างกายตามดว้ยการ เกิดโรคภัยไข้เจ็บ และการใช้สมุนไพรหลายชนิดในการสร้างสมดุลของร่างกายขึ้นใหม่ 
จะเป็นวิธีการรักษาโรคตามตํารับยาจีนโบราณ โดยความเป็นจริงแล้วการรักษาตามตํารับยาจีนโบราณมีความ
ได้เปรียบ ท่ีสามารถใช้รักษาโรคร้ายบางชนิดท่ีไม่สามารถรักษาได้ดว้ยวธีิการแพทยแ์ผนปัจจุบัน  

ส่วนประกอบหลักของยาจนีได้มาจาก  

1. พืช เช่น ดอก เมล็ด ผล ใบ กิง่ก้าน ราก เปลือก เป็นต้น 
2. ชิ้นส่วนของสัตว ์เช่น เขา กระดูก ดี เลือด พิษ เป็นต้น  
3. แร่ธาตุ เช่น แร่  ดิน หิน ถ่าน เป็นต้น 

สาเหตุท่ียาสมนุไพรจีนได้รับการยอมรับอยา่งแพร่หลาย เนื่องมาจากการทีย่าสมุนไพรจีนให้
ความสําคัญในวิธีการรักษาโดยการป้องกนัการเกิดโรค และยาสมุนไพรจีนยังออกฤทธ์ิรุนแรงน้อยกว่าและมี
ความปลอดภัยสูงกว่ายาแผนปัจจุบันท่ีไดจ้ากสารเคมี นอกจากนีย้ังมีการใช้ยาสมุนไพรจีนในการลด
ผลข้างเคียงท่ีเกิดจากการใชย้าแผนปัจจุบันอีกดว้ย ยาสมุนไพรสามารถทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
เข้มแข็งข้ึน ในขณะท่ียาปฏิชีวนะกลับทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลง 

สมุนไพรแต่ละชนิดมีคุณลักษณะเฉพาะตัว ในตํารับยาจีนมีการใช้คุณลักษณะหลายอย่างของ
สมุนไพรหลายชนิดในการบําบัดโรค และแก้ไขการแปรปรวนของ หยนิ และ หยาง   ซ่ึงเป็นวิธีการรักษาโรค
และทําให้ร่างกายแข็งแรง คุณลักษณะดังกล่าวไดแ้กคุ่ณสมบัติของสมุนไพรเหล่านั้น รสชาติ ส่งผลกับ
อวัยวะใด ประโยชน์ท่ีหนุนเสริม  ประโยชน์ท่ียับยั้ง  การลอยตัว  การจมตัว เป็นต้น 

 
  สมุนไพรจีนจะมีการจดัแบ่งประเภทโดยใช้คุณลักษณะได้ 4 แบบ 

 
1. การจัดแบ่งตามคุณสมบตั ิสามารถแบ่งสมุนไพรออกได้ 4 ประเภท คือ 

 สมุนไพรเย็นจัด คือสมุนไพรท่ีให้ความเยน็กับร่างกายมาก  
 สมุนไพรเย็น คือสมุนไพรท่ีให้ความเย็นกบัร่างกาย  
 สมุนไพรร้อน คือสมุนไพรท่ีให้ความร้อนกบัร่างกาย  
 สมุนไพรร้อนจัด คือสมุนไพรท่ีให้ความร้อนกบัร่างกายมาก  

สมุนไพรเย็นจดัและสมุนไพรเยน็จะใช้ในการบําบัดรักษาโรคท่ีเกิดจากความร้อนภาย ในร่างกาย 



เช่น รักษาอาการมีไข้ กระหายน้ํา ท้องผูก ระคายคอ เป็นต้น ในทางกลับกันสมุนไพรร้อนและสมุนไพรร้อน
จัดจะใช้ในการบําบัดรักษาโรคท่ีเกิด จากความเยน็ภายในร่างกาย เช่น อาการมือเท้าเย็น ผิวซีด ท้องร่วง เป็น
ต้น 

2. การจัดแบ่งตามรสชาติของสมุนไพร คือ ฉุน หวาน เปร้ียว ขม เค็ม จืด หรือ เฝ่ือน สมุนไพรท่ีมี
รสชาติเหมอืนกันจะออกฤทธ์ิคล้ายกัน 

3. การจัดแบ่งตามท่ีส่งผลกบัอวัยวะใดในร่างกาย เช่น ส่งผลกับไต ตับ เป็นต้น 
4. การจัดแบ่งตามฤทธ์ิท่ีส่งผลกับร่างกาย เช่น ออกฤทธ์ิหนุนเสริม ยับยั้ง คลาย กด เป็นต้น 
ปี ค.ศ.1977 หน่วยงานด้านเภสัชศาสตร์ของจีนได้ตีพิมพ์จําหน่าย “พจนานุกรมยาจนี” ซ่ึงได้ 

บันทึกตัวยาจีนไว้มากถึง 5767 ชนิด นับถึงปัจจุบัน จนีได้บุกเบิกและใช้ยาสมุนไพรกว่า 8000 ชนิด ในนี้ม ี
600 กว่าชนิดเป็นยาที่นยิมใช้กัน ไม่ว่าชนิดหรือปริมาณ ต่างก็จัดอยู่ในอันดับแรกของโลก  ยาจีนนอกจากจะ
สอดคลอ้งกับความต้องการ ภายในประเทศแล้ว ปัจจบัุน ยาจีนยังได้ส่งออกไปยัง 80 กว่าประเทศและเขต
แคว้นมีชื่อเสียงอย่างมากในโลก  

ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับยาจนีท่ีสมบูรณ์ การทํางานคร้ังน้ีมุ่งรวบรวมข้อมูลยา
จีนท่ีใช้บ่อยเพือ่ใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาวิจยัไทย และเป็นประโยชน์ในทางเภสัชกรรมของไทย โดย
เรียบเรียงเนื้อหาให้มีองค์ประกอบดังนี้  

1. รายละเอียดเกีย่วกับช่ือเรียก  
2. ภาพสมุนไพรสําเร็จรูป และ ภาพพืชหรือสัตว์ท่ีนํามาใช้เป็นสมุนไพร  
3. รายละเอียดทางเคมีและเภสัชกรรม 
4. สรรพคุณในการรักษา  
5. สถานท่ีพบในปะเทศจนี 
 
การทํางานคร้ังน้ี คระทํางานได้เรียบเรียงโดยศึกษาตํารับยาจีนใช้บ่อยจากเอกสารท่ีเกีย่วข้อง  

จากน้ันรวบรวมรายละเอียดตามท่ีกําหนดไว้จากข้อมูลสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ตรวมท้ังเอกสารต่างๆ  
 
 ขอขอบคุณกองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการ และทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีสนับสนุน
งบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการครั้งนี้  คณาจารย์ในหลักสูตรภาษาจนี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ร่วมเป็นคณะทํางาน จนสําเร็จลุล่วงด้วยดี  
 

 เมชฌ สอดส่องกฤษ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ปี พ.ศ.2558 
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 ตอนที่ 1  
 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแพทย์แผนจีน  
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน

2

ตอนท่ี 11 ประวัติการแพทย์จีน (医学的历史) 
การแพทยจ์ีนมีประวัติความเป็นมายาวนานหลายพันปี พัฒนาการของการแพทย์แผนจีน

แบ่งตามยุคต่าง ๆ ในประวัตศิาสตร์จีนได้เป็น 7 ยุค ดังนี้ 
1. ยุคโบราณ 
2. ยุคราชวงศ์เซ่ีย ถึงยุคชุนชิว 
3. ยุคก่อกําเนดิทฤษฎีการแพทย์จีน 
4. ยุคราชวงศ์ฉิน ราชวงศ์ใตก้ับเหนือ ราชวงศ์สุย ราชวงศ์ถัง และยุคห้าราชวงศ์ 
5. ยุคราชวงศ์ซ่ง ถึงราชวงศ์หมิง 
6. ยุคพัฒนาการแพทยแ์ละเวชปฏิบัติแผนใหม่ในช่วงยุคราชวงศ์หมิง ราชวงศ์ชิง  

ก่อนสงครามฝิ่น 
7. ยุคปัจจุบัน 

1. ยุคโบราณ (古代 Ancient Age) 
เป็นยุคเร่ิมต้นของการเกษตรกรรม เหตุการณ์ในยุคนี้ปรากฎอยู่ในตํานานและหลักฐานทาง 

โบราณคดี ซ่ึงท่ีสําคัญคือ 
- ฝูซี (伏羲) ประดิษฐเ์ข็มหนิ 9 เล่ม อาย ุ4,000-5,500 ปี ซ่ึงอาจใช้เพื่อการรักษาโดย 

วิธีฝังเข็ม มีผู้เช่ือว่าฝูซีมีการริเร่ิมประดิษฐต์ัวอักษรภาพข้ึนใช้ด้วย 
- เสินหนง (神农) เร่ิมนําสมุนไพรมาใช้รักษาโรค 
- จักรพรรดิหวงตี้ (黄帝) เป็นผู้ริเร่ิมร่วมกบัแพทย์ในราชสํานัก ถกปัญหาวิชาความรู้ 

ทางการแพทย ์วิธีรักษา รวมทั้งการเขียนใบส่ังยา เพื่อร่างบันทึกเป็นตําราแพทย ์

2. ยุคราชวงศ์เซ่ีย (夏代) ถึงยุคชุนชิว (春秋) (2,100-476 ปีก่อนคริสต์ศักราช) 
ตามหลักฐานทางโบราณคดี คนจีนรู้จักทําเหล้าตั้งแต่กลางยุคหินใหม่  

ในยุควัฒนธรรมหยางเส้า(仰韶) ราว 4,000-10,000 ปีมาแล้ว การรู้จักการทําเหล้ามีผลต่อการแพทย ์ 
คือ การนํามาใช้ในการทํายา โดยเฉพาะยาดองเหล้าต่าง ๆ ในยุคนี้เร่ิมมีการทํายาต้มโดยมีการผลิต
ภาชนะสําหรับต้มยายาต้มเป็นจุดเด่นของการแพทยแ์ผนจีน เพราะมปีระโยชน์สําคัญ 4 ประการ คือ 

- สะดวกต่อการรับประทาน และทําให้ดูดซึมง่าย 
- เพิ่มสรรพคุณ ลดพิษ และผลข้างเคียง 
- สะดวกในการปรับขนาดตัวยาต่าง ๆ 
- ทําให้การนําแร่ธาตุต่าง ๆ มาประกอบยาได้ง่ายข้ึน 

                                                 
1 เนื้อหาส่วนนี้ทัง้หมด  คัดลอกมาจาก วิชัย โชควิวัฒน , บรรณาธิการ (2549)   และในส่วนคำ�นำ� คัดลอกม�จ�ก วิชัย โชควิวัฒน , บรรณ�ธิก�ร (2549)
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       การรู้จักทํายาต้มทําใหก้ารแพทย์จนีพฒันาแนวทางการใช้ยาผสมมาอย่างต่อเนือ่ง ดังจะเหน็ได้
จากในยุคชุนชิว นอกจากนี ้ยังพบเอกสารโบราณช่ือ ซานไห่จิง (山海经 หรือ คู่มือภูเขาและแม่น้าํ) 
ซ่ึงเนื้อหาหลักเป็นเร่ืองทางภูมิศาสตร์ แต่ได้กล่าวถึงยาสมุนไพรไว้ราว 120 ชนิด ท้ังจากพืช สัตว์ 
และแร่ธาต ุ

3. ยุคก่อกําเนิดทฤษฎีการแพทย์จีน (中医理论体系的初步建立  Origin of Traditional 
Chinese Medicine Theory) จากยุคจ้ันก๋ัว (ยุครณรัฐ 战国) ถึงยุคสามก๊ก (三国 SanGuo) (475 
ป ีก่อนคริสต์ศักราช ถึง ค.ศ. 265) 

เป็นยุคเร่ิมอารยธรรมสําคัญ ในยุคจั้นกั๋วมีการใช้วัว ควาย ปุ๋ย และอุปกรณ์ท่ีทําจากเหล็ก ใน
การทําเกษตรกรรม มีการประดิษฐเ์คร่ืองวัดแผ่นดินไหว และท่ีสําคัญคือการทํากระดาษ เป็นยุค
กําเนิดลัทธิขงจื่อ (孔子) และลัทธิเต๋า (道教) รวมทัง้เร่ิมเส้นทางสายไหม สําหรับอารยธรรมทาง
การแพทย ์ พบตําราการแพทย์เขียนบนผ้าไหมและไม้ไผ่ จากสุสานหม่าหวางตยุ (马王堆 ) แห่ง
ราชวงศ์ฮั่น  ในยุคนี้มีคัมภีร์ทางการแพทยท่ี์สําคัญ 3 เล่ม ได้แก ่

1) คัมภีร์หวงตี้เน่ย์จิง (黄帝内经) หรือ เน่ย์จิง (内经) แบ่งเป็น 2 ภาค คือ ซู่เว่ิน (素问 
หรือ Plain Questions หรือคําถามง่าย ๆ) และ หลิงซู (灵枢 หรือ Miraculous Pivot หรือ แกน
มหัศจรรย)์ กล่าวถึงการเรียนวิชาแพทย ์ จรรยาบรรณในการประกอบวชิาชีพ หลักพืน้ฐานเรื่องยนิ-
หยาง ( 阴阳) และธาตุท้ังห้า หรือ อู่สิง (五行) คือ ไม้ ไฟ ดิน ทอง และนํ้า ตลอดจนหลักธรรมชาติ 
6 ประการ คือ การป้องกันและการรักษา สาเหตุและอาการของโรค ผลของฤดูกาลผลของภูมิศาสตร์ 
ผลจากอุตุนิยม การฝังเข็มและการรมยา 

2) คัมภีร์เสินหนงเปิ๋นเฉา่จิง (神农本草经Classic of Shen Nong’s Materia Medica) 
หรือ ตําราเภสัชวิทยาดั้งเดิมของเสินหนง มีอายุราว 1,780 ปี กล่าวถึง ตัวยา365 ชนดิ ได้แก ่พืช 252 
ชนิด สัตว์ 67 ชนิด และแร่ธาตุ 46 ชนิด มีการแบ่งยาออกเป็น 3 ระดับ ตามความปลอดภัย คือ 

- ชั้นด ี(Top grade) เป็นยาที่มคีวามปลอดภัยในการใช ้
- ชั้นปานกลาง (Middle grade) เป็นยาที่ไม่มีอันตรายหากใช้อย่างถูกต้อง 
- ชั้นตํ่า (Low grade) เป็นยาทีอั่นตรายโดยเฉพาะหากรับประทานมากเกนิไป 

คัมภีร์เสินหนงเป๋ินเฉ่าจิง ริเร่ิมหลักทฤษฎียาจีนโดยแบ่งยาออกเป็น 4 จําพวก (ร้อน เย็น อุ่น 
และกลาง) 5 รส (เปร้ียว เค็ม เผ็ด หวาน และขม) 7 ผลลัพธ์ (ตัวยาเด่ียว เสริมฤทธ์ิกัน เสริมฤทธ์ิฝ่าย
เดียว ถูกข่ม ลดทอนหรือกาํจัดพิษ ลดทอนฤทธ์ิ และให้ผลตรงข้าม) หลักการรักษาอาการฝ่ายเยน็
ด้วยยาร้อน และรักษาอาการฝ่ายร้อนด้วยยาเย็น  ยุคราชวงศ์ฮั่น (汉代Han Dynasty) ลัทธิเต๋ามี
อิทธิพลสูง ทําให้มีการมุ่งแสวงหายาอายุวฒันะมากกว่าเรื่องการรักษาโรค ตัวยาท่ีใช้ประกอบเป็นยา
อายุวัฒนะจึงถูกจัดเป็นยาชัน้ดี 
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3) ซางหานจ๋าปิ้งลุ่น (伤寒杂病论Treatise on Febrile and Miscellaneous Diseases) 
หรือตําราไข้และโรคเบ็ดเตล็ด เขียนโดย จางจ้งจิ่ง (张仲景Zhang Zhongjing) ตอนปลายยุคราชวงศ์
ฮั่นตะวันออก (ค.ศ. 25–220) โดยรวบรวมความรู้ทางการแพทย์ในอดตีและประสบการณ์ของตนเอง 
คือ เลิกเช่ือว่าเทวดาและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิเป็นต้นเหตุทําให้เกดิโรค และบรรยายวิธีการรักษา 8 วิธี ได้แก่ 
การขับเหง่ือ การทําให้อาเจียน การระบาย การประสาน การให้ความอุ่น การลดความร้อน การบํารุง 
และการสลาย    
4. ยุคราชวงศ์จ้ิน (晋 代 Jin Dynasty) ราชวงศ์หนานเป่ย์เฉา (ราชวงศ์ใต้กับเหนือ 南北朝代

Southern and Northern Dynasties) ราชวงศ์สยุ (隋代 Sui Dynastyราชวงศ์ถัง (唐代 Tang 
Dynasty) และยุคอู่ไต ้(ห้าราชวงศ์ 五代 Five Dynasties) (ค.ศ. 265-960) 

ในยุคนี้มีพัฒนาการทางการแพทย์จีนท่ีสําคัญ ดังนี ้
1) การพัฒนาเร่ืองการจับชีพจร ตําราท่ีสําคัญคือ ม่ายจิง (脉经 Pulse Classic หรือ ชีพจร

คลาสสิค) แต่งโดย หวางซูเหอ (王叔和 Wang Shuhe) แบ่งชีพจรไว ้24 ชนิด ตามทฤษฎีการแพทย์
จีนเช่ือว่า ชพีจรท่ีข้อมือซ้ายจะบ่งบอกภาวะของหัวใจ ลําไส้เล็ก ตับ ถุงน้ําด ี และไต ชีพจรที่ข้อมือ
ขวาจะบ่งบอกภาวะของ ปอดลําไส้ใหญ่ ม้าม กระเพาะอาหาร และไต  

2) การพัฒนาเร่ืองปัจจัยการเกิดโรคและอาการของโรค ในปี ค.ศ. 610 จักรพรรดิฉาวหยวน
ฟาง (巢元方 Chao Yuanfang) มีพระราชโองการให้เขียนตํารา จูป้ิงเหวียนโฮ่วลุ่น (诸病源候论 
General Treatise on the Causes and Syndromes of Diseases หรือ ตําราท่ัวไปเรื่องสาเหตุและอาการ
ของโรค) เป็นหนังสือ 50 เล่ม แบ่งเป็น 67 บท 1,720 หัวข้อ เป็นตําราท่ีไม่กล่าวถึงตํารับยาเลย 

3) ความก้าวหน้าทางเภสชัวทิยาและการปรุงยา มีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
3.1 การปรับปรุงตํารายา มีการปรับปรุงตํารายาเสินหนงโดย ถาวหงจ่ิง (陶弘景  

TaoHongjing) (ค.ศ. 452-536) ถาวหงจิ่งได้ตรวจสอบตาํรายาเสินหนง และเขียนข้ึนใหม่เป็นตํารา 
เปิ๋นเฉ่าจิงจ๋ีจู้ (本草经集注 Collective Notes to Classic of Materia Medica หรือ การรวบรวม
บันทึกเกีย่วกบัตํารายาคลาสสิค) ได้ริเร่ิมหลัก“ยาต่างกลุ่มอาจใช้รักษาโรคเดียวกันได้” และกล่าวถึง
วิธีการเก็บสมุนไพร เช่น ควรเก็บสมุนไพรช่วงต้น ฤดูใบไม้ผลิหรือปลายฤดูใบไม้ร่วง เพราะ
ช่วงเวลาดงักล่าว ดอก ผล กิ่ง และใบ จะโตเต็มท่ีและสุก 
ซินซิวเป๋ินเฉ่า เป็นตํารายาหลวงฉบับแรกของโลกท่ีเกี่ยวกับตวัยาสมุนไพร ก่อนตํารายานูเร

มเบิร์ก(Nuremberg Pharmacopoeia) ซ่ึงเผยแพร่ใน ค.ศ. 1542 เป็นเวลาถึง 800 ปี ตํารายาฉบับนี้
กล่าวถึงวัสดุอุดฟันซ่ึงทําจากตะกัว่ เงิน และปรอท เป็นเวลาถึง 1,000 ปีก่อนที่เบลล์ (Bell) ทันต
แพทย์ชาวอังกฤษจะคิดค้นโลหะผสมเงินและปรอทเพ่ือใช้อุดฟัน 

3.2 การพัฒนาการรักษาเฉพาะโรค ได้แก ่
- การรักษามาลาเรียดว้ยสมุนไพรฮอมดง 
- การรักษาโรคตามัวในท่ีมดืด้วยตับสัตว ์
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- การรักษาวณัโรคด้วยรกสัตว ์
3.3 การนําวิชาเล่นแร่แปรธาตุมาใชใ้นการพัฒนาเภสัชเคมีภัณฑ์ เกิดจากความ 

พยายามแสวงหายาอายุวัฒนะตั้งแตยุ่คต้นราชวงศ์ฉิน ทําให้มีการพัฒนาวิชาเคมีภณัฑ์ในยุคเร่ิมแรก 
3.4 การพัฒนาการปรุงยา มีตํารา เหล่ย์กงเผ้าจ้ือลุ่น (雷公炮制论 Leis Treatise  

onMedicinal Preparation หรือ ตําราการนําการปรุงยา เพื่อเพิ่มสรรพคุณ ลดพิษและอาการข้างเคียง 
รวมทั้งการปรุงยาเพื่อให้ใช้ได้ง่ายและเก็บรักษาไดน้าน 

4) การพัฒนาเวชปฎิบัต ิในยคุราชวงศ์จิ้น ราชวงศ์สุย และราชวงศ์ถัง มีแนวโน้มการพฒันา 
แพทย์ให้มีความชํานาญเฉพาะทางแขนง ดังนี้ 

4.1 ตําราเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
4.2 ตําราฝังเข็มและรมยา 
4.3 ตําราเฉพาะเร่ืองทางศัลยศาสตร์ 
4.4 ตําราเฉพาะเร่ืองการบาดเจ็บ 
4.5 ตําราเฉพาะเร่ืองทางสูติศาสตร์ 
4.6 ตําราเฉพาะเร่ืองกุมารเวชศาสตร์ 

5) ระบบการศึกษาและการบริหารการแพทย์ ในยุคนี้มีพฒันาการท่ีสําคัญ คือ ค.ศ. 581 ใน
ยุคราชวงศ์สุย มีการก่อตั้ง ไท่อีเวี่ยน (太医院 Imperial Medical Instituteหรือ สถาบันแพทย์หลวง) 
ซ่ึงประกอบดว้ย 3 แผนก คือแผนกยา การนวด และเวทมนต์ (Incantation)ค.ศ. 618 ในยุคราชวงศ์ถัง 
กิจการแพทย์หลวงซ่ึงเดิมจาํกัดขอบเขตงานอยู่เฉพาะในวังหลวง ได้ขยายออกไปทัว่ประเทศ มีการ
เร่ิมกิจการโรงเรียนแพทย์ เพิ่มระยะเวลาการฝึกอบรมเป็นแพทยแ์ละผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง 

5. ยุคราชวงศ์ซ่ง (宋代 Song Dynasty) ถึงราชวงศ์เหวียน (元代 Yuan Dynasty) (ค.ศ.960-1368) 
        ในยุคราชวงศ์ซ่งเหนือ (ค.ศ. 960-1127) มีการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ท่ีสําคัญคือ การค้นพบ 
ดินปืน เข็มทิศ และการพิมพ ์คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) (ค.ศ. 1818-1883) ได้กล่าวถึงการค้นพบทั้ง 
สามส่ิงนี้ในหนังสือ การประยุกต์ทางการแพทย์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ (The Application of 
Medicine, Nature and Science) ว่า “ดินปืนได้ระเบดิชนชั้นนักรบออกเป็นเส่ียง ๆ และเข็มทิศได้ถูก
ใช้เปิดตลาดโลกและสร้างอาณานิคม ขณะที่การพิมพ์ไดก้ลายเป็นเคร่ืองมือของการศึกษาใหม่ และ
เคร่ืองมือของการฟื้นฟวูิทยาศาสตร์ และเป็นคานงัดท่ีแข็งแรงท่ีสุดซ่ึงเป็นพื้นฐานสําคัญในการ
สร้างและพัฒนาจิตวิญญาณ” ในยุคดังกล่าวจีนเร่ิมมีการพิมพ์ธนบัตรใช้ และมีการพฒันาทั้งทางด้าน
ดาราศาสตร์และกลศาสตร์อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตามในยุคราชวงศ์ซ่ง มีการปะทะทางความคิด
อย่างรุนแรงระหว่างแนวคิดดั้งเดิมตามลัทธิขงจื่อ กับความรู้ใหม่ ๆ (New learning) 

1) การชําระและพิมพ์เผยแพร่ตาํราแพทย์ ค.ศ. 1026 มีการสะสมตําราแพทยแ์ละตํารับยา
เพิ่มเติมอีกมาก 
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2) การก่อตั้งสํานักเภสัชวิทยาแห่งชาต ิ มีการพัฒนาทั้งการผลิตและจาํหน่ายยา เปล่ียนชื่อ
โรงงานผลิตยา (熟药所  Drug Processing Workshop) เป็น ตํารับเวชปราณีการุณโอสถสถาน
(Medical Grace Formulae Benevolent Dispensary) และเปล่ียนชื่อสถานจําหน่ายยา เป็น เวชการุณ
โอสถสถาน (Medical Benevolent Dispensary) 

3) การพัฒนาระบบการศึกษาแพทย ์ สถาบันแพทย์หลวงได้พัฒนาระบบการศึกษาแพทย์ 
โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 3 ระดับ มีการสอบเล่ือนชั้นทุก 2 ปี และแบ่งโรงพยาบาลของโรงเรียน
แพทย์เป็น3 แผนก ได้แก ่

- แผนกอายุรศาสตร์ สูติศาสตร์ และกุมารเวชศาสตร์ 
- แผนกฝังเข็มและรมยา 
- แผนกโรคภายนอก ซ่ึงรวมถึงศัลยศาสตร์ การรักษาการบาดเจ็บและการจัดกระดูก 

4) การพัฒนาสูตรตํารับยาและเภสัชวิทยา มีการพัฒนาตําราทางเภสัชวิทยา และสูตรตํารับ
ยาจํานวนมาก 

5) การพัฒนาการแพทย์เฉพาะทางแขนงตา่ง ๆ ได้แก ่
5.1 สาเหตุของโรคคือ คําอธิบายเรื่องโรคกลุ่มอาการและตํารายาเกีย่วกบัการผนวก 

รวมสาเหตุโรคสามกลุ่ม 
5.2 การฝังเข็มและรมยา ในปี ค.ศ. 1027 มีการหล่อรูปบรอนซ์ขนาดเทา่คนจริง 

จํานวน 2รูป แสดงจุดฝังเข็ม 657 จุด และเปิดดูอวยัวะภายในได้ นอกจากนี้ยังมีการเขียนตําราฝังเข็ม
และรมยาเผยแพร่อีกหลายชุด 

5.3 วิชานรีเวชวิทยา มีตําราท่ีสําคัญ คือ ตําราสือฉ่านลุ่นและตํารา ฟู่เหรินต้าฉวน 
เหลียงฟาง 

5.4 วิชากุมารเวชศาสตร์ มีตําราช่ือ เสี่ยวเอ๋อร์เหย้าเจ้ิงจ๋ือจฺเหวีย หรือ กุญแจการ 
วินิจฉัยกลุ่มอาการและการรักษาโรคในทารก) เฉียนอ่ีเนน้การวนิิจฉัยโรคด้วยการด ู(Inspection) โดย
การสังเกตลักษณะผิวหนัง สภาพของใบหน้า และดวงตา 

5.5 ศัลยศาสตร์และวิทยาการบาดเจ็บ หรือ ซางเคอเสวีย หรือ ตําราเร่ืองสําคัญ 
เกี่ยวกับโรคภายนอกและมีการบันทึกเกีย่วกบัโรคมะเร็งเปน็คร้ังแรกในตาํรา เว่ย์จ้ีเป่าซู   มีการรักษา
กระดูกสันหลังหักโดยการแขวนถ่วงน้ําหนัก ก่อนทีแ่พทย์ชาวอังกฤษช่ือ เดวิส (Davis) จะกล่าวถึง
วิธีการจัดให้เข้าท่ีโดยการแขวน (Reduction by Suspension) เป็นเวลาถึง 600 ปี และมีการใช้เฝือกไม้ 
4 ชิ้น เพ่ือรักษากระดกูหัก 

5.6 การพัฒนาด้านนติิเวชศาสตร์ มีตํารานติิเวชศาสตร์ชือ่ ส่ีวานจ๋ีลู่ 

6. ยุคพัฒนาการแพทย์และเวชปฏิบัติแผนใหม่ ช่วงยคุราชวงศ์หมิง (明代 Ming Dynasty) 
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และราชวงศ์ชงิ (清代 Qing Dynasty) ก่อนสงครามฝ่ิน (ค.ศ. 1368-1840) 
เหตุการณ์ในยคุนี้ท่ีมีผลกระทบต่อพัฒนาการแพทย์ของจนี ได้แก ่ในปี ค.ศ. 1371-1435 ขัน

ทีเจ้ิงเหอ (郑和 Zheng He) หรือ ซันเป่ากง (三宝公 San Bao Gong) ได้ออกเดินทางท่องทะเลไป
ตลอดทะเลจีนใต้ถึงอินเดียและกว่า 30 ประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกา ทําให้ประเทศจนีได้
แลกเปล่ียนวิทยาการและการแพทยก์ับประเทศต่าง ๆ แตข่ณะเดียวกนั ก็มีการปิดกัน้ควบคุมบรรดา
ปัญญาชน โดยในราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงได้จัดระบบการสอบคัดเลือกข้าราชการ มีการสอบถึง 
8 ภาค และมีความพยายามปิดกั้นขัดขวางกระแสทุนนยิมโดยการใช้นโยบายปิดประเทศด้วย 
7. ยุคการแพทย์สมัยใหม ่จากสงครามฝิ่น การสถาปนาจีนใหม่ จนถึงปจัจุบัน ( 现代 Modern Age)  
(ค.ศ. 1840–ปัจจุบัน) 

7.1 การยอมรับการแพทย์ตะวันตก 
ประวัติศาสตร์จีนในช่วงยุคนี ้ การแพทย์ตะวันตกมีผลกระทบอย่างมากต่อการแพทย์จนี เร่ิมต้นจาก
การเกิดสงครามฝ่ินระหว่างจนีกับชาติตะวนัตก 2 คร้ัง คือ คร้ังแรกทาํสงครามกับประเทศอังกฤษ
(ค.ศ. 1840-1842) และครั้งท่ีสองทําสงครามกับประเทศอังกฤษและฝร่ังเศส (ค.ศ. 1856-1860) 

7.2 ความพยายามล้มเลิกการแพทย์จีน 
หลังจากการแพทย์ตะวันตกได้รับการยอมรับอย่างกวา้งขวางในประเทศจีน รัฐบาลก๊กมินต๋ัง มี
ความคิดและความพยายามล้มเลิกการแพทย์จีน ดังนี ้
      ค.ศ. 1914 หวางต้าเซีย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เสนอให้ยกเลิกการแพทย์จนี และให้
ใช้การแพทย์ตะวนัตกเพียงอย่างเดยีว 
      ค.ศ. 1925 สมาคมสหศึกษาแห่งประเทศจีน เสนอต่อรัฐบาลให้นําการแพทยจ์ีนเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของสถาบันการแพทย์ตะวันตก แต่ถูกปฎิเสธ 
      เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1929 ในท่ีประชุม “คณะกรรมการกลางสาธารณสุข” นายแพทย์เวี่ย
วินซ่ิว ซ่ึงศึกษาวิชาแพทยจ์ากญ่ีปุ่นและกลับมาจีน ใน ค.ศ. 1914 เสนอให้ยกเลิกการรักษาโรคโดย
แพทยจ์ีน 
      หลังจากมติดังกล่าวผ่านการพิจารณาของท่ีประชุม ได้เกดิการต่อต้านจากวงการแพทย์และ
เภสัชกรรมแผนจีนอยา่งกว้างขวาง กลุ่มสมาคมต่าง ๆ 132 กลุ่ม จาก 15 มณฑล ได้ส่งตัวแทนไป
ชุมนุมกันท่ีนครเซ่ียงไฮ้ กลุ่มผู้ต่อต้านได้ชูคําขวัญ “เรียกร้องการแพทย์จีน เพื่อป้องกันการรุกราน
ทางวัฒนธรรม เรียกร้องแพทย์และเภสัชกรจีน เพื่อป้องกันการรุกรานทางเศรษฐกิจ” มีการเจรจากบั
รัฐบาลเพื่อใหย้กเลิกมตดิังกล่าว แพทยแ์ละเภสัชกรแผนจีนในนครเซ่ียงไฮ้นัดกนัหยุดงานคร่ึงวนั
เป็นการประท้วง โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ เช่น สมาคมการค้าแห่งประเทศจนี 
สมาคมสินค้าแห่งประเทศจนี สํานักพิมพ์ข่าวการแพทย ์ และชาวจนีโพ้นทะเลในแถบอุษาคเนยไ์ด้
ส่งโทรเลขสนับสนุนการคัดค้านคร้ังนี้ด้วย การรณรงค์คัดค้านดังกล่าวจัดข้ึนในวันท่ี 17 มีนาคม ค.ศ. 
1929 แพทยจ์นีจึงถือวันท่ี 17 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันแพทย์จีน 
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7.3 การฟ้ืนฟูการแพทย์จีนหลังการสถาปนาจีนใหม่ 
      ระหว่างสงครามกลางเมืองท่ียาวนานถึง 28 ปี เนื่องจากเขตท่ีฝ่ายคอมมูนิสต์ครอบครองอยู่
ถูกปิดล้อมจากทุกด้าน การแพทย์ในเขตนี้จึงต้องอาศัยการใช้ประโยชน์จากการแพทย์จีน และไดม้ี
การผสมผสานการแพทย์ตะวนัตกมาโดยต่อเน่ืองหลังการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เม่ือ
วันท่ี 1 ตุลาคม ค.ศ. 1949 รัฐบาลจีนใหม่มนีโยบาย “สังคายนาการแพทย์จีน” ท่ัวประเทศ ต่อมา ค.ศ. 
1956 ได้จัดต้ังสถาบันสอนการแพทย์จนีใน4 เมืองใหญ่ คือ นครปักกิง่ นครเซ่ียงไฮ้ เมืองนานกิง 
และเมืองเฉิงต ู และขยายเพ่ิมจํานวนข้ึนเร่ือย ๆช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรม รัฐบาลมีนโยบายกระจาย
บริการสาธารณสุขไปท่ัวประเทศ ด้วยการสร้าง “หมอเทา้เปล่า” ข้ึน มีการเสนอคําขวัญ “หญ้าหนึง่
กํา เข็มหนึ่งเล่ม สามารถรักษาโรคได”้ การผลิตแพทยด์้วยนโยบายซ้ายจัด ทําให้เกดิแนวคิด “การ
รวมแพทย์ท้ังสองแผนเข้าดว้ยกัน” เพื่อผลิตแพทย์แผนใหม่ให้รู้ท้ังการแพทย์ตะวนัตกและ
การแพทยจ์ีน แต่ไม่ประสบผลสําเร็จ เพราะทําให้ไดแ้พทย์ท่ีไม่มีความรู้ลุ่มลึกพอทั้งสองแผน 
     เม่ือเข้าสู่ยุค “ส่ีทันสมัย” (ค.ศ. 1980) มีนโยบายทบทวนการพัฒนาการแพทย์ในประเทศจีน
ตั้งเป้าหมายใหม่ให้ม ี “การคงอยู่ร่วมกันของการแพทย์จีนและการแพทย์ตะวันตก และการ
ผสมผสานระหว่างการแพทย์จีนกับการแพทย์ตะวันตก โดยมุ่งเน้นใหม้ีการพัฒนาพร้อม ๆ กัน” 
     ปัจจุบันการแพทย์จีนมีการพัฒนาที่ครบวงจร ท้ังหลักสูตรการเรียนการสอน การใหบ้ริการ
ในโรงพยาบาล และการพฒันายา โดยการแพทย์จนีและการแพทย์ตะวนัตกมีการยอมรับซ่ึงกันและ
กันและได้รับการยอมรับจากท้ังรัฐบาลและประชาชน (วชิัย โชคววิัตน : 2549) 

2.2 ประเภทของตํารับยาจีน  ( 医学教书的种类 ) 
ตํารับยาจีนแบ่งตามสรรพคุณเป็นประเภทใหญ่ ๆ 17 ประเภท ได้แก ่ตํารับยาบํารุง ตํารับยา

ปรับให้สมดุล ตํารับยาปรับการไหลเวยีนของช่ีภายในร่างกาย ตํารับยารักษาความผดิปกติของระบบ
เลือด ตํารับยาให้ความอบอุ่นภายในร่างกาย ตํารับยารักษาอาการภายนอก ตํารับยาระบายความร้อน
ตํารับยาสลายความช้ืน ตํารับยาสมาน ตํารับยาช่วยย่อยสลาย ตํารับยารักษาอาการแห้งขาดความชุ่ม
ชื้น ตํารับยาขับเสมหะ ตํารับยาบรรเทาอาการลม ตํารับยาเปิดทวาร ตํารับยากล่อมจติประสาทตํารับ
ยาถ่าย และตํารับยารักษาแผล ฝีหนอง รายละเอียดของตาํรับยาแต่ละประเภทสรุปได ้ดังนี ้

1.  ตํารับยาบํารุง (补益剂 ปู่อ้ีจ้ี) 
หมายถึงตํารับยาท่ีประกอบด้วยตัวยาท่ีมีสรรพคุณช่วยเพิม่สารจําเป็น เพิ่มภูม ิ

ต้านทาน และช่วยให้ร่างกายแข็งแรง  
2. ตํารับยาปรับให้สมดุล (和解剂 เหอเจี่ยจ้ี) 

หมายถึงตํารับยาท่ีประกอบด้วยตัวยาท่ีมีสรรพคุณรักษาอาการของโรคเส้าหยาง  
ช่วยให้การทํางานของตับ ม้าม กระเพาะอาหารและลําไส้ดีข้ึน  

3.  ตํารับยาปรับการไหลเวียนของชี่ภายในร่างกาย (理气剂 หล่ีชี่จ้ี) 
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หมายถึงตํารับยาท่ีส่วนใหญ่ประกอบดว้ยตัวยาท่ีชว่ยให้การไหลเวยีนของช่ีภายใน 
ร่างกายดีข้ึนหรือปรับช่ีให้ลงสู่เบ้ืองล่าง  

4.  ตํารับยารักษาความผิดปกติของระบบเลือด (理血剂 หล่ีเซว่ียจ้ี) 
หมายถึงตํารับยาท่ีประกอบด้วยตัวยาท่ีมีสรรพคุณรักษาอาการผิดปกติของระบบ 

เลือด ช่วยปรับสมดลุของชี่และเลือด โดยท่ัวไปใช้บํารุงเลือด ห้ามเลือด สลายเลือดค่ัง และช่วย
การไหลเวยีนของเลือดให้ดข้ึีน  

5.  ตํารับยาสมาน (固涩剂 กู้เซ่อจ้ี) 
หมายถึงตํารับยาท่ีใช้รักษาโรคที่ช่ีของเลือด สารพื้นฐานในไต และอสุจิเคล่ือน 

หล่ังออกง่ายประกอบด้วยตัวยาท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งหรือเหนี่ยวร้ังให้เสถียร การเคล่ือนหล่ังออกของสาร
ภายในร่างกาย ทําให้สูญเสียช่ีของเลือด ซ่ึงมีสาเหตุและพยาธิสภาพของร่างกายแตกต่างกัน เช่น 
เหง่ือออกง่าย เหง่ือออก ขณะนอนหลับ ท้องเสียเร้ือรัง ถ่ายบิดเร้ือรัง หล่ังอสุจิขณะหลับ หรือ
ปัสสาวะรดท่ีนอนในขณะหลับ ประจําเดอืนมามากผิดปกติหรือมาทีละน้อยไมห่มด รวมถึงอาการ
ตกขาวมากผิดปกติ  

6. ตํารับยาให้ความอุ่นภายในร่างกาย (温里剂  เวินหล่ีจ้ี) 
หมายถึงตํารับยาท่ีใช้รักษากลุ่มอาการเย็นภายในร่างกาย มีฤทธ์ิทําให้ร่างกาย 

อบอุ่น สลายความเยน็ แก้ปวด เสริมการทํางานของม้ามและกระเพาะอาหาร ตํารับยานี้มีรสเผ็ดร้อน
กลุ่มอาการเย็นภายในร่างกาย มีสาเหตุมาจากสภาพหยางของร่างกายพร่อง หยางไม่เพียงพอทําให้
เกิดความเย็นภายในร่างกาย หรือใช้ยาผิดทําให้หยางลดลง หรือกระทบกับความเย็นภายนอกและ
เข้าถึงอวัยวะภายใน แล้วต่อไปยังเส้นลมปราณ แบ่งเป็น 3 กลุ่มตามความรุนแรงของอาการของโรค
และตําแหน่งท่ีเกิดโรค  

7. ตํารับยารักษาอาการภายนอก (解表剂 เจ่ียเปี่ยวจ้ี) 
หมายถึงตํารับยาท่ีใช้รักษากลุ่มอาการของโรคอันมีสาเหตุจากภายนอก เช่น สภาพอากาศ

ท้ัง 6ได้แก ่ลม ความเย็น ความร้อนอบอ้าว ความช้ืน ความแห้ง และไฟ ตํารับยานี้จะออกฤทธิ์กําจัด
ของเสียท่ีอยู่ตามผิวหนังออกโดยผ่านการขับเหง่ือ และกระทุ้งอาการของโรคหัดให้ออกได้ง่ายข้ึน 
โดยท่ัวไปตํารับยาประเภทน้ีจะมีรสเผ็ด ต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับโรคตามสาเหตุของโรค เช่น ลม
ร้อน ลมเย็นและสภาพร่างกาย ซ่ึงมีลักษณะยิน-หยาง แกร่ง พร่องแตกต่างกัน  

8. ตํารับยาระบายความร้อน (清热剂 ชิงเร่อจ้ี) 
หมายถึงตํารับยาท่ีใช้รักษากลุ่มอาการร้อนภายในร่างกาย ประกอบดว้ยตัวยาซ่ึงมี 

สรรพคุณระบายความร้อน ช่วยให้เลือดเยน็ และแก้พษิ  

9. ตํารับยาสลายความชื้น (祛湿剂 ชฺวีซือจ้ี) 
หมายถึงตํารับยาท่ีใช้รักษาโรคหรือกลุ่มอาการเจ็บป่วยท่ีเกิดจากความช้ืน  
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ประกอบดว้ยตัวยาท่ีมีสรรพคุณขจัดความช้ืนด้วยการขบัน้ําสลายช้ืน ระบายน้ําท่ีมีลักษณะขุ่นเป็น
ตะกอน เพ่ือให้เกิดสภาพคล่อง  

10. ตํารับยาถ่าย (泻下剂 เซ่ียเซี่ยจ้ี) 
หมายถึงตํารับยาท่ีใช้รักษากลุ่มอาการแกร่งภายในร่างกาย ประกอบด้วยตัวยาท่ีม ี

สรรพคุณระบายท้อง กําจัดของเสียท่ีตกค้างในกระเพาะอาหารและลําไส้ ระบายความร้อนที่สูง
เกินไป และขับน้ําเนื่องจากกลุ่มอาการแกร่งภายในร่างกายท่ีเป็นสาเหตุให้ท้องผูกนัน้ อาจเกิดจาก
ความร้อน ความเย็น ความแห้ง และนํ้า ตํารับยาประเภทนี้จึงแบ่งเปน็ 5 กลุ่มตามพยาธิสภาพของ
ร่างกายและอายุของผู้ป่วย  

11. ตํารับยาชว่ยย่อยสลาย (消导剂 เซียวต่าวจ้ี) 
หมายถึงตํารับยาท่ีส่วนใหญ่ประกอบดว้ยตัวยาท่ีมีสรรพคุณช่วยให้ระบบย่อย 

อาหารดีข้ึน ขับอาหารตกค้าง บรรเทาท้องอืด หรืออาการจุกเสียดแนน่ท้อง  
12. ตํารับยาขบัเสมหะ (祛痰剂  ชวีถันจ้ี) 

หมายถึงตํารับยาท่ีใช้รักษาโรคต่าง ๆ อันเกดิจากเสมหะ ประกอบดว้ยตัวยาท่ีม ี
สรรพคุณขับเสมหะและนํ้าเสียที่ตกค้างใหห้มดไป เนื่องจากเสมหะมีหลายชนิด เช่น เสมหะช้ืน 
เสมหะร้อน เสมหะแห้ง เสมหะเย็น และเสมหะปนลม ดังนั้น จึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม  

13. ตํารับยารักษาอาการแห้งขาดความชุ่มชื้น (治燥剂 จ้ือเจ้าจ้ี) 
หมายถึงตํารับยาท่ีประกอบด้วยตัวยาท่ีมีสรรพคุณเสริมสร้างนํ้าหล่อเล้ียง ช่วยให้ 

อวัยวะมีความชุ่มช้ืน  

14.  ตํารับยาเปิดทวาร (开窍剂  ไคเชี่ยวจ้ี) 
หมายถึงตํารับยาท่ีประกอบด้วยตัวยาท่ีมีรสเผ็ด มีกล่ินหอม ทะลวงไดด้ี สามารถ 

เปิดทวารทําให้มีสติฟื้นฟูสัมปชัญญะ ใช้รักษาอาการหมดสติ สติเลอะเลือน เกิดอาการชักหรืออัม
พฤกษ ์ 

15. ตํารับยากล่อมจิตประสาท (安神剂  อันเสินจ้ี) 
หมายถึงตํารับยาท่ีส่วนใหญ่ประกอบดว้ยตัวยาท่ีมีฤทธ์ิคลายเครียด หรือตัวยา 

บํารุงหัวใจกล่อมประสาท ลดความกระวนกระวายใจ  
16. ตํารับยาบรรเทาอาการลม (治风剂 จ้ือเฟิงจ้ี) 

หมายถึงตํารับยาท่ีประกอบด้วยตัวยาท่ีมีรสเผ็ด มีฤทธ์ิกระจายลม หรือเสริมยิน  
ลดหยางภายในร่างกาย  

17.  ตํารับยารักษาแผล ฝีหนอง (痈疡剂  ยงหยางจ้ี) 
หมายถึงตํารับยาท่ีประกอบด้วยตัวยาท่ีมีสรรพคุณขับพิษร้อน ขับหนอง หรือ 

สลายตุ่มก้อนด้วยความอุ่น ใช้รักษาโรคแผล ฝี หนอง ตุ่มก้อนต่าง ๆ (วชิัย โชคววิัตน : 2549) 



ข้อมูลสมุนไพรจีน

11

2.2.1   การใช้ยาสมุนไพรจีน (用中草药的方法) 
  การใช้ยาสมุนไพรตามทฤษฏีการแพทยแ์ผนจีนประกอบด้วย การจัดยาร่วมหรื
อยากลุ่ม ขนาดยาท่ีใช้ วิธีต้มยา และวิธีรับประทาน 

การจัดยาร่วมหรือยากลุ่ม (配伍 เฟย์อู่) 
  ในการใช้ยาสมุนไพรยาจนี ตัวยาบางชนิดสามารถใช่เดี่ยว ๆ แต่ตัวยาบางชนิด
จําเป็นต้องใช้ร่วมกับตวัยาอ่ืนๆ ตั้งแต่ 2 ชนิดข้ึนไป ตราทฤษฏีการแพทย์แผนจนี การใช้ยาสมุนไพร
มี 7 ประเภท คือ ประเภทตวัยาเดี่ยว ประเภทเสริมฤทธ์ิกัน ประเภทเสริมฤทธ์ิฝ่ายเดียว ประเภทถูก
ข่ม ประเภทลดทอนหรือกําจัดพิษ ประเภทลดทอนฤทธ์ิ และประเภทให้ผลตรงกันข้าม 
  ประเภทตัวยาเดี่ยว (单行 ตันสิง ) เป็นการใช้ตัวยาชนดิเดียวท่ีมีฤทธ์ิชัดเจนและ
เหมาะสมกับโรคนั้น ๆ เช่น โสมคน (人参 เหรินเซิน)ใช้รักษาผู้ป่วยท่ีมีอาการชี่พร่องมาก ชีพจร
อ่อนมาก หวัใจอ่อนแรง มือเท่าเย็น หยางชี่อ่อนแอ และ ต้นผักเบ้ียใหญ่ (马齿苋 หม่าฉ่ือเส้ียน)ใช้
รักษาโรคบิด เป็นต้น 
  ประเภทเสริมฤทธ์ิกัน (相 须  เซียงซวี ) เป็นการใช้ตัวยาร่วมกันของตัวยาที่มี
คุณสมบัติเหมือนกัน และมีสรรคุณใกล้เคียงกัน ทําให้ตวัยามีสรรพคุณดีข้ึน เช่น เกลือจืด (石膏 สือ
เกา) เม่ือใช่รว่มกับ จือหมู่        (知母)  จะมีสรรพคุณแก้ไข้ร้อนจัด ลดไข้ ร้อนใน และกระหายน้ํา 
ได้ผลดี 
  ประเภทเสริมฤทธ์ิฝ่ายเดียว (相使 เซียงสื่อ) เป็นการใช้ยาตัวยาร่วมกนัโดยมีตวัยา
ชนิดหนึ่งเป็นตัวยาหลัก และตัวยาอีกชนดิหนึ่งทําหน้าท่ีเสริมสรรพคุณร่วมของยาหลัก เพื่อใหม้ี
ฤทธ์ิแรงข้ึนเช่น หวงฉี (黄芪) มีสรรพคุณเพิ่มช่ี ระบายน้ํา เม่ือใช้รว่มกับโป่งรากสน (茯苓 ฝูหลิง) 
ซ่ึงมีสรรพคุณเสริมม้าม ระบายนํ้า โป่งรากสนจะช่วยเสริมฤทธ์ิหวงฉีให้เพิ่มการระบายนํ้าได้มากข้ึน 
  ประเภทถูกข่ม (相畏 เซียงเว่ย์) เป็นการใช้ตัวยาร่วมกันโดยตัวยาชนิดหนึ่งมีพิษ
หรือผลข้างเคียงส่วนตวัยาอีกชนิดหนึ่งสามารถลดพิษหรือผลข้างเคียงของตัวยาชนิดแรกได้ ตัวยา
ในกลุ่มนี้มี 19 ชนิด (十九畏) ส่ือจิ่วเว่ย์ ดังนี ้
  กํามะถัน (硫黄) หลิวหวง ถูกข่มด้วย (朴硝 ) 
  ปรอท (水银 สุ่ยอ่ิน) ถูกข่มด้วยสารหนู (砒霜 ผีเซียง) 
  หลังตู๋ ( 狼毒 ) ถูกข่มด้วยม่ีถอเจิง ( 密陀僧 ) 
  สลอด (巴豆 )ถูกข่มด้วยเชียนหนิว (牵牛) 
  กานพลู (丁香 )ตึงเซียง  ถูกข่มด้วยว่านนางคํา (都金) 
   โหราเดือยไก่ (川 乌)และเฉา่อู (草乌) ถูกข่มด้วยนอแรด (犀角) 
  ดินประสิว (亚硝 ) ถูกข่มด้วยซานหลิง (三棱 ) 
   อบเชยจีน (肉桂 ) โร่วกุย้ ถูกข่มด้วยสือจอื (石脂 ) 

อ
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  โสมคน (人参 ) เหรินเซิน ถูกข่มด้วยอู่หลิงจือ (五灵脂 ) 
  ประเภทลดทอนหรือกําจัดพษิ (相杀 เซียงซา) เป็นการใช้ตัวยาร่วมกันโดยตัวยา
ชนิดหึ่งสามารถลดทอนหรือกําขัดพิษ หรือผลข้างเคียงของตัวยาอีกชนดิหนึ่งได้ เช่น เหง้าขิง ( 生

姜 เซิงเจียง) สามารถกําจัดผลข้างเคียงของป้ันเซ่ีย (半夏) จะเห็นไดว้่า เซียงเวย่์ (相畏) และ เซียง
ซา (相杀) มีความหมายเหมือนกัน คือ ตัวยาหน่ึงจะไปลดพิษของตวัยาอีกตัวหนึ่ง ต่างกันเพยีงตัว
ยาใดเป็นผู้กระทําหรือถูกกระทํา 

ประเภทลดทอนฤทธ์ิ(相恶 เซียงเอ้อร์) เป็นการใช้ตัวยาร่วมกันโดยตัวยาชนิด 
หนึ่งทําให้สรรพคุณเดิมของตัวยาอีกชนิดหนึ่งลดลงหรือหมดไป เช่น เมล็ดหัวผักกาด (莱菔子

ไหลฝูจื่อ) ลดทอนฤทธ์ิของโสมคน (人参 เหรินเซิน) เป็นต้น 
ประเภทให้ผลตรงข้าม (相反 เซียงฝั่น) เป็นการใช้ตัวยาสองชนิดร่วมกันและทํา 

ให้เกิดการลบล้างสรรพคุณของตัวยา ตวัยาในกลุ่มนี้มี 18 ชนิด (十八反 สือปาฝ่ัน) ดังนี ้
- ชะเอมเทศ(甘草 กันเฉ่า) จะลบล้างสรรพคุณของต้าจี๋(大戟)กันสุ่ย (甘遂)  

เหยยีนฮวา (芫花)และสาหร่ายทะเล (海藻) 
- อูโถว (乌头) จะลบล้างสรรพคุณของปั้นเซ่ีย (半夏) กวาโหล (瓜蒌) เปย ์

หมู่ (贝母) ไป๋เล่ียน (白敛) และไป๋จี๋ (白芨) 
- หลีหลู (黎芦) จะลบล้างสรรพคุณของโสมคน (人参 เหรินเซิน) เป่ยซ์าเซิน  

(北沙参) ตันเซิน (丹参) เสวียนเซิน (玄参) ซ่ีซิน (细辛) และไป๋เสา (白芍)   

2.2.2   การเก็บเก่ียวสมุนไพรยาจีน 
สมุนไพรส่วนใหญ่ได้จากพืช พืชแต่ละชนดิมีแหล่งกระจายพันธ์ุและถ่ินท่ีอยู่ 

แตกต่างกัน ส่งผลให้สมุนไพรแต่ละชนดิมีลักษณะเฉพาะตัว มีองค์ประกอบทางเคมี และสรรพคุณ
ทางยาแตกต่างกัน การเก็บเกี่ยวสมุนไพรต้องคํานึงถึง การเก็บเกีย่วให้ถูกชนิด ส่วนท่ีใช้ อายุของพืช 
ช่วงเวลาของวนั ฤดูกาลที่เหมาะสม และการแปรรูปเบื้องต้นท่ีแหล่งปลูก จึงจะได้ตวัยาท่ีมคุีณภาพดี 
หรือได้สรรพคุณของยาตามต้องการ 

สมุนไพรจีนมีจํานวนชนิดค่อนข้างมาก สมุนไพรท่ีได้จากการเพาะปลูกและได้จากป่า
ธรรมชาติก็มีคุณภาพท่ีไม่เหมือนกัน แหล่งผลิตค่อนข้างกระจัดกระจาย ส่วนที่ใช้ทํายาก็แตกต่างกัน 
ระยะเวลาติดดอกออกผลไม่เหมือนกนั และฤดูเก็บเกีย่วก็ไม่พร้อมกนั ดังนั้น การเก็บเกีย่วท่ี
เหมาะสมจะส่งผลต่อคุณภาพของสมุนไพร และมีความสําคัญยิ่งต่อการคุ้มครองพันธ์ุและการขยาย
แหล่งผลิต จากประวัตศิาสตร์การแพทยจ์ีนได้บันทึกฤดูเกบ็เกี่ยวท่ีเหมาะสมของสมุนไพรแต่ละชนดิ 
เพื่อให้ได้ตวัยาที่มีคุณภาพและได้สรรพคุณของยาตามต้องการ ข้อมูลเหล่านี้ได้จากประสบการณ์
ของเกษตรกรผู้เก็บเกี่ยวสมนุไพรซ่ึงมีประโยชนต์่อคนรุ่นหลัง 
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 ปัจจุบันได้มกีารศึกษาวจิัยช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการเก็บเกี่ยวสมุนไพรแต่ละชนดิเพื่อให้ได้
ปริมาณสารสําคัญสูงสุด เช่น ตันเซิน (丹参) ซ่ึงมีสารสําคัญคือ สารกลุ่ม tanshinones พบว่าใน
เดือนพฤศจิกายนของทุกปี รากหรือเหง้าจะมีปริมาณ tanshinone IIA สูงสุด โดยสูงกว่าช่วงเวลาอ่ืน 
ๆประมาณ 2-3 เท่า ดังน้ัน จึงต้องเก็บตันเซินในเดือนพฤศจิกายน อยา่งไรก็ตาม ข้อมูลของปริมาณ
สูงสุดของสารสําคัญของสมุนไพรส่วนใหญ่ยังไม่ชัดเจน จึงไม่สามารถกําหนดช่วงเวลาเก็บเกี่ยวของ
สมุนไพรทุกชนิดเพื่อให้ได้ปริมาณสารสําคัญสูงสุดได้ ปัจจุบันการเก็บเก่ียวสมนุไพรส่วนใหญ่จะ
อาศัยประสบการณ์ของบรรพบุรุษท่ีสืบทอดต่อกันมา ร่วมกับช่วงเวลาเจริญเติบโตของพืชหรือสัตว์
ท่ีมีสารอาหารสูงสุด เช่น กันเฉ่า (甘草ชะเอมเทศ) มีสารสําคัญคือ glycyrrhizin ซ่ึงมีปริมาณสูงสุด
ในช่วงก่อนออกดอก ดังนั้น จึงต้องเก็บเกีย่วในช่วงก่อนออกดอก นอกจากนี ้ หากสภาพภูมิอากาศ 
ดินและสภาพแวดล้อมของแหล่งปลูกแตกต่างกัน แมว้่าจะใช้พนัธ์ุพืชชนิดเดยีวกัน แต่ช่วงเวลาเกบ็
เกี่ยวก็จะไม่เหมือนกัน เช่น หมาหวง (麻黄) มีสารสําคัญคือ ephedrine ซ่ึงมีปริมาณสูงสุดในเดือน
กันยายน ท่ีแหล่งปลูกต้าถง (大同 ) แต่ท่ีแหล่งปลูกเช่อเฟิง (赤峰 ) พบปริมาณสูงสุดในเดือน
สิงหาคม ดังนัน้ ระยะเวลาเกบ็เกี่ยวหมาหวงในพื้นท่ีท้ัง 2 แหล่งจะห่างกนั 1 เดือน 

 โดยท่ัวไปการเก็บเกีย่วเตา้ตี้เหย้าไฉสามารถจําแนกตามประเภทและส่วนท่ีใช้ของสมุนไพร 
ดังนี ้

1. พืชวัตถุ 
ส่วนของพืชท่ีใช้ทํายาม ี8 ส่วน และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเก่ียว มีดังนี้ 
1.1 รากและเหง้า มักเก็บในฤดใูบไม้ร่วงและฤดูหนาว ซ่ึงเป็นช่วงท่ีพืช 

เจริญเติบโตค่อนข้างช้า และในช่วงเวลาดงักล่าว สารอาหารต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเก็บสะสมอยู่ในราก
และเหง้า สารออกฤทธ์ิจะมปีริมาณสูงสุด ดังน้ัน จะได้สมุนไพรท่ีมีคุณภาพด ีเช่น เทียนหมา (天麻) 
ท่ีเก็บในช่วงปลายฤดูหนาวถึงต้นฤดูใบไม้ผลิ เรียกว่า ตงหมา (冬麻) มีคุณภาพดีกว่าเทียนหมาทีเ่กบ็
ในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิถึงต้นฤดูร้อนซ่ึงเรียกว่า ชุนหมา (春麻) นอกจากนี ้ระยะเวลาท่ีเหมาะสม
ในการเก็บเกี่ยว หวงเหลียน(黄连) มู่เซียง (木香) ตังกุย (当归) เฉียนหู (前胡) ไป๋จื่อ (白芷 โกฐ
สอ) ชวนซฺยง (川芎โกฐหัวบัว) คือ ฤดูใบไม้ร่วงหรือฤดหูนาว พืชท่ีมีผลและลําต้นเหี่ยวเฉาง่าย จะ
เก็บเกีย่วรากและเหง้าในฤดูร้อน เช่น เจ้อเป้ย์หมู ่(浙贝母) ชวนเป้ย์หมู่ (川贝母) เสฺวียนหูซ่ัว (玄
胡索) และป้ันเซ่ีย (半夏) 

1.2 ลําต้น มักเก็บในฤดูใบไม้ร่วงหรือฤดูหนาว เช่น กวนมู่ทง (关木通)  
ชวนมู่ทง (川木通) ต้าเสฺวีย่เถิง (大血藤) หากใช้ท้ังลําต้นและใบทาํยา ควรเก็บเกี่ยวในช่วงท่ีพชื
เจริญเติบโตเตม็ท่ีเช่น อ๋ินฮวาเถิง (银花藤) เย่เจียวเถิง (夜交藤) ไห่เฟิงเถิง (海凤藤) หากใชเ้นื้อ
ไม้ทํายา จะเกบ็ได้ท้ังปี เช่น ซูมู่ (苏木 ฝาง) เจีย้งเซียง (降香) เป็นต้น 
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1.3 เปลือก เปลือกรากส่วนใหญ่มักเก็บเกี่ยวในปลายฤดูใบไม้ร่วงถึงต้นฤดหูนาว  
เช่น ตี้กู่ผี(地骨皮) หมู่ตันผี (牡丹皮) เปลือกต้นเก็บเก่ียวในช่วงฤดรู้อนดีท่ีสุด เพราะสามารถลอก
เปลือกและเนือ้ไม้ออกจากกันได้ง่าย เช่น โฮ่วผอ (厚朴) ตู้จ้ง (杜仲) หวงป๋อ (黄柏) แต่เปลือกต้น
อบเชยจีน(肉桂) จะเก็บเกีย่วในช่วงก่อนหรือหลังฤดูใบไม้ร่วง ซ่ึงจะได้สมุนไพรที่มีกล่ินหอม รส
หวาน และมีคุณภาพด ี

1.4 ใบ มักเก็บในช่วงดอกใกล้บานถึงช่วงเร่ิมตดิผล ซ่ึงเป็นช่วงท่ีพืชเจริญเติบโต 
เต็มท่ีและเปน็ช่วงท่ีใบสังเคราะห์แสงเต็มท่ี เนื้อใบมีสารอาหารมากท่ีสุด เช่น เหอเยี่ย (荷叶ใบบัว) 
เก็บเกีย่วในช่วงท่ีดอกตูมจนกระท่ังดอกบานเต็มที ่แผ่นใบจะหนา มีกล่ินหอม และมีคุณภาพด ีส่วน
ป๋อเหอ (薄荷)เก็บเกี่ยวในช่วงฤดูร้อนเมื่อดอกบานเตม็ท่ีโดยเลือกวนัท่ีท้องฟ้าแจม่ใส ใบจะมกีล่ิน
หอมมาก เพราะมีปริมาณสารเมนทอลและน้ํามันหอมระเหยสูงสุด หากเก็บเกีย่วหลังจากฝนตกแล้ว 
2-3 วัน พบว่าปริมาณน้ํามันหอมระเหยจะลดลงถึงร้อยละ 75 มีสมุนไพรบางชนิดเท่านั้นท่ีเก็บเกีย่ว
ในช่วงหลังจากหิมะตกและใบกําลังจะร่วง จึงจะมีคุณภาพดี เช่น ซังเยี่ย (桑叶ใบหมอ่น) ผีผาเยี่ย  
(批杷叶ใบป่ีแป้)เป็นต้น 

1.5 ดอก มักเก็บขณะตูมหรือเร่ิมบาน หากเก็บเกี่ยวในขณะบานเต็มท่ี ปริมาณ 
สาระสําคัญจะลดลง และกลีบดอกจะร่วงง่าย กล่ินและรสชาติจะอ่อน ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพของ
สมุนไพร เช่น ไหวฺฮวา (槐花) และไหวฺหม่ี (槐米) เป็นสมุนไพรท่ีได้จากพืชชนิดเดียวกัน ไหวฺหม่ี
ได้จากดอกตูม มีสาระสําคัญ คือ rutin ร้อยละ 23.5 แต่ไหฺวฮวาไดจ้ากดอกท่ีบานแล้ว มีสาร rutin 
เพียงร้อยละ 13 หากจะนํามาใช้ ในสรรพคุณระบายความร้อนในระบบเลือด (清热凉血) ไหฺวหม่ี
จะมีคุณภาพดกีว่าไหฺวฮวา อีก  ตวัอย่างคือ จินอ๋ินฮวา (金银花 ดอกสายน้ําผ้ึง) มีสาร chlorogenic 
acid ซ่ึงมีสรรพคุณระบายความร้อนและบรรเทาพิษไข้ (清 热 解 毒 ) มีรายงานการศึกษา
เปรียบเทียบปริมาณสาร chlorogenic acid ในดอกตูมและดอกบาน พบว่าดอกตูมมีสารสําคัญสูงกว่า 
ดังนั้น ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวจินอ๋ินฮวาคือ ขณะดอกตูมหรือเร่ิมออกดอกดีท่ีสุด 
ส่วนพืชอ่ืน ๆ ท่ีใช้ดอกทํายา เช่น หงฮวา (红花 คําฝอย) จฺหวีฮวา (菊花 เก๊กฮวย) หยางจินฮวา (洋
金花 ดอกลําโพง) ควรเก็บในช่วงดอกบานเต็มท่ี 

1.6  ผลและเมล็ด โดยท่ัวไปมักเก็บในขณะที่ผลแก่เต็มท่ีหรือใกล้สุก ซ่ึงเป็นช่วงท่ี 
มีสารอาหารอุดมสมบูรณ์ หรือ มีสารสําคัญสูง สมุนไพรจะมีคุณภาพดี เช่น ซันจา (山楂) จื่อเขอ (
枳壳) อู่เว่ยจ์ือ่ (五味子) โก่วฉี (枸杞) เชอเฉียนจื่อ (车前子 เมล็ดผักกาดน้ํา) ทู่ซือจื่อ (兔丝子 
เมล็ดฝอยทอง) สมุนไพรบางชนิดจะเก็บในขณะท่ีผลยังไม่แก่ เช่น จื่อสือ (枳实) ซังเซ่ิน (桑椹 ผล
หม่อน) ชิงผี (青皮) พืชท่ีใช้เมล็ดทํายาจะต้องเก็บเมื่อผลแก่จัด เช่น จฺเหวียหมิงจื่อ (决明子 เมล็ด
ชุมเห็ดไทย)เชียนหนิวจื่อ       (牵牛子) ซูจื่อ (苏子 ผลงาข้ีม้อน) ไป๋เจี้ยจื่อ (白芥子) หนิวป้างจือ่ 
(牛蒡子)เป็นต้น 

1.7  ท้ังต้น พืชท่ีใช้ท้ังต้นทํายา มักเก็บในช่วงที่พืชเจริญเติบโตเต็มท่ีก่อนออกดอก 
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หรือ ช่วงออกดอก แตกกิ่งกา้นและมีใบมาก ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีสารสําคัญสูง เช่น อ้ีหมูเ่ฉ่า (益母草 

กัญชาเทศ) มสีารสําคัญกลุ่มแอลคาลอยด์ (alkaloids) มีรายงานว่าการเก็บอ้ีหมู่เฉ่าในระยะดอกตมู 
ระยะออกดอกเต็มท่ี และระยะติดผล จะมีปริมาณแอลคาลอยด์ร้อยละ 0.93, 1.26 และ 0.39 
ตามลําดับ ฉะนั้นการเก็บเก่ียวอ้ีหมู่เฉ่าควรเก็บในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิถึงต้นฤดูร้อนในระยะออก
ดอกเต็มท่ี นอกจากนี้ ยังมีสมุนไพรอีกหลายชนิดท่ีเก็บในช่วงออกดอก เช่น ชวนซินเหลียน (穿心

莲 ฟ้าทะลายโจร) เซียนเฮอะเฉ่า (仙鹤草) ป๋อเหอ (薄荷) ฮั่วเซียง (藿香 พิมเสนต้น) พืชบาง
ชนิดจะเก็บตน้อ่อนทํายา เช่น อินเฉินเฮา (茵陈蒿) เป็นต้น 

1.8 ยาง พืชท่ีใช้ยางทํายามีหลายชนิด แต่ละชนดิจะเก็บส่วนท่ีใช้และช่วงเวลาเก็บ 
เกี่ยวไม่เหมือนกัน เช่น อันสีเซียง (安息香) ส่วนใหญ่จะเก็บในเดือนเมษายนถึงปลายฤดูใบไม้ร่วง
ในขณะท่ีพืชแห้ง โดยกรีดเปลือกต้นเป็นรูปสามเหล่ียมคว่ํา เก็บน้ํายางท่ีหยดลงมาและแข็งตัวมาใช้ 
ส่วนซงเซียง(松香) จะเก็บในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว 

2. สัตว์วัตถุ 
การเก็บสัตว์ท่ีใช้ทํายานั้นข้ึนกับการเจริญเตบิโตและวงจรชีวิตของสัตวช์นิดนั้น ๆ  

ควรศึกษาว่าสัตว์แต่ละชนิดจะเก็บอย่างไรจึงจะเหมาะสม เช่น เก๋อเจีย้ (蛤蚧 ตุ๊กแก) จะจับท้ังตัว
ในฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงเฉฺวียนจฺเหวยี (全蝎 แมงป่อง) จับในฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน และฤดูใบไม้
ร่วง ซังเพียวเซียว (桑螵蛸 ตั๊กแตน) ควรจับช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ หากเลยชว่งนี้จะมีสรรพคุณ
ทางยาลดลง 

3. ธาตุวัตถุ 
ธาตุวัตถุสามารถเก็บได้ท้ังปี แต่ส่วนใหญ่มกัเก็บเม่ือมีการขุดเจาะเพื่อการก่อสร้าง 

เมืองหรือถนนเช่น สือเกา (石膏 เกลือจืด) หฺวาสือ (滑石 หินล่ืน) หู่พ่อ (琥珀 อําพัน) เป็นต้น 
(วิเชียร: 2554) 

2.2.3   รสชาตสิมุนไพรยาจีน 
คุณสมบัติและรสของตัวยาจะบ่งบอกถึงสรรพคุณของยา การแพทยแ์ผนจีนได ้

แบ่งคุณสมบัตขิองตัวยาออกเป็น 4 อย่าง ได้แก ่เย็น-ร้อน อุ่น-สุขุม ซ่ึงคุณสมบัติของยาจะข้ึนกับการ
ออกฤทธิ์ของตัวยาเม่ือยาเข้าสู่ร่างกายแล้วจะมีกลไกการออกฤทธ์ิและประสิทธิผลการรักษาแตกตา่ง
กัน ตัวยาแต่ละชนิดจะมีรสชาติไม่เหมือนกัน เนื่องจากมีองค์ประกอบทางเคมีแตกต่างกัน ทําให้
ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาและประสิทธิผลการรักษาแตกต่างกันด้วย ตัวยาท่ีมีรสชาติเหมือนกันจะมีฤทธ์ิ
ทางเภสัชวิทยาใกล้เคียงกนัแพทย์แผนจีนแบ่งรสยาออกเป็น 5 รส ไดแ้ก ่ รสเผ็ด (ฉุนซ่า) รสหวาน 
(ชุ่ม) รสเปร้ียว รสขม และรสเค็มนอกจากนี ้ แพทย์แผนจีนยังจัด “รสจืด” เข้าไว้ใน “รสหวาน” 
เนื่องจากท้ังสองรสมักใช้ร่วมกัน และจัด “รสฝาด” เข้าไว้กับ “รสเปร้ียว” ซ่ึงรายละเอียดสรรพคุณ
ของตัวยาแต่ละชนิดสามารถอ่านได้จากตํารับยาจีนซ่ึงมีตวัยาเหล่านี้เป็นส่วนประกอบ ตัวยาต่าง ๆ 
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ท่ีเป็นส่วนประกอบของตํารับยาจีนในหนังสือเล่มนี้มีจํานวนท้ังส้ิน 115 ชนิด ซ่ึงสามารถจําแนก
ตามคุณสมบัติของตัวยา ดังนี ้

1. คุณสมบัติเยน็: กุยป่ัน เก๋อเกิน จินอ๋ินฮวา จือหมู ่จื่อเขอ จื่อสือ เจ๋อเซ่ีย ฉฺวีไม่ ไฉ 
หูชวนเป้ยห์มู ่ เชอเฉียนจื่อ เช่อไป่เยี่ย เช่อเสา ซังไป๋ผี ซังเยี่ย ซาเซิน ซันจือจื่อ ตงกวาจื่อ ตันเซิน ต้า
หวง ตี้หลงตี้หวง เติงซิน ป๋อเหอ เป่ียนชฺวี ่ไป้เจี้ยงเฉ่า ไป๋เวย ์ไป๋เหอ มั่นจิงจื่อ มู่ทง ไม่ตง ยวฺี่จู ๋สือเกา 
เสาเหย้าเสฺวียนเซิน หมางเซียว หมู่ตันผี หวงฉิน หวงป๋อ หวงเหลียน หฺวาสือ เหว่ยจ์ิง ไหฺวฮวา อ้ีอ่ีเห
ริน 

2. คุณสมบัติร้อน: เฉ่าอู โร่วกุ้ย กันเจยีง ฟู่จื่อ หวจููยหฺว ี
3. คุณสมบัติอุ่น: กุ้ยจือ เก๋าเป่ิน ข่วนตงฮวา จิงเจี้ย จิงหมี ่จื่อซูจื่อ จื่อซูเยี่ย จื่อหวัน่  

เฉินผีชงไป๋ ชวนซฺยง ชวนอู ชังจู๋ เชียงหวั ซ่ิงเหริน ซ่ีซิน ซู่ซาเหริน ตังกุย ตั้นโต้วฉ่ือ ต้าเจ่า ต้าฟู่ผี ตู๋
หัวเทียนหนันซิง ป้ันเซ่ีย ไป๋จื่อ ไป๋จู๋ ไป๋เจี้ยจื่อ ไป๋เฉียน ไป่ปู้ ไป๋เป่ียนโต้ว ฝางเฟิง มู่เซียง โร่วโต้วโข่ว
ลู่เจี่ยวเจียว เสินชฺว ีหมาหวง หรูเซียง เหรินเซิน เหอจื่อ ไห่เซิน อ้ายเยี่ย อ๋ีถัง อู่เว่ย์จื่อ เอ๋อร์จู๋  
โฮ่วผอ 

1. คุณสมบัติสุขุม: กันเฉ่า จูหลิง เจี๋ยเกิง ซันเหย้า ซานเหลิง เซียงฟู ่เถาเหริน  
ไป๋กว่อ ฝูหลิงฝูหลิงผี ม่อเหย้า ไม่หยา เหลียนจื่อ ไหลฝูจื่อ อาเจียว อิงซู่เค่อรสของตัวยา พบว่าตวัยา
บางชนิดมีเพยีงรสเดียว แต่ตวัยาส่วนใหญ่มีหลายรสผสมกัน ดังนี ้

1. รสเผ็ด (ฉุนซ่า): เกาเป่ิน กันเจียง จิงเจี้ย จื่อซูจื่อ จื่อซูเยี่ย ชวนซฺยง ซ่ีซิน ป๋อ 
เหอ ป้ันเซ่ียไป๋จื่อ ฟู่จื่อ เป็นต้น 

2. รสหวาน (จดื): กันเฉ่า จิงหมี่ จินอ๋ินฮวา ต้าเจ่า อาเจียว อ๋ีถัง เป็นต้น 

3. รสเปร้ียว (ฝาด): อิงซู่เค่อ เป็นต้น 

4. รสขม: เช่อเสา ซันจือจื่อ ซ่ิงเหริน ตันเซิน ต้าหวง หวงฉิน หวงป๋อ หวงเหลียน  
เป็นต้น 

2. รสเค็ม: ตี้หลง ไห่เซิน ลู่เจี่ยวเจียว เป็นต้น ตัวยาท่ีมหีลายรสผสมกัน เช่น ชังจู ๋ 
(เผ็ดอมขม) ตี้หวง (หวานอมขม) เสฺวียนเซิน (ขมอมหวานเค็ม) เหรินเซิน (หวานอมขมเล็กน้อย) 
เป็นต้น    



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ตอนที่ 2  

 สมุนไพรจีนที่ได้จากพืช  



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน 
(PINYIN) 

ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 

1 艾叶      Àiyè ไอเฮ๊ียะ โกฐจฬุาลําพา 
 
 
 

 
 

http://i00.c.aliimg.com/blog/upload/2009/05/11/b89c756aa1bebdb655eac5386fb7a5a9.jpg  
 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์   Artemisia argyi / Artemisia argyi Levl. et Vant. 
สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

 รักษาอาการประจําเดือนมาไม่ปกติ ปวดประจําเดือน อาเจียน
เป็นเลือด อุจาระเป็นเลือด มีบุตรยาก มดลูกไม่ปกติ [ใบ ]   

สถานท่ีพบในประเทศจีน   ท่ัวทุกพืน้ท่ีของประเทศจีน  
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
2 巴豆 

 

Bādòu ปาเต่า สลอด 

 
 

 
 

http://cdn.zhongyibaike.com/image  http://a2.att.hudong.com/64/08/01300000180919121733089037517.jpg  
 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์    Croton tiglium / Fructus Crotonis  
สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

สรรพคุณ ขับน้ํา ลดบวม ละลายเสมหะ ช่วยระบายท้อง  
[ เมล็ด]    

สถานท่ีพบในประเทศจีน   พื้นท่ีทางตอนใต้ของแม่น้ําแยงซีเกียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
3 荜拨 Bì bō ปิกผ่อ ไม่มีชื่อในภาษาไทย 

 

   
 

  http://i03.c.aliimg.com/img/ibank/2012/262/355/658553262_1771201826.310x310.jpg 
http://wenwen.sogou.com/p/20110207/20110207182416-20325692.jpg 

 
ชื่อทางพฤกษศาสตร์   Piper longum Linn.

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

สรรพคุณ แกท้้องเสีย  
[ดอก]   

สถานท่ีพบในประเทศจีน   เขตตะวนัตกเฉียงใต้ ถึงตะวนัออกเฉียงใตข้องมณฑลยูนนาน กว่างตง 
และ กว่างซี และฝูเจี้ยน  

 
 
 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน 
(PINYIN) 

ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 

4 白豆蔻 

 

Bái dòukòu แปะเต้าโค่ว ลูกกระวาน 

 
 

 

http://www.chiusang.com.hk/images/medicine/4/001.jpg 
http://www.yobo360.com/Upload/232/20120628113142.jpg  

 
ชื่อทางพฤกษศาสตร์    Amomum cardamomum / Amomun kravanh Pierre ex 

Gagnep 
สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

สรรพคุณ ขับช้ืน ขับลม ช่วยลมปราณไหลเวียนดี แก้อาเจียน ส่วนที่
ใช้เป็นยา [เมล็ด]   

สถานท่ีพบในประเทศจีน   กว่างตง กว่างซี ยูนนาน  
 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน 

(PINYIN) 
ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 

5 白果  Báiguǒ แปะกว้ย แปะกว๊ย 
 

 
 

http://sushi.gming.org/uploads/allimg/121020/10-1210201FK0L2.jpg 
 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์    Ginkgo Seed  / Semen Ginkgo

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

สรรพคุณ ดึงร้ังพลังปอด แกห้อบหืด สลายเสมหะ แก้ไอ  
[เมล็ด /ผล ]    

สถานท่ีพบในประเทศจีน   ท่ัวทุกพืน้ท่ีของประเทศจีน 
 
 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน 

(PINYIN) 
ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 

6 白胡椒 

 

Bái hújiāo แปะโห่วเจีย พริกไทยขาว 

 

 

 
 

http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=1264415 
http://rs.sinahk.net/cp/12/08/14/05/948920/2/p.jpg 

 
ชื่อทางพฤกษศาสตร์    Piper nigrum

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

สรรพคุณ ใช้เป็นยาขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ บํารุงธาตุ เจริญ
อาหาร กระตุ้นประสาท ส่วนท่ีใช้เป็นยา [เมล็ด]    

สถานท่ีพบในประเทศจีน   กว่างตง กว่างซี ยูนนาน 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน

24

 
 
ลําดับ
ท่ี 

ชื่อภาษาจีน
กลาง 

คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 

7 白及 Bái jí แปะกิบ   
 

กล้วยไม ้

 

 
 

 http://i.ytimg.com/vi/0DS0XMx36w0/hqdefault.jpg 
 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์    Bletilla striata , Common Bletilla Pseudobulb, 
Tuber of Common Bletil 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

สรรพคุณ ห้ามเลือด ลดบวม สร้างเนื้อใหม่  
[ราก หวั]    

สถานท่ีพบในประเทศจีน   กุ้ยโจว เสฉวน หูหนาน หูเป่ย อานฮุย เหอหนาน เจ้อเจยีง 
ส่านซี  

 
 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
8 白芥子 Báijièzǐ  แปะไก้จี ้ เมล็ดพันธ์ุผักกาด 

 

 

 
http://img2.ph.126.net/8N35kEd5lvbeTYNuNJ4ydQ==/3163497263351264456.jpg 

http://www.wenyaotang.net/ysphotos/201106270106199026578.jpg 
 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์    Semen sinapis

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

สรรพคุณ ให้ความอบอุ่นแกป่อด ช่วยให้ลมปราณไหลเวยีน
สะดวกและขบัเสมหะ  [ เมล็ด]    

สถานท่ีพบในประเทศจีน   อานฮุย เหอหนาน   
 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
9 白芍 

 

Bái sháo แปะเจียก โบตั๋นขาว 

 

 

 
http://www.tcm100.com/Images_ZhongYaoXue/Baishao-YaoCai.jpg 

http://a1.att.hudong.com/15/04/01300000111348120917044148837.gif 
 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์    Paeonia lactiflora Pall./ Root Of Herbaceous Peony from Zhong 
Jiang 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

สรรพคุณ บํารุงเลือด แก้ปวดประจําเดือน แก้ประจําเดือนมาไม่ปกติ ปวด
ตามแขนขา วิงเวียนศีรษะ หยุดเหง่ือ [  ราก หัว  ]   

สถานท่ีพบใน
ประเทศจีน   

山东、安徽、浙江、四川、贵州

Shāndōnɡ、ānhuī、Zhèjiānɡ、Sìchuān、Guìzhōu 
ซานตง อานฮุย เจื้อเจียง เสฉวน กุย้โจว    

 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
10 白银树 Báiyín shù แปะง่ึงฉ่ิว ต้นเงินขาว 

 

 

 
 

http://www.zhongyibaike.com/wiki/ 
http://www.zhushuhu.com/WebImg/ProductImg/000/012/981_b  

 
ชื่อทางพฤกษศาสตร์    Cortex Ilicis Rotundae / LIex rotunda Thunb. 
สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

สรรพคุณ แก้ร้อนใน ขับลม บรรเทาอาการเจ็บคอ รักษาอาการไข้หวดั ตวั
ร้อน ปวดท้อง ปวดตามข้อ และยังรักษาอาการบาดเจ็บภายนอก เช่น แผล
พุพอง น้ําร้อนลวก แผลสด โรคภูมิแพ้ผิวหนัง   [ เปลือก]   

สถานท่ีพบ 
ในประเทศจนี   

江苏（宜兴）、安徽（泗溪）、浙江、江西 
Jiānɡsū（Yíxīnɡ）、Ãnhuī（Sìxī）、Zèjiānɡ、 

Jiānɡxī เจียงซู (อ๋ีซิง) อานฮุย (ซ่ือซี) เจ้อเจียง  และเจยีงซี  
 
 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อ
ภาษาไทย 

11 白芷  Báizhǐ แปะจี ้ โกศสอ 

 
 

http://new-img1.ol-img.com/entryimg/391/5109eda654ce3_758.jpg
http://pic1a.nipic.com/2008-10-29/200810299172900_2.jpg 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์    Angelica dahurica 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

มีสรรพคุณแกป้วดจากอาการไข้ หวัด  ขับลมเย็น ขับลมแก้ปวด     
ขับหนอง ลดบวม [ ราก]    

สถานท่ีพบในประเทศจีน   福建、台湾、浙江

Fújiàn、Táiwān、Zhèjiānɡ 
ฝูเจี้ยน ไตห้วนั เจ้อเจยีง  



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
12 白猪母菜 Báizhū mǔ cài แปะตือบอไฉ่ ผักเบ้ียขาว 

 

 
 

http://img.99.com.cn/uploads/140715/58_130741_1.jpg 

ชื่อทาง
พฤกษศาสตร์    

Lindernia procudens（Drock.） Philcox [Anagalloides procumbens 
Krock.]  

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

สรรพคุณ แก้ร้อนใน แก้พิษโลหิต ห้ามเลือด ปัสสาวะเป็นเลือด แก้อาหารปวด
ริดสีดวง ใช้ภายนอกลดบวม แก้อักเสบ  /  เก็บใบในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้
ร่วง [เถาตากแห้งใช้รับประทานเป็นยา]   

สถานท่ีพบใน
ประเทศจีน   

เป็นหญ้าวัชพชืท่ีเกิดข้ึนเอง พบได้ตามท้องทุ่งนาในทุกพืน้ท่ีของประเทศจีน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
13 百部  

 

Bǎibù แปะโป้ว หนอนตายยาก

 

  
 

 

 
 

http://a2.att.hudong.com/16/01/20300000397019132753018249601.jpg
http://www.tcm100.com/Images_ZhongYaoXue/Baibu-YaoCai.jpg 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์    Stemona sessilifolia(Mig.)Mig.

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

แก้ไอ ช่วยใหป้อดชุ่มช้ืน  
[ เปลือก]     

สถานท่ีพบในประเทศจีน   安徽、江苏、湖北、浙江、山东

ānhuī、jiānɡsū、húběi、zhèjiānɡ、shāndōnɡ 
อานฮุย เจยีงซู หูเป่ย เจ้อเจยีง ซานตง  

 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อภาษาไทย 

14 百合 Bǎihé แป๊ะฮะ ดอกลิลล่ี 
  

http://a3.att.hudong.com/83/69/01300000046334121152691520247_s.jpg 
http://pic5.nipic.com/20100115/379387_103104094462_2.jpg  

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีใน
พืช (Phytochemistry)] 

Lilium brownii F. E. Brown var. viridulum Baker 
 [ regaloside]    

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ช่วยให้ปอดชุ่มช้ืน บํารุงกระเพาะ บํารุงไต ป้องกันโรคมะเร็ง และชะลอ
วัย /  ดอก 

สถานท่ีพบในประเทศ
จีน   

ปลูกได้ท่ัวไปในทุกพื้นท่ีของประเทศจีน  

 
 
 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน

32

ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อภาษาไทย 

15 败酱草 

 

Bài jiàng 

cǎo 
ไป๋เจี่ยเช่า ไม่มีความหมายเป็น

ภาษาไทย 
  

 
http://ugc.qpic.cn/baikepic/34579/cut-20140403095238-1872080582.jpg/0 

http://www.ynhuyhong.net/images/Gallery/Hinh-nguyen-lieu/Bai-tuong-thao.jpg  
 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทาง
เคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

 Thlaspi arvense L. 
[Villoside, morroniside, loganin]    

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ขับร้อน ขับพิษ  แก้ฝีหนอง แก้ปวด บํารุงตับ สร้างเซลตับใหม่ บํารุงไต 
ช่วยขับปัสสาวะ และบํารุงมดลูก  
[กิ่ง]  

สถานท่ีพบใน
ประเทศจีน   

四川、河北、河南、东北

Sìchuān、Héběi、Hénán、Dōnɡběi 
เสฉวน เหอเป่ย เหอหนาน และตงเป่ย  (พืน้ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนอื) 

 
 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อภาษาไทย 

16 半夏  Bànxià  ป้ัวแห ่ ไม่มีชื่อ
ภาษาไทย 

 

 

 

 
http://www.dianshu119.com/uploads/201302/1362038118TUSct7mj.jpg 

http://attach.maboshi.net/2010/06/32_20100630172812183Cq.jpg  
 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีใน
พืช (Phytochemistry)] 

 Pinellia ternate  / Pinellia ternata(Thunb.)Breit 
[ homogentisic acid]    

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

 แก้ปอดช้ืน ละลายเสมหะ แก้อาเจียน แก้ปวด ลดบวม   
 [ เปลือก] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือและภาคเหนือของประเทศจีน   
 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย
17 柏子仁 Bózi rén แป๊ะจีย๋ิ้ง   

 
เมล็ดสน 

 

 

 

http://www.miaomudi.com/upload/gonggao/2014/10/20141013103716451.jpg 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีใน
พืช (Phytochemistry)] 

Biotaorientalis（L.）End1  
[cedrol0, sitosterol]    

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

สรรพคุณ ช่วยให้จิตใจสงบ แก้ใจส่ัน กล่อมประสาท บํารุงหัวใจ 
หล่อล่ืนลําไส้ ช่วยระบาย ส่วนที่ใช้เป็นยา เมล็ด 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   甘肃、陕西、宁夏、河南、安徽、江苏、山东 
Gānsù、Shǎnxī、Nínɡxià、Hénán、ānhuī、Jiānɡsū、

Shāndōnɡ 
กานซู่ ส่านซี หนิงเซ่ีย เหอหนาน อานฮุย เจียงซู ซานตง 

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อภาษาไทย 

18 苍术 Cāngzhú ซังตุก โกฐเขมา 
 

 

http://www.tcm100.com/Images_ZhongYaoXue/Cangzhu-YaoCai.jpg
http://www.ycbase.com.img.800cdn.com/qy/4023/upfile/4/20081127105037400.jpg  

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีใน
พืช (Phytochemistry)] 

Atractylodes lancea
[atractylodin,、β-eudesmol]  

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

รักษาอาการหายใจขัด ปวดเม่ือย อาเจยีน ใบหน้าหมองคลํ้า ซูบผอม    
กล้ามเนื้ออ่อนแรง เหนื่อยง่าย     [เหง้า]   

สถานท่ีพบในประเทศจีน   江苏、安徽、四川、湖北、江西、河南、山东 
Jiānɡsū、ānhuī、Sìchuān、Húběi、Jiānɡxī、Hénán、 

Shāndōnɡ 
เจียงซู อานฮุย เสฉวน หูเป่ย เหอหนาน ซานตง  

 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
19 草果   Cǎoguǒ ฉาก้วย เฉาก๊วย   

 

 

 

 
 

http://www.justeasy.com.cn/img/upload/20121220/000742_1_mid.jpg

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีใน
พืช (Phytochemistry)] 

Amomum tsao-ko, Crevost et Lemaire 
(α-pinene), (β-pinenen) , (1,8-cineole) , (ρ-cymene) , (linaloolo) , 
 (α-terpineol）, (nerolidol) , (nonanal) , (capric aldehyde) , (trans-
2-undecenal, (neral) , (geraniol)  

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ขับช้ืน ขับลม ขับเสมหะ   
[เมล็ด]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   广西  云南

Guǎnɡปī  Yúnán 
กวางสี ยนูนาน  

 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน 
(PINYIN) 

ชื่อภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อ
ภาษาไทย 

20 侧柏叶 

 

Cè bó yè เช็กแปะเฮียะ สนแผง 

 

 

 

 

http://a1.att.hudong.com/36/68/01300000164020121388682534958.jpg
 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Platycladus orientalis (L.) Franco  
α-thujone，thujene，fechone，pinene, caryphyllene  

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ดับร้อนในเลือด ห้ามเลือด แก้ไอ ขับเสมหะ   
[ใบ] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   ปลูกทุกพื้นท่ีในประเทศจนี เช่น จี๋หลิน เหลียวหนิง เหอเป่ย ซาน
สี ซานตง เจียงซู เจ้อเจียง ฝูเจี้ยน อานฮุย เจียงซี  ยูนนาน กุ้ยโจว 
เป็นต้น  

 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน 
(PINYIN) 

ชื่อภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อภาษาไทย 

21 柴胡    Cháihú ฉ่าโอ๊ว ไม่มีชื่อใน
ภาษาไทย 

 

http://www.tcm100.com/Images_ZhongYaoXue/Chaihu-YaoCai.jpg
http://pic.baike.soso.com/p/20130706/20130706151920-1783437028.jpg 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีใน
พืช (Phytochemistry)] 

Bupleurum chinensis DC  
[saikosapoins A,B,C,D]   

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

สรรพคุณขับร้อนจากภาวะหยินพร่อง ลดไข้เข้ากระดกู ขับร้อนจาก
ภาวะขาดสารอาหารในเดก็เล็ก  
[ราก] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   河北, 山西， 内蒙古 
Héběi， Shānxī， Nèi Měnɡgǔ 
เหอเป่ย  ซานซี  มองโกเลียใน  

 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน 
(PINYIN) 

ชื่อภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อภาษาไทย 

22 车前 Chē qián เช่ียไจ ๋
 

ไม่มีชื่อใน
ภาษาไทย 

  

http://2935.zgycsc.com/affix/salebuy/2009/6_25/84924_6317%B3%B5%C7%B0%B2%DD.jpg  
http://a4.att.hudong.com/20/64/01300000080242121757646238415_s.jpg 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Plantago asiatica  
[Plantago astiatice L, Aucnbin, Uraolicacid ] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ขับปัสสาวะ ดบัร้อนในตับ ช่วยให้ตาสว่าง ดับร้อนในปอด ถอน
พิษ แก้ท้องเสีย ช่วยระบบยอ่ยอาหาร ระบบขับถ่าย และระบบ
หายใจ  [ลําต้นและใบ]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   พบได้ท่ัวไปในทุกพื้นท่ีของประเทศจีน   
 
 
 
 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน 
(PINYIN) 

ชื่อภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อ
ภาษาไทย 

23 陈皮 
 

Chénpí ฉ่ิงผ้วย ผิวส้มจีน 

 
 

http://www.worldtcm.org/uploads/allimg/131106/29-131106150405505.jpg
http://sp.chinadaily.com.cn/uploads/allimg/141111/034P41Y0-1.jpg 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

 CITRI TANGERINA PERICARPIUM.  
[Limonene,α-Thujene 、 α-Pinene、 β- Pinene、β- 
Myrcene、Sabine- ne、Octanal、α-Phellandrene、α- 
Terpinene、p-Cymene、Linalool）、thymol）、

Citronellal] 
สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ช่วยให้ลมปราณไหลเวียนดี บํารุงม้าม ละลายเสมหะ  
[เปลือก]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   四川、浙江、福建。 江西、湖南

Sìchuān、Zhèijānɡ、Fújiàn。 Jiānɡxī、Húnán 
เสฉวน เจ้อเจียง ฝูเจียน เจียงซี  

 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน 
(PINYIN) 

ชื่อภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อภาษาไทย 

24 川连 Chuān lián เช่ียไจ ๋
 

ไม่มีชื่อใน
ภาษาไทย 

  

http://p.ayxbk.com/images/thumb/4/4c/Bk1wu.jpg/220px-Bk1wu.jpg
http://www.tcm100.com/Images_ZhongYaoXue/Huanglian-YuanTai.jpg  

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Coptis chinensis Franch.  
[toosendanin] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

แก้โรคหวัใจ ปวดท้อง ท้องเสีย คล่ืนไส้ อาเจียน  นอนไมห่ลับ ลดไข้ 
ถอนพิษ    
[เหง้า]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   陕西、湖北、湖南、四川、贵州 
Shǎnxī、Húběi、Húnán、Sìchuān、Guìzhōu 
ส่านซี หูเป่ย หูหนาน เสฉวน กุ้ยโจว  

 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน 
(PINYIN) 

ชื่อภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อภาษาไทย 

25 大腹皮 
 

 

Dà fù pí ตั่วปักผ้วย เปลือกผล
หมาก 

 

 
http://www.chinesemedicinepractice.co.za/store/images/uploads/da_fu_pi.JPG  

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Pericarpium arecae.  
[arecoline ，α- catechin] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ช่วยให้ลมปราณไหลเวียนดี  รักษาอาการแน่นหน้าอก ช่วยการ
ขับถ่าย ลดบวม 
  [เปลือก]   

สถานท่ีพบในประเทศจีน   海南、广东、广西、云南

Hǎinán、Guǎnɡdōnɡ、Guǎnɡxī、Yúnnán 
ไห่หนาน กว่างตง กว่างซี ยนูนาน  

 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน 
(PINYIN) 

ชื่อภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อ
ภาษาไทย 

26 冬瓜仁  

 

Dōngguā rén ตงกวายิ้ง เมล็ดฟัก 
 

 

 
http://www.yunyao.net/images/upload/Image/yyyyyyyyyyDSCF3027.jpg

http://bk.gmw.cn/uploads/201205/1337657490O5Awbp6u.jpg  

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Benincasa pruriens / Benincasa hispida(Thunb.) Cogn. 
[triglyce-ride,linoleic acid,,oleic acid，stearicacid, 
palmitic acid，octadecadienoic acid，octdecatrienoic 
acid] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ช่วยลดความดนัโลหิตและปอ้งกันเส้นเลือดสมองแตก   [เมล็ด]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   ปลูกได้ท่ัวไปในพื้นท่ีประเทศจีน    
 
 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน 
(PINYIN) 

ชื่อภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อ
ภาษาไทย 

27 大黄 Dàhuáng ตั่วอ๊ึง โกฐน้ําเต้า 

 

 

http://a0.att.hudong.com/55/48/19300001349932132996486633407.jpg
http://a0.att.hudong.com/70/82/01300000016998120632824762280_s.jpg  

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Rheum likiangense
[Chrysophanol-1-monoglucoside/Chrysophaein、
Emodin- -6-monoglucoside、Aloe-emodin-8-
monoglucoside、Physcion monoglucoside、Rhein-8-
monoglucoside]  

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ระบายความรอ้น แก้พษิในเลือด แก้ปวดประจําเดือน เป็นยา
ระบาย แก้อาการท้องผูก แกข้องเสียตกค้างภายในกระเพาะ
อาหารและลําไส้ 
 [รากและเหง้าแห้ง] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   青海、四川、陕西、甘肃、云南、西藏、宁夏、贵

州、湖北 
Qīnɡhǎi、Sìchuān、Shǎnxī、Gānsù、Yúnnán、Xīzà

nɡ、Nínɡxià、Guìzhōu、Húběi 
ชิงไห่ เสฉวน ส่านซี กานซู่ ยูนนาน ทิเบต หนิงเซ่ีย กุ้ยโจว หูเป่ย  
 

 
 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน

45

 

ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน 
(PINYIN) 

ชื่อภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อภาษาไทย 

28 大青叶 Dàqīngyè ตั่วแชเฮียะ ไม่มีชื่อใน
ภาษาไทย 

 

 

 

http://www.yobo360.com/Upload/2422/20130319100055_280_280.jpg
http://www.zgycsc.com/affix/salebuy/2010/5_18/104668_3774%D5%D5%C6%AC0342.jpg 

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีใน
พืช (Phytochemistry)] 

Cicadella viridis
[indigo，indigotin，isatan B，indirubin] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ขับพิษร้อนในระดับเลือด รักษาอาการล้ินเป็นฝ้า เจ็บคอ บวมในลําคอ  
[ใบ]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   江苏、安徽、河北、河南、浙江 

 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน 
(PINYIN) 

ชื่อภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อ
ภาษาไทย 

29 淡豆豉 Dàdòuchǐ ต้ําเต่าส่ี ถ่ัวเหลือง 

 

 
http://images.panjk.com/a1/images/201306/20130628170034975.jpg

http://www.tcm100.com/Images_ZhongYaoXue/Dandouchi-YuanTai.jpg  

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Glycine max (L.) Merr. 
[Xanthine、Hypoxanthine、Vitamin B 1 、B 2]  

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

บรรเทาหวัดจากลมภายนอก ลดไข้ บรรเทาปวด ลดอาการ
หงุดหงิด แก้โรคนอนไม่หลับ   
[เมล็ด]     

สถานท่ีพบในประเทศจีน   ปลูกได้ท่ัวไปในพื้นท่ีของประเทศจนี   
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน 
(PINYIN) 

ชื่อภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อ
ภาษาไทย 

30 当归  Dāngguī ตันเกย โสมตังกุย 

 
http://www.626628.com/data/files/store_349/goods_158/small_201205100702389481.jpg  

www.12315cn.cn.img.800cdn.com/img  

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Angelica sinensis 
[Ligustilide , n-butylidene phthalide] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

สรรพคุณ บํารุงเลือด ช่วยให้เลือดไหลเวียนดี ทําให้ลําไส้ชุ่มช้ืน 
ขับระดู บํารุงกําลัง กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ   [ราก]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   云南、四川、陕西、湖北

Yúnnán、Sìchuān、Shǎnxī、Húběi 
ยูนนาน เสฉวน ส่านซี หูเป่ย  

 
 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน 
(PINYIN) 

ชื่อภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อ
ภาษาไทย 

31 地豆草 Dī dòu 
cǎo 

ตี่เต่าเช่า ข้ีหนอนเถา 

http://1.bp.blogspot.com  
http://image.taobao.com/bao/uploaded/i2/16831025436699027/T1S.xJFdVfXXXXXXXX_!!1-item_pic.gif_210x210.jpg  

ชื่อทาง
พฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทาง
เคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Atylosia scarabacoides Benth   
[Atylosia scarabacoides （L.） Benth.[Catharospermum 
scarabaeoides （L.） B]  
 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

รักษาอาการปวดเมื่อย หวัด  ปวดท้อง ปวดบวมไขข้ออักเสบ ขับปัสสาวะ 
ส่วนที่ใช้เป็นยา  [ใบ]  

สถานท่ีพบใน
ประเทศจีน   

บริเวณทิศใต้ของแม่น้ําแยงซี และไต้หวัน  

 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน 
(PINYIN) 

ชื่อภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อ
ภาษาไทย 

32 莪术 Ézhú หง่อตุ๊ก 
 

ขม้ินอ้อย   

 

 
http://www.tcm100.com/Images_ZhongYaoXue/Ezhu-YinPian.jpg

http://static.doyouhike.net/files/2011/07/29/2/25ab02c4178c3293b09a3d5300c507e4.jpg  

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Curcuma zedoaria  [Volatile oil หรือ Essential oil] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

 ช่วยให้ลมปราณไหลเวียนดี แก้ปวด ช่วยยอ่ย น้ํามันจากขม้ิน
อ้อยมีสรรพคุณรักษาบาดแผลสด แผลไฟไหม้ แมลงยุงกัดต่อย  
[หัว ราก สกัดเอาน้ํามัน]   

สถานท่ีพบในประเทศจีน   福建、广东 Fújiàn、Guǎnɡdōnɡ

ฝูเจี้ยน กวางตุง้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน 
(PINYIN) 

ชื่อภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อ
ภาษาไทย 

33 耳钩草 Ěr gōu cǎo ฮี่เกาเช่า หญ้าฉมวก 

 

http://www.zcypfw.com/Upfile/20122159101173499.jpg
http://ftp.ptjh.chc.edu.tw/~ptjh/plants94/images/970812/all5186.jpg  

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีใน
พืช (Phytochemistry)] 

Heliotropium indicum L.
[indicine， acetyl indicine， indicinine，indicine N-

oxide]  

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

 แก้ตาแดง ร้อนใน เต้านมอักเสบ แผลพุพอง  แก้พิษงู พษิตะขาบ  
[ราก ]   

สถานท่ีพบในประเทศจีน   台湾 táiwān ไต้หวนั  
 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน 
(PINYIN) 

ชื่อภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อ
ภาษาไทย 

34 番泻叶 Fānxièyè ฮวงเสียบ
เฮ๊ียะ 

ใบมะขาม
แขก 

 
 

http://image.cn.made-in-china.com/
  

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Cassia angustifolia, Cassia senna [Sennosides] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ระบายท้อง แก้อาการท้องผูก ขับปัสสาวะ ลดอาการบวม  [ใบ]    

สถานท่ีพบในประเทศจีน   广东、广西、云南、湖南 
Guǎnɡdōnɡ、Guǎnɡxī、Yúnnán、Húnán 
กว่างตง กว่างซี ยูนนาน หูหนาน   

 
 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน 
(PINYIN) 

ชื่อภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อภาษาไทย 

35 防风  

 

Fángfēng ฮวงฮง ไม่มีชื่อใน
ภาษาไทย 

http://www.chiusang.com.hk/ewebeditor/uploadfile/20110912151438208.jpg  
http://www.kmzyw.com.cn  

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Saposhnikovia [lede-bouriellol， 4′-O-glucosyl-5-O-
methylvisamminol， 3′-O- angeloyl-hamaudol， 
hamaudol， 3 ′-O-acetyl-hamaudol] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

แก้อาการวิงเวยีน หน้ามืด ตาลาย เป็นลม แก้ปวดเม่ือย ปวดข้อ 
[ราก]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   北部和东北部 Běibù Dōnɡběibù

บริเวณภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศจีน  
 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน 
(PINYIN) 

ชื่อ
ภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อ
ภาษาไทย 

36 凤仙花  

   
Fèng xiān 
huā 

หงเซียน
ฮวย 
 

ดอกเทียน  

 

 
 
 

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Impatiens balsamina L.
[Anthocyanins，Cyanidin、Delphinidin、
Pelargonidin、Malvi-din，Kaempferol、
Quercetin，Lawsone] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ห้ามเลือดสําหรับคนท่ีเพิ่งคลอดลูก ฆ่าเชื้อโรค ถอนพิษงู 
แขนขาลีบ ปวดเอว หกล้มบาดเจ็บ  บรรเทาอาการเจ็บปวด
กระดูกหัก  [ดอก]   

สถานท่ีพบในประเทศจีน   จีน อินเดีย มาเลเซีย เป็นต้น  
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน 
(PINYIN) 

ชื่อภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อ
ภาษาไทย 

37 佛手瓜 Fóshǒu guā ฮุกซิวโขว ฟักแมว้ 
 

 

 

 http://i05.c.aliimg.com/img/ibank/2014/667/708/1576807766_56450094.310x310.jpg  
http://herbs.herbal.my/wp-content/uploads/2010/04/foshou.jpg  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Sechium edule  [citropten limettin]  

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ใช้ในการรักษาอาการเส้นเลือดแข็งตัว ปวดหัว คอแห้ง บรรเทา
อาการไอ อาเจยีน ช่วยย่อยอาหาร  แน่นท้องเน่ืองจากแก้สใน
กระเพาะอาหาร [ใบและผล]   

สถานท่ีพบในประเทศจีน   广东   Guǎnɡdōnɡ กวางตุง้    

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน 
(PINYIN) 

ชื่อภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อภาษาไทย 

38 茯苓  Fúlíng หกเหล็ง  ไม่มีชื่อใน
ภาษาไทย 

 

http://www.zgycsc.com
http://www.cn626.com/upfiles/201003/20100325233142962.png  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Poria cocos（Schw.）Wolf
[(Pachymose, β-pachymose, Albuminoid] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

บํารุงม้าม ใช้เป็นยาระบาย ขับปัสสาวะ [ หัว , ราก , ทุกส่วน] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   雲南、安徽、湖北、河南、四川 
Yúnnán、ānhuī、Húběi、Hénán、Sìchuān 
ยูนนาน อานฮุย หูเป่ย เหอหนาน เสฉวน  

 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน 
(PINYIN) 

ชื่อ
ภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อ
ภาษาไทย 

39 浮小麦 

 

Fú xiǎomài ผู่เสียวแบะ ข้าวสาลี 

 

 
http://webap.cmu.edu.tw/phar/uploadPicture/097-2.jpg

http://img5.ph.126.net/oZcv7S59qO6psArOytim2w==/6598222054842545855.jpg  
 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Triticum aestivum L． [fructose , 

Sucrose,raffinose]  

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ลดเหงื่อ ลดไข้ บํารุงหัวใจ ขับร้อน [เมล็ดข้าว]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   ปลูกได้ท่ัวไปในทุกพื้นท่ีของประเทศจีน  
 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน 
(PINYIN) 

ชื่อภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อ
ภาษาไทย 

40 甘草 Gāncǎo กําเช่า ชะเอมเทศ 
 

 

 
http://img.051jk.com/upload/article/2014/10/21/1413864966415.jpg

http://baike.baidu.com 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Glycyrrhiza uralensis Fisch 
[glycyrrhizin, liquiritin]  

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

บํารุงลมปราณ ขับร้อน ล้างพิษ  ขับเสมหะ แก้ไอ คอบวม
อักเสบ  เจ็บปวดบาดแผล  แผลในทางเดินอาหาร  [รากแห้ง]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   新疆、内蒙古、宁夏、甘肃、山西 Xīnjiānɡ、 

Nèiměnɡɡǔ、Nínɡxià、Gānsù、Shānxī 
ซินเจียง มองโกเลียใน หนิงเซ่ีย กานซู่ ซานซี  

 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน 
(PINYIN) 

ชื่อภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อ
ภาษาไทย 

41 甘草节 Gāncǎo jié กําเฉ่า ชะเอม
สกัด 

 

 

http://file03.17888.com/showimages/3000721/c0002_13/eed59a0e37b79b97f8c8884d50907c52.jpg 
http://www.cntcw.cn/UpFile/Fck/d331084fc187332fafc3ab83.jpg  

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

GLycyrrhiza uralensis Fisch．
[Glycyrrhizin, glycyrrhertinic acid] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

รักษาอาการคอบวม เจ็บคอ โรควัณ โรคปอด [ทุกส่วน]   

สถานท่ีพบในประเทศจีน   内蒙、新疆、甘肃、青海 
Nèiměnɡ、Xīnjiānɡ、Gānsù、Qīnɡhǎi 
มองโกเลียใน ซินเจียง การซู่ ชิงห่าย  

 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน 
(PINYIN) 

ชื่อภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อ
ภาษาไทย 

42 甘松 

 

Gān sōng กําซ้ง โกฐ
ชฎามังสี 

 

  
http://spbcm.cmu.edu.tw/ccmp/c/img-c-photo/c09-04.jpg

http://www.fangxiangjiari.com/FXBooklet/upload/attached/20120709160713_16667.gif  

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Nardostachys chinensis Batal. 
[nardosinone，1(10)-aristolene，(10)-aristolen-2- one，1,8,9,10-te-
tradehydroaristolan-2-on , nardostachone，9-aristolen-1α-ol , 
nardostachnol， 1,2,9,10-tetradehydroaristolane，debilone，
patchouli alcohol，β-patchoulene，narchinol, β-maalie-ne， 
nardonoxide， kanshone ,A、B 10,C,D,E, isonardosinone，
nardoinonediol，nardofuran， de-oxonarchinolgansongone），

ganson-gol1(10)--aristolen-9β- ol，aristolaln-9β-ol，eudesm-11-en-
2,4α-diol] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ช่วยให้ลมปราณไหลเวียนดี แก้ปวดหวั เวียนหัว  คลายกังวล 
บํารุงสมอง ช่วยให้ความจําดี  [ราก]   

สถานท่ีพบในประเทศจีน   甘肃、内蒙古、青海、四川、贵州、云南西北部、

西藏 Gānsù、Nèiměnɡɡǔ、Qīnɡhǎi、Sìchuān、Guì

zhōu、Yúnnán,Xīzànɡ กานซู่ มองโกเลียใน ชิงห่าย เสฉวน 
กุ้ยโจว ยนูนาน   

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน 
(PINYIN) 

ชื่อภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อ
ภาษาไทย 

43 枸杞子 Gǒuqǐzi เก๋ากี ้ โกจิเบอร่ี 

 

http://i0.sinaimg.cn/health/hc/ct/2014-10-17/U11489P434T20D154140F1037DT20141017112854.jpg  
http://img08.taobaocdn.com/bao/uploaded/i8/T1c7pHXkJKXXa4y374_052836.jpg  

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Lycium chinense Miller  
[betaine, Atropine, hyoscyamine, zeaxanthin, 
physalein、cryptoxanthinscopoletin, Zeaxanthin 
dipalmitate]  

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

บํารุงตับ,ไต,สายตา ทําให้ปอดชุ่มช้ืน  แก้ปวดหลัง ปวดเอว หู
อ้ือ ตาลาย  [เมล็ด]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   陝西、甘肅、寧夏、內蒙古，新疆 
Shǎnxī、Gānsù、Nínɡxià、Nèiměnɡɡǔ，Xīnjiānɡ 
ส่านซี กานซู่ หนิงเซ่ีย มองโกลเลียใน ซินเจียง  

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน 
(PINYIN) 

ชื่อภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อ
ภาษาไทย 

44 桂枝 Guìzhī กุยกี ้ กิ่งอบเชย
จีน 

 

http://www.54md.com/DrugStore/pic/gpic_1fc6bae7f9655a106d1351f78f0efd3e.jpg  
http://www.zcyzcy.com/pic/20120820160602437.jpg   

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Ramulus Cinnamomi  
[cinnamaldehyde， benzylbenzoate，
cinnamylacetate，β-cadinene，calamenene，
coumarin] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ขับเหง่ือ ช่วยให้เส้นลมปราณอบอุ่น กระตุ้นการไหลเวยีน แก้
โรคปวดข้อ ปวดหลัง คลายกล้ามเนื้อ  [กิ่งและก้าน]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   广西，广东，云南 Guǎnɡxī，Guǎnɡdōnɡ，Yúnnán 

กวางตุ้ง กวางสี ยูนนาน   



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน 
(PINYIN) 

ชื่อภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อ
ภาษาไทย 

45 诃子 

 

Hē zǐ ฮอจี้ สมอไทย 

 
http://cdn.zhongyibaike.com

  http://www.sdyyzz.com.cn/images/zhongyi/2014030807.jpg  

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Terminalia chebula [chebulinic acid、chebulin、
chebulagic acid、terchebin、shikimic acid、ellagic 
acid]  

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

แก้ไอ บํารุงปอด แก้ท้องเสีย โรคบิด ถ่ายเป็นเลือด แกเ้สียงแหบ 
[ผล]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   云南 、广东、广西 

Yúnnán 、Guǎnɡdōnɡ、Guǎnɡxī 
ยูนนาน กวางตุ้ง กวางสี  

 
 
 
 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน 
(PINYIN) 

ชื่อภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อ
ภาษาไทย 

46 荷叶 Héyè หอเฮี๊ยะ ใบบัว 
 

 
 

http://i01.c.aliimg.com/img/ibank/2013/947/633/844336749_1485536784.310x310.jpg   
http://shop.kmzyw.com.cn/  

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Lotus Leaf. ,Diphylleia sinensis
[Folium Nelumbinis, Nelumbo nucifera Gaertn. ]  

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

รักษาอาการปากแห้ง เบ่ืออาหาร ปัสสาวะเหลือง หน้ามืด 
วิงเวยีนศีรษะ ความดันโลหติสูง อาเจียน ถ่ายเป็นเลือด อาการ
บาดเจ็บช้ําหลังคลอด [ใบ] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   มีปลูกท่ัวไปในประเทศจนี มีมากที่  四川，湖北  

Sìchuān，Húběi เสฉวน หูเป่ย  
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน 
(PINYIN) 

ชื่อภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อ
ภาษาไทย 

47 黑豆 Hēidòu เฮกเต้า ถ่ัวดํา 

http://www.bataowang.com/uploads/140407/1-14040F023414V.jpg
http://link.photo.pchome.com.tw/s08/littlegulu/143/127709201269/  

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Glycinemax(L.)merr 
Potassium, Magnesium,  Calcium phosphorus, 
  vitamin B1、B2、B12 ,C , 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

แก้เมา ดับร้อน ถอนพิษ แกค้วามดันโลหติสูง ลดคลอเรสเตอรอล    
บํารุงสมอง ช่วยให้ความจําดี ป้องกันมะเร็งเต้านม และมะเร็งต่อม
ลูกหมาก [เมล็ด] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   ทุกพ้ืนที่ในประเทศจีน เพราะปลูกมากบริเวณ 山西、河北、陕西 
Shānxī、Héběi、Shǎnxī ซานซี เหอเป่น ส่านซี   

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน 
(PINYIN) 

ชื่อภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อ
ภาษาไทย 

48 红花  Hónghuā อ่ังฮวย ดอกคําฝอย 

  
http://img.39yst.com/uploads/allimg/140416/90-14041613554A57.jpg

http://www.cherrygal.com/images/SafflowerNew14.jpg  

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Carthamus tinctorius L.
[carthamin， precarthamin，safflow yellow， 

safflominA ]  

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

กระตุ้นการไหลเวียนเลือดและขจัดการค่ังค้าง ขับประจําเดือน 
แก้ปวดหวั ฟกชํ้า ก้อนในช่องท้อง น้ํามันสกัดทาแก้ปวดหลัง
ปวดเอว  [ดอก]   

สถานท่ีพบในประเทศจีน   河南、新疆、 甘肃、山东、浙江、四川、西藏 
Hénán、Xīnjiānɡ、 Gānsù、Shāndōnɡ、Zhèjiān

ɡ、Sìchuān, Xīzànɡ เหอหนาน ซินเจียง การซู่ ซานตง 
เจ้อเจยีง เสฉวน  ทิเบต 

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน 
(PINYIN) 

ชื่อภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อ
ภาษาไทย 

49 红猪母菜 Hóng zhū 
mǔ cài 

อ่ังตือบ่อไฉ่ ผักเบ้ียแดง 
 

 

 

 
http://cdn.zhongyibaike.com/

 http://photo.hanyu.iciba.com/upload/chinesewiki/2/M/2M7R.jpg 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Portulaca oleracea L.
 [hersaponin,bacoside] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ขับร้อน ถอนพิษ ฆ่าเชื้อ แกบิ้ด  โรคแก้บวม [ ใบ ] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   潮汕,潮州,广州 Cháoshàn,Cháozhōu,Guǎnɡzhōu 
เฉาซ่าน เฉาโจว กว่างโจว  

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน 
(PINYIN) 

ชื่อภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อ
ภาษาไทย 

50 蝴蝶藤 Húdié téng ฮู่ เตียบ ติ๊ง  
 

 

http://cdn.zhongyibaike.com
http://i05.c.aliimg.com/img/ibank/2012/175/757/643757571_366491864.310x310.jpg 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Passiflora papilio Li 
 [isoflavones,irisjaponin ] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ห้ามเลือด ปรับประจําเดือน บรรเทาอาการปวด ถ่ายเป็นเลือด 
ห้ามเลือดออกไม่หยุดหลังคลอด  ปวดกระเพราะ  ปวดข้อ แก้
พิษงู [ดอก ใบ ราก] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   广西，西南部 Guǎnɡxī，Xīnánbù บริเวณมณฑลกวาง
สี และภาคตะวันตกเฉียงใต้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน 
(PINYIN) 

ชื่อภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อ
ภาษาไทย 

51 花椒 

 

Huājiāo ฮวยเจีย มะข่วง 

 
 

http://www.tcm100.com/Images_ZhongYaoXue/Huajiao-YaoCai.jpg
http://www.itravelqq.com/uploadfile/2009/0615/20090615054314242.jpg  

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Zanthoxylum [Limonene、Cumicalcohol、Geraniol, 
Estragolem，Methyl-chavicol 、Bergapten ] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

แก้ปวด ฆ่าเชือ้ แก้ผ่ืนคัน ท้องร่วง แก้ไอ ปวดกล้ามเนื้อ กระดูก
เพราะอากาศหนาว  [ดอก]   

สถานท่ีพบในประเทศจีน   江苏，浙江 , 台湾，海南及广东 
Jiānɡsū，Zhèjiānɡ , Táiwān，Hǎinán,Guǎnɡdōnɡ 
เจียงซู  เจ้อเจียง ไต้หวนั ไหห่นาน กว่างตง   

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน 
(PINYIN) 

ชื่อภาษาจีน
แต้จ๋ิว 

ชื่อภาษาไทย

52 黄柏 

 

Huángbò อ่ึงแปะ ต้นปีบ 

  

http://www.pewiki.net/wp-content/uploads/2013/05/huangbai.jpg
http://www.tcm100.com/Images_ZhongYaoXue/Huangbo-YuanTai.jpg  

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Cortex Phellodendri
[berberine, phellodendrine， magnoflorine， 
jatrorrhizine， palmatine），candicine， 
menisperine， guanidine] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

รักษาโรคบิด ท้องร่วง ดีซ่าน เหง่ือออกกลางคืน ปากและล้ินซีด
ขาว ตาแดง รักษาอาการบาดเจ็บบาดแผล กลากท่ีผิวหนงั  
[เปลือก]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   陕西 、浙江、江西、湖北、四川、贵州、云南、广

西 。Shǎnxī 、Zhèjiānɡ、Jiānɡxī、Húběi、Sìchuā

n、Guìzhōu、Yúnnán、Guǎnɡxī ส่านซี เจื้อเจยีง เจียงซี หู
เป่ย เสฉวน กุย้โจว ยูนนาน และ กว่างซี  

 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
53 黄精   

 

Huángjīng อ่ึงเจ็ง ว่านนางแลว 

 

http://www.zgycsc.com/affix/40538214/xhmyyy$314101346.jpg
http://www.gzkpw.gov.cn/uploads/P1020166.JPG  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช  
(Phytochemistry)] 

Polygonatum sibiricum [26-O-β-D-glucopyranosyl-22-
O-methyl-25（S）-furost-5-ene-3β，26-diol3-O-β-
lycotetraoside, sibiricoside-A, 26-O-β-D-
glucopyranosyl-22-O-methyl-25（S）-fruost-5-ene-
3β，14α，26-triol 3-O-β-lycotetraoside, 14α-
hydroxysibiricoside A, sibiricoside B, neoprazerigenin 
A 3-O-β-lycotetraoside]    

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ปรับความดันโลหินสูง ลดน้ําตาลในเลือด ลดไขมันในเลือด รักษา
อาการเหนื่อย  ไม่มีแรง   [ราก หัว] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   陕西、宁夏、甘肃、河南、山东、江苏、安徽、浙

江 Shǎnxī、Nínɡxià、Gānsù、Hénán、Shāndōnɡ、Ji

ānɡsū、ānhuī、Zhèjiānɡ ส่านซี หนงิเซ่ีย กานซู่ เหอเป่ย 
ซานตง เจียงซู อานฮุย เจื้อเจียง  



ข้อมูลสมุนไพรจีน

71

 

ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
54 黄连  Huánglián  อ่ึงโน้ย ไม่มีชื่อในภาษาไทย 
 

 
http://60.12.233.173/affix/salebuy/2009/1_02/50889_3391huanglian.jpg
http://www.cdhuanglian.cn/ImgPath/2012-11-24/2012112421179109.jpg  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Coptidis Rhizoma. [Berberine, Coptise、Worenine、
Palmatine 、Jatrorrhizine, Magnoflorine, 
Lumicaeruleicacid, Ferulic acid]  

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

 ขับร้อน ช้ืน  ขับพิษ แก้โรคบิด ท้องร่วง และรักษาโรคที่เกิดจาก
ไวรัสปอด หลอดลมอักเสบ โรคระบบทางเดินหายใจ  [เหง้า]   

สถานท่ีพบในประเทศจีน   陕西、湖北、湖南、四川、贵州

Shǎnxī、Húběi、Húnán、Sìchuān、Guìzhōu 
ส่านซี หูเป่ย หูหนาน เสฉวน กุ้ยโจว  

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
55 黄麻叶 Huángmáyè อ๊ึงม่ัวเฮี๊ยะ ปอกระเจาฝักยาว 
 

 

http://my.gxnews.com.cn/attachment/201210/8/2269788_13496648834VvE.jpg  
http://www.chaofood.com/stuff/stuffimg/191.jpg  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Grewia henryi  
[glycosides, cyaniding, sitosterol, glycosides glucose ] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ห้ามเลือด ขับหนอง แก้ปวดท้อง ร้องร่วง เป็นบิด  เลือดออกทาง
ช่องคลอด  [ใบ]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   广东、浙江、台湾 Guǎnɡdōnɡ、Zhèjiānɡ、Táiwān 
กว่งตง เจ้อเจยีง ไต้หวนั  

 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
56 黄芩 

 

Huángqín อ่ึงง้ิม กระเชา 

 

http://www.med126.com/photos/UploadFiles_4912/200904/2009042813283635.jpg  
http://img5.ph.126.net/DbMBXB4e5bO2JL3kH9uB5w==/1557119571180788645.jpg  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Scutellaria baicalnsis Geprgi  [baicalin，baicalein， 

wogonin，wogonoside，Scutella— rin] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ขับร้อน ถอนพิษ  ติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ ปอดร้อน ไอ ปอดอักเสบ  
[เปลือก ] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   河北、山西、內蒙古、河南及陝西 Héběi、Shānxī、

Nèiměnɡɡǔ、Hénánjíshǎnxī

 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
57 鸡冠花    

 

Jīguān huā จี กวน ฮวย ดอกหงอนไก่ 

 

 
http://www.zhong-yao.net/daquan/sucai/jd0550.jpg

http://img8.ph.126.net/JlRxrsurKe6WzfJ0-Figcw==/652740471009025758.jpg 
 

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Celosia cristata  
[kaempferitrin、amaranthim、pinite]  

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

รักษาอาการเกีย่วกับระบบเลือด ตกเลือด ถ่ายเป็นเลือด  อาเจียน
เป็นเลือด ไอเป็นเลือด   [ดอก]   

สถานท่ีพบในประเทศจีน   ถ่ินฐานเดิมอยูท่ี่แอฟริกา นําเข้ามาปลูกในประเทศจีนเจริญเติบโต
ได้ดีบริเวณพ้ืนท่ีภาคใต้   

 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
58 鸡屎藤 Jī shǐ téng เกยไส้ติ้ง เถาข้ีไก่ 
 

 

http://cdn.zhongyibaike.com  
http://baike.beihai365.com/uploads/201108/13126938063YLRHDRz.jpg  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Paederia foetida [asperuloside,C18H22O11‧H2O，

paederoside,C18H22O10S‧2H2O、scandoside，
C16H22O11‧11/2H2O， paederosidic acid，
C18H24O11S‧2H2O，deacetylasperuloside，
C16H20O10‧2H2O)]  

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

แก้ปวด แก้ไอ หวัด ตัวร้อน แก้โรคบิด ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย  
[ต้นและใบ ]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   云南、贵州、四川、广西、广东、福建 Yúnnán、Guì

zhōu、Sìchuān、Guǎnɡxī、Guǎnɡdōnɡ、Fújiàn 
บริเวณภาคใต้ เช่น ยูนนาน กุย้โจว เสฉวน กว่างตง กว่างซี ฝูเจี้ยน  

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
59 鲫鱼草 

 

Jìyú cǎo จิกฮี๊วเช่า หญ้าปลาสลิด 

 

 

http://i04.c.aliimg.com/img/ibank/2010/914/859/139958419_721580250.310x310.jpg  
http://4.bp.blogspot.com  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

ragrostis amabilis (L.) Wight & Arn. ex Nees 

[Alkali, glycosides, amino acids]  

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

รักษาโรคผิวหนัง กลาก สะเก็ดเงิน เป็นตุ่ม สตรีปวดทรวงอก 
รักษาอาการปวดจากการหกล้ม [ท้ังหมด]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   广东、福建、湖北、广西  

Guǎnɡdōnɡ、Fújiàn、Húběi、Guǎnɡxī 
กว่างตง ฝูเจีย้น หูเป่ย กว่างซี  

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
60 金狮藤 Jīn shī téng กิมไซต้ิง เถาสิงโตทอง 
 

http://pnccyy.com/upload/pro/CC_044.JPG
http://img.99.com.cn/uploads/140218/58_162030_1.jpg  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Ipomoea pes-caprae  [aristolochic acidA、magnoflorine] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

รักษาอาการเปน็ลม แก้อาเจยีน ปวดท้อง ท้องเสีย ปวดตามข้อ 
ถอนพิษง ู[ใบ] 

  
สถานท่ีพบในประเทศจีน   福建、广东、广西 Fújiàn、Guǎnɡdōnɡ、Guǎnɡxī 

 ฝูเจี้ยน กว่างตง กว่างซี  
 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
61 姜黄 Jiānghuáng เกียงอ๊ึง ขม้ินชัน 
 

 

 
http://pic16.nipic.com/20111005/2786001_215950673000_2.jpg

http://a1.att.hudong.com/65/14/20300542523109139961143661247_s.jpg   
 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Curcuma longa
[curcumin，p,p-dihydroxydicinnamoyl methane] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ช่วยให้เลือดและลมปราณไหลเวียนดี ขับประจําเดือน แก้ปวด   
[เหง้า]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   华东、华南、西南地区。 四川 ,福建 、 广东 、 江西

ภาคตะวันออก ภาคใต้ ตะวนัตกเฉียงใต้ ปลูกมากโดยเฉพาะท่ี  เสฉ
วน กว่างตง และ เจียงซี  

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
62 金银花 Jīnyínhuā กิมง่ังฮวย ดอกสายน้ําผ้ึง 
 

  

http://new-img1.ol-img.com/85/818/liQP4v0dOVuTw.jpg
http://www.scnjkj.gov.cn/Article/UploadFiles/200807/20080717160633268.jpg  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Lonicera japonica
[chlorogenic acid， isochlorogenic acid[1]，ginnol，β- 
β-sitosterol， stigmasterol，β-sitosteryl-D-gluco-side，
stigmasteryl-D-glucoside[2]]  

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

แก้ปวด บวม ลดอักเสบ ขับร้อน ขับพิษ ลดไข้  [ดอก]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   河南，河北、山东,  广东、广西、云南 
เหอหนาน เหอเป่ย ซานตง กว่างตง กว่างซี ยูนนาน  

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
63 橘皮  Júpí กาพ่วย เปลือกส้มกิก 
 

  
http://att3.citysbs.com/f400x400/hangzhou.jpg  

http://paper.people.com.cn/smsb/res/2011-11/04/08/S8B1104003_b.jpg  
 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Citri Rubrum Pericarpium  
[decanal，citral，limonene octyl alcohol，poncirin，
hesperidin，naringin] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

 รักษาหวัด แกไ้อ อาหารไม่ยอ่ย เจ็บแน่นหน้าอก ท้องร่วง เจ็บเต้า
นม  [เปลือก] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   江苏、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广

东、广西、四川、贵州、云南  
เจียงซู เจื้อเจียง เจียงซี ฝูเจีย้น ไต้หวัน หเูป่ย หูหนาน กวา่งตง กว่าง
ซี  เสฉวน กุ้ยโจว ยนูนาน  

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
64 菊花  Júhuā  เก๊กฮวย ดอกเบญจมาศ 
 

 

 
http://cdn.120askimages.com  

http://pic1.bbzhi.com   
 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Dendranthema morifolium (Ramat.) Tzvel.  
 [borneol, camphor,chrysanthenone,luteolin-7-glucoside, 
cosmosiin, apigenin-7-O-glucoside,acacetin-7-
Orhamnoglucoside, apigenin, apigenin-7-O-
rhamnoglucoside,acacetin-7-O- glucoside,isorhamnetin-3-O-
galactoside,luteolin-7-O-galactoside,luteolin-7-O-
rhamnogside,luteolin,β-elemene, thymol, heneicosane,  
tricosa-ne, hexacosane] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ขับพิษ ร้อนใน  แก้ปวดหวั แก้วิงเวียน หน้ามืด ตาลาย  [ใบ ดอก] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   安徽、浙江、河南、河北、湖南、湖北、四川、山

东、陕西、广东、天津、山西、江苏、福建  Ānhuī, 
Zhèjiāng, Hénán, Héběi, Húnán, Húběi, Sìchuān, 
Shāndōng, Shǎnxī, Guǎngdōng, Tiānjīn, Shānxī, Jiāngsū, 
Fújiàn อานฮุย  เจ้อเจียง เหอหนาน เหอเป่ย หูหนาน หเูป่ย เสฉวน 
ซานตง ส่านซี กว่างตง เทียนจิน ซานซี เจยีงซู ฝูเจี้ยน  เป็นต้น   

 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
65 卷柏 Juǎn bǎi กึ่งแปะ หญ้าร้องไห ้
 

 

 

http://cdn.zhongyibaike.com/image.jpg
cmc.todps.com  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Selaginella tamariscina Beauv.
[sotetsuflavone， amentoflavone，hinokiflavone， 

isocryptomerin， cryptomerinB，apigenin,trehalose] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

แก้ร้อนใน กระหายน้ํา และรักษาโรคเบาหวาน ประจําเดอืนไม่ปกติ 
อาการบาดเจ็บจากการหกล้ม ปวดท้อง หอบหืด อาเจยีนเป็นเลือด 
ถ่ายเป็นเลือด ปัสสาวะเป็นเลือด  เลือดกําเดาไหล  [ใบ]   

สถานท่ีพบในประเทศจีน   东北、华北、华东、中南,陕西、四川 Dōngběi, 
Huáběi, Huádōng, Zhōngnán, Shǎnxī, Sìchuān พื้นท่ีต่างๆ
ท่ัวไปในประเทศจีน เช่น ตะวันออกเฉยีงเหนือ ภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออก ภาคกลางตอนใต้ ส่านซี เสฉวน  

 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
66 苦瓜  Kǔguā โควกวย ต้นมะระ 
 

 

 
http://www.sdxlsp.com/Up/day_140423/201404231200393212.jpg

  http://cdn.tcmwiki.com/image B2.jpg   
 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Momordica charantia  
[momordicine，momordicine I-V ]  

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ช่วยเจริญอาหาร แก้ร้อนใน ปวดฟัน บํารุงเลือด ผดผ่ืน บวม แก้
โรคบิด ลําไส้อักเสบ [ใบ ผล เมล็ด] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   มีถ่ินกําเนิดในอินโดนีเซีย นําเข้ามาปลูกในประเทศจีนคร้ังแรกยุค
ราชวงศ์หมิง ปลูกมาบริเวณภาคใต้ของจีน  

 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
67 苦参 Kǔshēn โขวเซียม โสมขม 
 

 
 

http://cdn.zhongyibaike.com
http://photo.hanyu.iciba.com   

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Sophora flavescens  
[ 苦 参 碱 (Matrine) 、 氧 化 苦 参 碱 (Oxymatrine) 、 羟 基 苦 参 碱

(Sophoranol) 、  N- 甲 基 金 雀 花 碱 (N-Methylcytisine) 、 安 那 吉 碱

(Anagyrine)、膺靛叶碱(Baptifdine)、脱氢苦参碱(Sophocarpine)、d-异苦

参碱(Isomatrine)。 

黄酮类化合物苦参啶 (Kuraridin)、去甲苦参酮 (Norkurarinone)、苦参啶

醇(Ku-raridinol)、苦参醇(Kurarinol)、新苦参醇(Neo-kurarinol)、 去甲苦

参醇(Nor-kur-arinol)、异苦参酮(Isokurarinone)。异黄酮类化合物芒柄花

黄素(Formononetin)]   
สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

 สรรพคุณขับร้อน ช้ืน แก้คันตามผิวหนัง ฆ่าเชื้อ ขับปัสสาวะ 
ลําไส้อักเสบ ส่วนที่ใช้เป็นยา [ราก ] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   山西 广东 江西陕西
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
68 款冬花 Kuǎndōnghuā ค่วงตังฮวย ดอกตูมแห้ง 
 

 

 
http://spbcm.cmu.edu.tw/ccmp/c/img-c-photo/c10-04.jpg

http://img.39yst.com/uploads/allimg/131128/1633316345-0.jpg  
 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Tussilago farfara  
[款冬二醇、芸香甙、金丝桃甙、蒲公英黄质]  
Kuǎndōng èr chún, yúnxiāng dài, jīn sī táo dài, púgōngyīng 
huáng zhì  
Faradiol, Butin, Hyperin, Taraxanthin

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

รักษาอาการแพ้อากาศ  แก้ไอ ละลายเสมหะ ทําให้ปอดชุ่มช้ืน， 

[ดอกตูม]  
สถานท่ีพบในประเทศจีน   甘肃、山西、宁复、新疆；陕西、四川、内蒙古、河

北�
Gānsù, Shānxī, Níng fù, Xīnjiāng; Shǎnxī, Sìchuān, 
Nèiménggǔ, Héběi 

กานซู่ ซานซี หนิงฟู่ ซินเจียง ส่านซี เสฉวน มองโกเลียใน เหอเปย่  
 

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
69 莱菔子 

 

Láifú zi ไหล่หกจี ้   เมล็ดหัวผักกาดขาว 

 

  

http://www.dianshu119.com/uploads/201212/1355449330shcMfWCB.jpg
http://www.cndzys.com/upload/image/20140709/20140709143527_16321.jpg  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Raphanus sativus L.
[芥子碱,芥酸 ,亚油酸，亚麻酸]   
Jièzǐ jiǎn, jiè suān, yà yóu suān, yàmá suān 
Sinapine, erucic acid, linoleic acid, linolenic acid 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ช่วยรักษาอาการอาหารไม่ย่อย ท้องอืด แนน่ท้อง ช่วยระบาย และ
รักษาอาการไอ ช่วยละลายเสมหะ   [เมล็ด] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   河北、河南  、浙江、黑龙江  
Héběi, Hénán.  , Zhèjiāng, Hēilóngjiāng  
เหอเป่ย เหอหนาน เจ้อเจียง เฮยหลงเจยีง  

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
70 栗壳 Lì ké ลักขัก 

 
เปลือกเกาลัด 

 

http://i03.c.aliimg.com/img/ibank/2014/158/558/1357855851_1048249114.jpg  
http://img4.bbs.szhome.com/uploadfiles/images/2009/09/10/0910092014669.jpg  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Castanea mollissima Bl.  
酚类、有机酸、多糖、黄酮、内酯、香豆素、植物甾

醇和单宁 
 Phenols, organic acids, polysaccharides, 
flavonoids, lactones, coumarin, phytosterols and 
tannins

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

 รักษาอาการคล่ืนไส้ เลือดกําเดาไหล อุจาระเป็นเลือด ละลาย
เสมหะ รักษาอาการไอ ขับร้อน [เปลือก] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   西部， 广东 Xībù, guǎngdōng yǐ běijiāng hé xījiāngบริเวณ
ภาคตะวันตกของประเทศจนี มีมากบริเวณ กว่างตง 

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
71 荔仁 Lì rén หล่ีกีฮุก   เม็ดล้ินจี ่
 

 

 
http://img.39.net/yp/20140314/518664.jpg

http://img.ltn.com.tw/2014/new/may/27/images/bigPic/400_400/82.jpg  
 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Litchi chinensis sonn
[ 亚 甲 基 环 丙 基 甘 氨 酸 [a- （ methylenecycyclopropyl ）
glycine]。并分离出微量的挥发油，其中含 3-羟基丁酮（3-
acetoin），2，3-丁二醇（2，3-butanediol），咕（王巴）烯

（copaene），顺 -丁香烯（cis-caryophyllene），别香橙烯

（allo-aromadendrene），葎草烯（humulene），δ-毕澄茄烯

（δ -cadinene ）， a- 姜黄烯（ a-curcumene ），菖蒲烯

（ calamenene ） ， 喇 叭 茶 醇 （ ledol ） ， 愈 创 木 薁

（guaiazulene），黄根醇（xanthorrhizol）和棕榈酸（palmitic 

acid）]  
สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

แก้ปวด ปวดท้อง ลูกอัณฑะบวม [เม็ด]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   广东、广西、福建、台湾 Guǎngdōng, Guǎngxī, 

Fújiàn, Táiwān  

มณฑลกวางตุ้ง, กวางส,ี ฝูเจี้ยน, ไต้หวนั 
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
72 莲子心 

 

Liánzǐ xīn
 
 

ไหน่จี้ซิม ใจเม็ดบัว 

 

http://z.abang.com/d/gancai/1/0/A/2/-/-/P4L.jpg
http://www.ecnol.com/images/201305/goods_img/460_P_1369867826392.jpg  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Nelumbo nucifera Gaertn [莲心碱（liensinine），异莲心

碱（ isoliensinine ），甲基莲心碱（ neferine ），荷叶碱

（ nuciferine ），前荷叶碱（ pronuciferine ），牛角花碱

（lorusine），甲基紫堇杷灵（methylcorypalline），去甲基

衡州悟乌药碱（demethylcoclaurine 或 higenamine），亚美罂

粟碱（armepavine），莲子碱（nelumbine），4’-甲基衡州悟

乌药碱 (4’-methyl-N-methylcoclaurine)，此外尚含木犀草甙

（galuteolin），金丝桃甙（hyperin）以及芸香甙（rutin），

β-谷甾醇（β-sitosterol），β-谷甾醇脂肪酸酯（β-sitosterol 
fatty acid ester ） ， 棕 榈 酸 ， 不 饱 和 酮 酸 及 叶 绿 素

（chlorophylls）] 
สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

 บํารุงหัวใจ แก้ช็อค คลายหงุดหงิด แกก้ระหาย อาเจยีนเป็นเลือด 
บํารุงเช้ืออสุจิ [ใจเม็ดบัว] 
 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   湖南、湖北、江西、福建、江苏、浙江 �
Húnán, Húběi, Jiāngxī, Fújiàn, Jiāngsū, Zhèjiāng�
 หูหนาน หูเป่ย เจยีงซี ฝูเจี้ยน เจียงซู เจ้อเจียง 

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
73 莲子  Liánzǐ โน่ยจี ้ เมล็ดบัว 
 

 

http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/T1Y9qtXdtqXXc5Lr7V_020014.jpg  
http://pic4.nipic.com/20090906/3091877_121025032515_2.jpg 

 
 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

 Semen Nelumbinis 
[ 碳 水 化 合 物 ， 蛋 白 质 ， 脂 肪 ， 钙 ， 磷 ， 铁
Carbohydrates, protein, fat, calcium, phosphorus, 
iron ] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

 บํารุงประสาท บรรเทาโรคกระเพาะ อาหารไม่ย่อย ความดันโลหิต
สูง บํารุงไต และปัสสาวะไหลโดยไม่รู้ตัว มีฤทธ์ิบํารุงม้าม หยุดถ่าย   
[เมล็ด]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   湖南、湖北、江西、福建、江苏、浙江 �
Húnán, Húběi, Jiāngxī, Fújiàn, Jiāngsū, Zhèjiāng�
 หูหนาน หูเป่ย เจยีงซี ฝูเจี้ยน เจียงซู เจ้อเจียง 

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
74 列当 Liè dāng เล็กตัน ไม่มีชื่อในภาษาไทย 
 

 

 
http://pic.baike.soso.com/p/20110105/bki-20110105163523-1240831426.jpg  

http://a3.att.hudong.com/78/67/300000764046130568676796467.jpg  
 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Orobanche coerulescens 
[甾醇、三萜类、氨基酸、原儿茶醛； 水苏糖

Sterols, triterpenoids, amino acids, 
protocatechualdehyde; stachyose (stachyose)] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

บรรเทาอาการโรคไต แขนขาอ่อนแรง ท้องร่วง อาหารไม่ย่อย บํารุง
กระดูก [ราก]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   内蒙古、山西、陕西、山东、湖北  

Nèiménggǔ, Shānxī, Shǎnxī, Shāndōng, Húběi 

มองโกเลียใน   ซานซี ส่านซี ซานตง หูเป่ย 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
75 龙眼肉  

 

Lóngyǎn ròu เหล่ง หงัง เนก็   เนื้อลําใย 

 

 

 
http://www.guiyuan88.com/upload/Image/201301/20121361.jpg

http://www.zysj.com.cn/image/zhongyaocai/yaocai_l/longyanrou_1.jpg  
 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Dimocarpus longan Lour.
[葡萄糖（glucose）26.91％，蔗糖（sucrose）0.22％，酸类（以酒石

酸计）1.26％，腺嘌吟（adenine）和胆碱（choline）]   
 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

บํารุงเลือด,หัวใจ,ม้าม  [เนื้อ]   

สถานท่ีพบในประเทศจีน   福建、台湾，广东，广西,云南 

Fújiàn, Táiwān, Guǎngdōng, Guǎngxī, Yúnnán 
ฝูเจี้ยน, ไต้หวนั,  กวางตุ้ง,  ยูนนาน 

 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
76 绿豆  Lǜdòu เหล็กเต่า ถ่ัวเขียว 
 

 

http://cdn.zhongyibaike.com/
http://g.udn.com.tw/upfiles/B_LU/lucy66/PSN_PHOTO/053/f_8866053_1.jpg  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Vigna radiata (Linn.) Wilczek.

[胡萝卜素 Húluóbo sù (carotene), 核黄素 hé huáng sù 

(riboflavine); 蛋白质以球蛋白类 dànbáizhí yǐ qiú 

dànbái lèi (blobulin)]  

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ลดไข้ อาเจียน หอบหืด ละลายเสมหะ ปวดหัว วิงเวยีน ตาลาย ช่วย
ขับปัสสาวะ ถอนพิษ [เมล็ด]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   河南、河北、山东、安徽 

Hénán,Héběi, Shāndōng, Anhuī  
เหอหนาน, เหอเป่ย, ซานตง อานฮุย 

 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
77 绿豆草  Lǜdòu cǎo เล็งเต่าเช่า หญ้าถ่ัวเขียว 
 

http://www.chaofood.com/stuff/stuffimg/188.jpg

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Nasturtium montanum Wall  

Vitamins, Rorippa hormone, protein, carotene, 
Rorippa amide  

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ได้รับบาดเจ็บ อาการท้องเสีย  เจ็บคอ ขับปัสสาวะ ไอเป็นเลือด 
แผลในปาก ดับพิษ ทําให้เลือดเย็น [ใบ]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   潮汕 Cháoshàn  
 ฉาวซ่าน (แต้จิ๋ว) 

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
78 罗汉果  

 

Luóhànguǒ หล่อฮั้งก้วย  ลูกอรหันต์ 

 

 

 
http://pic22.nipic.com/20120801/2273171_105732092317_2.jpg

http://z.abang.com/d/guangxi/1/3/Y/2/-/-/luohanguo1.jpg  
 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Fairy fruit (Cucurbitaceae)  [汉果甙 Hàn guǒ dài mogroside)，甜

度是蔗糖 tián dù shì zhètáng（srcrose) , D-甘露醇 D-gānlù chún

（D-mannitol)，葡萄糖 pútáotáng（glucose),果糖 guǒtáng

（fructose), 维生素 C wéishēngsù（vitamin C) 。亚油酸 Yà yóu 

suān（linoleic acid)，油酸 yóu suān（oleic acid)，棕榈酸 zōnglǘ 

suān（palmitic acid)，硬脂酸 yìng zhī suān（stearic acid)，棕榈油

酸 zōnglǘ yóu suān（palmitoliec acid)，肉豆蔻酸 ròu dòukòu suān

（myristic acid)，月桂酸 yuèguì suān（lauric acid)，癸酸 guǐ suān

（decanoic acid) ]

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

รักษาอาการไอ เจ็บคอ คออักเสบ ขับเสมหะ โรคกระเพาะ
เฉียบพลัน ท้องผูก [ผล]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   南方,广西、广东、湖南 

Nánfāng  ,Guǎngxī, Guǎngdōng, Húnán 
บริเวณตอนใต้ของประเทศจีน เช่น กว่างซี กว่างตง หูหนาน  
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
79 马蹄金 Mǎtí jīn เบ๊เต้ยกมิ หญ้ารอยเท้าม้า 
 

 

http://img.zhzyw.org/2009102914330275233.jpg
http://www.dianshu119.com/uploads/201211/1353119046SRUfu5nH.jpg  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Dichondra repens [委陵菜酸 Wěi líng cài suān (tormentic acid)、

尿嘧啶 niào mìdìng (uracil)、茵芋甙 yīn yù dài (skimmin)、甘油

gānyóu (glycerin)N-(-N-苯甲酰基-L-苯丙氨酰基-N-běn jiǎ xiānjī-

L-běn bǐng ān xiānjī)-O-乙酰基-L-苯丙氨醇 O-yǐxiān jī-L-běn bǐng 

ān chún (N-(N-benzoyl-L-phenylalanl-)-O-actyl-L-

phenylalano)]

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

รักษาอาการโรคบิด หนอง บวม ตุ่ม ถอนพิษงู  และบาดเจ็บ ฟกชํ้า   

[ใบ ] 
สถานท่ีพบในประเทศจีน   พบในทุกพืน้ท่ีทางตอนใต้แม่น้ําฉางเจียง  
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน

97

 

ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
80 茅根 Máogēn เหม่ากิง รากหญ้าคา 
 

 
 

http://www.yaopinnet.com/zy/yaocai/tupian/Baimaogen2.jpg
http://www.tcm100.com/Images_ZhongYaoXue/Baimaogen-YuanTai.jpg  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีใน
พืช (Phytochemistry)] 

Imperata cylindrical [ 芦竹素 Lú zhú sù (arundoin), 印白

茅素 yìn báimáo sù (cylindrin), 薏苡素 yìyǐ sù (coixol), 
羊齿烯醇 yáng chǐ xī chún (fernenol), 西米杜鹃醇 xī mǐ 
dùjuān chún (simiarenol), 异山柑子萜醇 yì shān gānzi tiē 
chún (isoarborinol), 白头翁素 báitóuwēng sù (anemonin)  
豆甾醇 Dòu zāichún (stigmasterol), β-谷甾醇 b-gǔ 
zāichún (b-sitosterol), 菜油甾醇 càiyóu zāichún 
(camposterol),   蔗糖 zhètáng (sucros), 葡萄糖 pútáotáng 
(glucose)   果糖 guǒtáng (fructose), 木糖 mù táng 
(sylose); 枸橼酸 Jǔ yuán suān (cittic acid) 草酸 cǎosuān 
(oxalic acid) 苹果酸 píngguǒ suān (malic acid) ]

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ล้างพิษ อาเจียนเลือด เลือดในปัสสาวะ โรคดีซ่าน ลดไข้กระหายน้ํา 
อาเจียน  ไอ   ห้ามเลือด ขับปัสสาวะ [ราก] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   台湾、广东、海南 Táiwān, Guǎngdōng, Hǎinán  

ไต้หวนั กว่างตง ไห่หนาน  
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
81 没药 Mò yào หมกเอียะ ไม่มีชื่อในภาษาไทย 
 

 

 
http://pic.pimg.tw/sarasvati/4b9a086c873cf.jpg

http://www.china-oem.net  
 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Commiphora myrrha Eng1. [α及 β罕没药酸 A jí b hǎn mò 
yào suān  (heerabomyrrholic acid), α， β及 γ没药酸

a, b jí g mò yào suān (commiphoric acid), 没药尼酸

mò yào ní suān (commiphorinic acid), α及 β－罕没药

酚 a jí b-hǎn mò yào fēn (beerabomyrrhol), 没药树脂

mò yào shùzhī (heeraboresene), 没药帖醇 mò yào tiē 
chún (commiferin)] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ช่วยการไหลเวยีนของเลือด รักษาอาการเจ็บหน้าอก ปวดท้อง  
ปวดประจําเดอืน ฟกชํ้า ตาบวม [ราก]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   พืชชนิดนี้ไม่พบในประเทศจีน  นําเข้ามาจาก Somalia, Ethiopia,   
southern Arabian, Peninsula  

 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
82 马勃 Mǎ bó  เบ้แปะ  ไม่มีชื่อในภาษาไทย 
 

 

 

http://www.pharmnet.com.cn/image/chem_service/cyzy_m/100047_1.jpg
http://www.naturephoto-cz.com  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

 Lasiosphaera [ 4，6，8(14)，22-麦角甾四烯-3-酮
4,6,8(14),22-Màijiǎo zāi sì xī-3-tóng (ergosta-
4,6,8(14), 22-tetraen-3-one〕, 5α，8α-表二氧-6，22-
麦角甾二烯-3β-醇 5a,8a-biǎo èr yǎng-6,22-màijiǎo zāi 
èr xī-3b-chún (5a,8a-epidioxyergosta-6,22-dien-3b-ol), 
油酸 yóu suān (oleicacid), 棕榈酸 zōnglǘ suān 
(palmitic acid) ] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ขับพิษในปอด ห้ามเลือด เจ็บคอ ไอ เสียงแหบ เลือดกําเดา   [ผล] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   安徽、湖北、湖南、甘肃、新疆、贵州 

Ānhuī, Húběi, Húnán, Gānsù, Xīnjiāng,Guìzhōu 
อานฮุย หเูป่ย หูหนาน กานซู่ ซินเจียง กุย้โจว  

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
83 马兜铃 Mǎ dōu líng เบ้เตาเลง ไม่มีชื่อในภาษาไทย 
 

http://www.jkzgr.net/uploadFiles/201308/201308521d74dc91c08.jpg
http://w2tools.iiyibbs.com/bbs/uploadimg/z1328509390sqfbxzo.jpg  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Aristolochia debilis [马兜铃酸 Mǎ dōu líng suān
（Aristolochic acid, 碱木兰花碱 jiǎn mùlán huā jiǎn
（Magnoflorine）]   

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

รักษาโรคปอด ไอ ขับเสมหะ ไอเป็นเลือด [ ราก] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   黑龙江、吉林、河北、山东、江苏、安徽 
Hēilóngjiāng, Jílín, Héběi, Shāndōng, Jiāngsū, Ānhuī  
เฮยหลงเจยีง จีห๋ลิน เหอเปย่ ซานตง เจียงซู  อานฮุย  

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
84 牡丹皮 Mǔdānpí โบ๋ตังพ่วย เปลือกรากโบตั๋น 

  

http://img.ecgoods.com/upload/product/9786/200810/b_1223624325845134931.jpg 
http://www.tcm100.com/Images_ZhongYaoXue/Mudanpi-YinPian.jpg  

 

ชื่อทาง
พฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทาง
เคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Paeonia suffruticosa Andr. [ 芍药甙 Sháoyào dài (paeonifolrin), 
氧化芍药甙 yǎnghuà sháoyào dài (oxypaeoniflorin), 苯甲酰芍药

甙 běn jiǎ xiān sháoyào dài (benzoylpaeoniflorin), 牡丹酚 mǔdān 
fēn (paeonol), 牡丹酚甙 mǔdān fēn dài (paeonoside), 牡丹酚原

甙 mǔdān fēn yuán dài (paeonollide), 牡丹酚新甙 mǔdān fēn xīn 
dài (apiopaeonoside), 苯甲酰基氧化芍药甙 běn jiǎ xiānjī 
yǎnghuà sháoyào dài (benxoyloxy-paeoniflorin), 2，3-二羟基-4-
甲氧基苯乙酮 2,3-èr qiāng jī-4-jiǎ yǎng jī běn yǐ tóng (2,3-
dihydroy-4-methoxyacetophenone), 3-羟基-4-甲氧基苯乙酮 3-
qiǎngjī-4-jiǎ yǎng jī běn yǐ tóng (3-hydroxy-4-
methoxyacetophenone), 1,2,3,4,6-五没食子酰基葡萄糖

1,2,3,4,6-wǔ mòshízǐ xiānjī pútáotáng (1,2,3,4,6-
pentagalloylglucose) 没食子酸 mòshízǐ suān (gallic acid) ] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

รักษาอาการอาเจียน เลือดกําเดาไหล อุจจาระเป็นเลือด ประจําเดือนไม่ปกติ 
[เปลือกของราก] 

สถานท่ีพบใน
ประเทศจีน   

河北、河南、山东、四川、陕西、甘肃  

Héběi, Hénán, Shāndōng, Sìchuān, Shǎnxī, Gānsù  
เหอเป่ย เหอหนาน ซานตง เสฉวน ส่านซี กานซู่ 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
85 木槿 Mùjǐn บักเกิ้ง ชบาจีน 
 

  

http://g.search1.alicdn.com
http://www.botanic.jp/plants-ma/mukuge_1.jpg  

 

ชื่อทาง
พฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทาง
เคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Hibiscus syriacus [菊黄素 Jú huáng sù (chrysanthemaxanthin), 花药黄

质 huāyào huáng zhì (antheraxanthin), 隐黄质 yǐn huáng zhì 

(cryptoxanthin), 叶黄素-5，6-环氧化物 yè huáng sù-5,6-huán yǎng 

huàwù (lutein-5,6-epoxide). 花瓣含飞燕草素-3-O-葡萄糖苷 Huābàn 

hán fēi yàn cǎo sù-3-O-pútáotánggān (delphinidin-3-O-glucoside), 矢车菊素

-3-O-葡萄糖苷 shǐ chē jú sù-3-O-pútáotáng gān (cyanidin-3-O-glucoside),  

矮牵牛素-3-O-葡萄糖苷 ǎi qiān niú sù-3-O-pútáotáng gān (petunidin-3-

O-glucoside), 芍药花素-3-O-葡萄糖苷 sháoyào huā sù-3-O-pútáotáng 

gān (peonidin-3-O-glucoside), 锦葵花素-3-O-葡萄糖苷 jǐn kuíhuā sù-3-

O-pútáotáng gān (malvidin-3-O-glucoside). 花蕾含 β-胡萝卜素 Huālěi 

hán b-húluóbo sù (b-carotene), 叶黄素 yè huáng sù (lutein), 木槿粘液质

mùjǐn niányè zhì (hibiscus-mucilage) ] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

แก้ไส้ติ่ง ริดสีดวง ไอ ตกขาว โรคหิด  [เปลือกราก]  

สถานท่ีพบใน
ประเทศจีน   

河北、湖南、江西  Héběi, Húnán, Jiāngxī  
เหอเป่ย หูหนาน เจียงซี  

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
86 木香    Mùxiāng บักเฮียง โกฐกระดูก 
 

  

http://www.pharmnet.com.cn/image/chem_service/cyzy_m/100250_1.jpg
http://img3.yxlady.com/mt/UploadFiles_5729/20140215/2014021516245012.jpg  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Aucklandia lappa Decne [木香内酯 Mù xiāng nèi zhǐ

（mokko lactone）]

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ช่วยให้ลมปราณไหลเวียนดี แก้ปวด คลายเมื่อยล้า เบ่ืออาหาร 
คล่ืนไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย  [รากเหง้า]   

สถานท่ีพบในประเทศจีน   云南、四川、湖北、湖南、贵州、陕西、甘肃 

Yúnnán, Sìchuān, Húběi, Húnán, Guìzhōu, Shǎnxī, 

gānsù 

ยูนนาน เสฉวน หูเป่ย หูหนาน กุ้ยโจว ส่านซี กานซู่  
 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
87 木贼草 

 

Mù zé cǎo บักชักเช่า หญ้าหางม้า 

 

 

 
http://www.tcm100.com/Images_ZhongYaoXue/Muzei-YinPian.jpg

http://pic.wenwen.soso.com/p/20091215/20091215140045-1657794227.jpg 
 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

CommonScouringRushHerb [烟碱 Yān jiǎn (nicotine), 
犬问荆碱 quǎn wèn jīng jiǎn (palustrine), 山柰酚-3-槐糖

甙-7-葡萄糖甙 shān nài fēn-3-huái táng dài-7-pútáotáng 
dài (kaempferol-3-sophoroside-7-glucoside), 山柰酚-3-槐
糖甙 shān nài fēn-3-huái táng dài (kaempferol-3-
sophoroside) ]

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ฆ่าเชื้อ โรคสะเก็ดเงิน แก้อักเสบ ขับปัสสาวะ แก้ไข้หวัด ไอ ตาพร่า
มัว [ลําต้น]    

สถานท่ีพบในประเทศจีน   黑龙江、吉林、辽宁、河北、安徽、湖北、四川、贵

州、云南、山西、陕西、甘肃、内蒙古、新疆、青海 
Hēilóngjiāng, Jílín, Liáoníng, Héběi, ānhuī, Húběi, Sìchuān, 

Guìzhōu, Yúnnán, Shānxī, Shǎnxī, Gānsù, Nèiménggǔ, 

Xīnjiāng, Gīnghǎi   
เฮยหลงเจยีง จีห๋ลิน เหลียวหนิง เหอเปย่ อานฮุย หเูป่ย เสฉวน กุย้
โจว ยูนนาน ซานซี ส่านซี กานซู่ มองโกเลียใน ซินเจียง ชิงห่าย  

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
88 蔓荆子 Mànjīngzi  หมั่งเกงกี ้ คนทีสอ 
 

 

http://image.tech-food.com/images/kndata/bpic/201311/2013111917170711711.jpg  
http://www.qpswjs.com/admin/upload/20118922131980001.jpg  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Vitex rotundifolia [莰烯 Kǎn xī (Camphene) , 蒎烯 pài xī 

(Pinene)]

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

แก้หวัด ปวดหวั ปวดฟัน ตาบวม ปวดตา น้ําตาไหล  [ดอก] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   山东、江西、浙江、福建 

Shāndōng, Jiāngxī, Zhèjiāng,Fújiàn  
ซานตง เจียงซี เจื้อเจยีง ฝูเจี้ยน  

 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
89 枇杷叶 Pípá yè ป่ีแป่เฮียะ   ใบป่ีแป ้
 

http://www.kmzyw.com.cn/
http://pic8.nipic.com/20100719/4540997_162251022665_2.jpg  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Eriobotrya japonica Thunb. [ 橙花叔醇 Chéng huā shū chún 

(nerolidol),  金合歡醇 jīn héhuān chún (farnesol).   (ใบ) 苦杏仁甙 kǔ 

xìngrén dài (amygdalin), 酒石酸 jiǔshísuān (tartaric acid), 枸櫞酸 jǔ 

yuán suān (citric acid), 蘋果酸 píngguǒ suān (malic acid), 齊墩果酸

qí dūn guǒ suān (oleanolic acid), 熊果酸 xióng guǒ suān (ursolic 

acid), 2a-羥基熊果酸 2a-qiǎngjī xióng guǒ suān (2a-hydroxyursolic 

acid), 6a，19a-二羥基熊果酸 6a,19a-èr qiāng jī xióng guǒ suān 

(6a,19a-dihydroxyursolic acid),  馬斯里酸 mǎ sī lǐ suān (maslinic 

acid), 枇杷佛林 pípá fūnán (eriobofuran), 枇杷呋喃 pípá fú lín 

(loguatifolin)A, 金絲桃甙 jīn sī táo dài (hyperoside) ]

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

แก้ไอ ละลายเสมหะ   [ใบ] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   广东、江苏、浙江、福建、湖北  

Guǎngdōng, Jiāngsū, Zhèjiāng, Fújiàn, Húběi 

กว่างโจว เจียงซู เจื้อเจียง ฝูเจีย้น หเูป่ย   
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
90 蒲黄   

 

Púhuáng โพ๊ะอ๊ึง ต้นหางแมว   

 

 

https://c1.staticflickr.com/9/8104/8452617389_b287cbbdf2.jpg
http://album.udn.com/community/img/PSN_PHOTO/lunhua168/f_6652860_1.JPG  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Cattail Pollen [1.Typha angustifolia L.2.Typha latifolia L3.Typha 
orientalis Preel4.Typha angustata Bory et Chaub.]  

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

รักษาอาการอาเจียนเป็นเลือด เลือดกําเดาไหล ตกเลือด ใช้ห้ามเลือด
จากบาดแผล แก้ปวดประจําเดือน  [ใบ] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   东北、华北、西北、华东及河南、湖北、广西、四

川、贵州、云南  
Dōngběi, Huáběi, Xīběi, Huádōng ,Hénán,Húběi, Guǎngxī, 

Sìchuān, Guìzhōu, Yúnnán  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ ภาค
ตะวนัออก และพื้นท่ีมณฑลเหอหนาน หูเป่ย กว่างซี เสฉวน กุย้โจว 
และ ยนูนาน  
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
91 前胡   Qiánhú   จ่อยโอ้ว    ไม่มีชื่อในภาษาไทย 
 

 

 
www.zcyzcy.com

http://img.99.com.cn/uploads/141015/323_131552_1.jpg  
 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Peucedanum praeruptorum [1.Peucedanum praeruptorum 
Dunn2.Angelica decursiua (Miq.) Franch. Et Saw. [Porphyroscias 
decursiua Miq.; Peucedanum decursiuum (Miq.) Maxim.]  

สรรพคุณ   
[ส่วนที่ใช้เป็นยา] 

 ละลายเสมหะ แก้อาการไอ ตัวร้อน  [ราก] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   湖北、甘肃、福建、安徽、江西、湖南、贵州、四

川、广西、江苏 
Húběi, Gānsù, Fújiàn, ānhuī, Jiāngxī, Húnán, Guìzhōu, 

Sìchuān, Guǎngxī, Jiāngsū  
มณฑลหูเป่ย  กานซู  ฝูเจี้ยน  อานฮุย, เจียงซี,  หูหนานกุ้ยโจว , 
 เสฉวน,  เจียงซู 
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
92 青黛 Qīngdài แชไต ไม่มีชื่อภาษาไทย 
 

 

 

http://pic.pimg.tw/ddes/1380502862-2813270068.jpg
http://c.blog.xuite.net/c/7/5/0/23506701/blog_2352078/txt/60201639/12.jpg  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Acanthaceae Baphicacanthus cusia （Nees）Bremek.、 
Polygonum tinctorium Ait. Isatis indigotica Fort. 

สรรพคุณ   
[ส่วนที่ใช้เป็นยา] 

แกร้อนใน ถอนพิษ หยุดเลือดกําเดาไหล ไอเป็นเลือด แนน่หน้าอก 
[ดอก] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   福建、云南、江苏 
Fújiàn, Yúnnán, Jiāngsū  
ฝูเจี้ยน ยูนนาน เจียงซู  



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
93 青皮  

 

Qīngpí แชผ้วย ผิวส้มเขียว 

 

  

http://www.tcm100.com/Images_ZhongYaoXue/Qingpi-YaoCai.jpg
http://proimg.zgny.com.cn/2012717198769621.jpg  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Citrus Undeveloped Exocarpium [synephrine acetate] 

สรรพคุณ   
[ส่วนที่ใช้เป็นยา] 

ช่วยให้ลมปราณไหลเวียนดี ช่วยย่อย  [เปลือก]  

สถานที่พบในประเทศจีน   江苏、安徽、浙江、江西、台湾、湖北、湖南、广

东、广西、海南、四川、贵州、云南  

Jiāngsū, ānhuī, Zhèjiāng, Jiāngxī, Táiwān, 

Húběi, Húnán, Guǎngdōng, Guǎngxī, Hǎinán, 

Sìchuān, Guìzhōu, Yúnnán 

เจียงซู อานฮุย เจ้อเจยีง ไต้หวนั หูเป่ย หูหนาน กว่างตง กว่างซี ห่าย
หนาน ซ่ือชวน กุ้ยโจว ยูนนาน 
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
94 肉豆蔻 Ròudòukòu เน็กเต่าควง จันทน์เทศ 
 

 

 
http://cdn.womenshealthmag.com/files/images/1005-lost-spice-nutmeg.jpg

http://lvyou168.cn/travel/caribbean/grenadagrenadines/pic1/gbt_20.jpg  
 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Myristica fragrans [myristicin]  

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

แก้ท้องเสีย ช่วยให้ลมปราณไหลเวียนดี แกป้วดแน่นท้อง  [เนื้อ
ผลไม้]   

สถานท่ีพบในประเทศจีน   广东、广西、云南 
Guǎngdōng, Guǎngxī, Yúnnán 
กว่างตง กว่างซี ยูนนาน  

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
95 三七  Sānqī ซาฉิก ไม่มีชื่อในภาษาไทย 
 

  

http://www.6681.com/uploads/allimg/121107/12-12110G5100TT.jpg
http://www.yunnanbaiyao.com.cn   

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Panax pseudo-ginseng var. notoginseng [Saponin] 

สรรพคุณ   
[ส่วนที่ใช้เป็นยา] 

สลายค่ังเลือด ห้ามเลือด ช่วยให้เลือดไหลเวยีนดี รักษาความดันลหิต
สูง โลหิตจาง แก้ปวด [ราก] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   云南、广西、江西、四川 
Yúnnán, guǎngxī, jiāngxī, sìchuān 
ยูนนาน กว่างซี เจียงซี เสฉวน  
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
96 桑叶 Sāngyè ซังจับ ใบหม่อน 
 

 

http://www.rzshengye.com/eWebEditor/UploadFile/201310081508582.jpg
http://www.tcm100.com/Images_ZhongYaoXue/Sangye-YuanTai.jpg  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Folium Mori[inokosterone）、脱皮甾酮

（ecdysterone）、β-保甾醇、芸香甙、桑甙

（morocetin）、异槲皮甙、伞形花内酯

（umbelliferone）、东莨菪甙（scopolin）、α-、

β-已烯醛（α-，β-hexenal）、葫芦巴碱

（trigonelline] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ลดความดันโลหิต ลดเบาหวาน ลดความข้นของเลือด ขับปัสสาวะ  
[ใบ] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   浙江、江蘇、安徽、湖南、四川、廣東 
Zhèjiāng, Jiāngsū, ānhuī, Húnán, Sìchuān, Guǎngdōng 
เจื้อเจยีง เจยีงซู อานฮุย หูหนาน เสฉวน กว่างตง  

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
97 桑枝  

 

Sāng zhī ซึงกี กิ่งหม่อน 

 

   

http://www.tcm100.com/Images_ZhongYaoXue/Sangzhi-YinPian.jpg
http://www.tcm100.com/Images_ZhongYaoXue/Sangye-YuanTai.jpg  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Ramulus Mori. [茎含黄酮成分桑素(Mulberrin)、桑色烯

(Mulberrochromene)、环桑索(Cy- clomulberrin)、环桑

色烯(Cyclomulberrochromene)。木树含桑色素(Morin)、

杨树宁 (Cudranin)、桑酮(Ma-clurin)、四羟基芪 

(Tetrahydroxystilbene)、二氢桑色素 (Dibydromorin)、

二氢山柰酚(Dihydrokaempfe－rol)] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

รักษาอาการปวดบวมตามขอ้ ปวดบวมตามแขนตามขา [กิ่ง] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   浙江、江蘇、安徽、湖南、四川、廣東 
Zhèjiāng, Jiāngsū, ānhuī, Húnán, Sìchuān, Guǎngdōng 
เจื้อเจยีง เจยีงซู อานฮุย หูหนาน เสฉวน กว่างตง  

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
98 砂仁 

 

Shā rén ซัวยิ้ง ลูกเร่ว 

 

 

http://a3.att.hudong.com/83/28/19300001024098134829286113206.jpg
http://pic.baike.soso.com/p/20121005/20121005222638-460312940.jpg  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Amomum villosum Lour. [borneol)、β-谷甾醇(β-

sitosterol)、乙酸龙脑酯(borneol acetate)、香草酸

(borneol acetate)、原儿茶(protocatechuic acid)、槲

皮素(quercetin)、异槲皮苷(isoquercitrin] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ขับช้ืน แก้คล่ืนไส้ ท้องเดิน   [เมล็ด] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   广东、广西、云南 
Guǎngdōng, Guǎngxī, Yúnnán 

กวางตุ้งกวางสี ยูนาน  
 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
99 石蒜 Shí suàn เจี๊ยะเซิง ไม่มีชื่อภาษาไทย 
 

 

http://www.zgycsc.com/sbinfo-htm-sbid-61048.html
http://a4.att.hudong.com/70/56/01300000356220126490565750148.jpg  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Lycoris radiate  [含石蒜碱（lycorine）、加兰他敏

（galanthamine）、石蒜胺碱（lycora-mine）] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ขับช้ืน แก้คล่ืนไส้, ท้องเดิน  [เมล็ดจากดอก]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   浙江、江苏、安徽、江西、福建、湖北、广东、广

西、四川、贵州、云南、山东、河南、陕西  Zhèjiāng, 
jiāngsū, ānhuī, jiāngxī, fújiàn, húběi, guǎngdōng, guǎngxī, 
sìchuān, guìzhōu, yúnnán, shāndōng, hénán, shǎnxī 
เจ้อเจยีง เจยีงซู อานฮุย เจยีงซี ฝูเจี้ยน หูเป่ย กวางตุ้ง กวางสี  เสฉ
วน กุย้โจว  ยนูนาน ซานตง เหอหนาน ส่านซี  
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
100 山厚合   Shānhòuhé    ซัวเก่าฮะ ไม่มีชื่อภาษาไทย 
 

  

http://img.bimg.126.net/photo/uMcDn618JyCsUYbf5_43Sw==/2538059865000196990.jpg   
http://www.szkp.org.cn/kepuleitai/upload_pic/2007/200711513385882440.jpg   

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีใน
พืช (Phytochemistry)] 

Solidago decurrens Lour. 叶含芦丁和槲皮甙

（quercitrin）；种子含皂甙；全草含有咖啡酸（caffeic 

acid）、绿原酸（chlorogenic acid）、黄酮类、槲皮素

（quercetin）、芦丁（rutin）、山柰醇葡萄糖甙、矢车菊

双甙（为矢车菊素-3,5-二葡萄糖甙，cyanidin-3,5-

diglucoside）。 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ไล่ลม แก้พิษ แก้ปวด [ดอก]   

สถานท่ีพบในประเทศจีน   江苏、浙江、江西、湖南、湖北、广西、广东、四川、贵州 
Jiāngsū, Zhèjiāng, Jiāngxī, Húnán, Húběi, Guǎngxī, Guǎngdōng, 
Sìchuān, Guìzhōu  
เจียงซู เจื้อเจียง เจียงซี หหูนาน หูเป่ย กว่างซี กว่างตง เสฉวน กุย้โจว  

 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
101 商陆 Shāng lù เซียงลัก ไม่มีชื่อในภาษาไทย 
 

  

http://www.zgycsc.com
http://img.21food.cn/userImages/zhouqingjiao/zhouqingjiao$21516036.jpg  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Phytolacca acinosa [商陆碱（Phytolaccine）商陆酸

（Esculentic acid），商陆皂甙元 A、B、C（Phytolaccagenin A、
B、C），商陆毒素（Phytolaccatoxin）、氧化肉豆蔻酸

（Oxyristic acid）、三萜酸（Jaligouic acid）、皂甙和多量硝酸

钾．商陆中亦含降压成分 γ-氨基丁酸． 垂序商陆根中含商陆皂甙

A、B、D、E、F、D2（Phytolaccoside A、B、D、E、F、D2）、商

陆皂甙元、加利果酸（Jaligonic acid）] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ขับปัสสาวะ แก้อาการปวด บวมจากพิษ [เหง้า]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   广布于长江以南 Guǎng bù yú chángjiāng yǐ nán  
มีกระจายท่ัวไปบริเวณพื้นท่ีใต้แม่น้ําฉางเจียง  

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
102 蛇床子 

 

Shé chuángzi จั่วฉ่ึงจี ้ ผักชีล้อม 

 

 

 
http://cdn.tcmwiki.com/image/s/post-she-chuang-zi/she-chuang-zi2.jpg

http://www.tcm100.com/Images_ZhongYaoXue/Shechuangzi-YuanTai.jpg  
 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Cnidium monnieri（L.）Cuss [蒎烯(l-Pine-ne)、莰烯

(l-Camphene)、异成酸龙 脑酯(Bornyl isovale-

rate)、异龙脑(Isoborneol)] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ฆ่าเชื้อโรค แกอ้าการคัน อับช้ืนท่ีอวัยวะเพศ [เมล็ด] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   河北、山东、浙江、江苏、四川 

Héběi, Shāndōng, Zhèjiāng, Jiāngsū, Sìchuān 
เหอเป่ย ซานตง เจ้อเจยีง  เจยีงซู เสฉวน  

 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
103 神曲 

 

Shénqū ส่ิงขัก ไม่มีชื่อในภาษาไทย 

 

 
 

http://i04.c.aliimg.com/
 http://pic.to8to.com   

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Massa Medicata Fermentata [酵母制剂，，，， Yeast 

preparations, 淀粉酶 yeast, 酵母菌 amylase, 维生素

B 复合体 vitamin B complex, ergosterol 麦角甾醇

(ergosterol),] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

 รักษาอาการอาหารไม่ย่อย ท้องอืดเฟ้อ อาเจียน ท้องเสีย  [ราก] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   พบได้ท่ัวไปในทุกพื้นท่ีของประเทศจีน  
 

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
104 生薄荷 Shēng bòhé แซป่อห่อ สะระแหน่ 
 

http://img.zhzyw.org/2009082215535082272.jpg
http://www.hqcr.com/UploadFile/2009/8/20090813103643902.jpg  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Mentha haplocalyx Briq [胡椒薄荷（Peppermint）及綠

薄荷（Spearmint）] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

รักษาอาการหน้ามืด วิงเวยีน แน่นหน้าอก [ใบ]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   พบได้ท่ัวไปในทุกพื้นท่ีของประเทศจีน  
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
105 生艾 Shēng ài แซไหง โกฐจฬุาลําพา 
 

 

 
http://blogimg.39.net/photo/2011/01/29/be4f46d8b4dd4c60b2a541606fb0d486.jpg  

http://www.chaoshanwang.net/UploadFiles/2011-09/admin/20110907181036994.jpg  
 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Artemisia argyi [萜品烯醇-4(Terpinenol-4)、β-石竹烯

(β-Caryophyllene)、蒿醇(Artemisia alcohol)、芳樟醇

(Linalool)、樟脑(Camphorae)、龙脑(冰片 Borneol)、
桉油素(Cineol,Eucalyptol)以及水芹烯(Phellandrene)、
毕澄茄烯(Cadinene)、侧柏醇(Thujyl alcohol)]

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ใบขับลม ระงับโลหิต แก้ชํ้าใน [ใบ] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   黑龙江、吉林、辽宁、河北、山东、安徽、江苏、浙

江、广东、广西、江西、湖南. Hēilóngjiāng, Jílín, 
Liáoníng, Héběi, Shāndōng, ānhuī, Jiāngsū, Zhèjiāng, 
Guǎngdōng,Guǎngxī, Jiāngxī, Húnán. 
เฮยหลงเจยีง จีห๋ลิน  เหลียวหนิง เหอเป่ย ซานตง อานฮุย เจยีงซู   
เจ้อเจยีง กวางตุ้ง กวางสี เจยีงซี หูหนาน  

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
106 石榴皮 

 

Shíliú pí เจียะหล่ิวผ้วย เปลือกทับทิม 

 

 

 
http://www.taozhy.com/Images_ZhongYaoXue/shiliupi-YaoCai.jpg

http://img4.007swz.com/cpimg/zhiwutiquwu/1qRVutr6c_1323054654.jpg  
 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Punica granatum L.[ 果皮含鞣质(tannin)，蜡(wax)，树脂

(resin)，D-甘露醇(D-mannitol)，粘液质(mucilage)，没食

子酸(gallic acid)，四聚没食子酸(tetrameric gallic acid)，苹

果酸(malic acid)，反油酸(elaidic acid)，异槲皮苷

(isoquercetrin)，果胶(pectin)，树胶(gum)，草酸钙(calcium 
oxalate)，菊糖(inulin)，矢车菊素-3-葡萄糖苷(cyanidin-3-
gluco-side)，矢车菊素-3，5-二葡萄糖苷(cyanidin-3，5-
diglu-coside)，蹄纹天竺素-3-葡萄糖苷(pdargonidin-3-
glucoside)，蹄纹天竺素-3，5-二葡萄糖苷(pelargonidin-3，
5-diglucoside)。从鞣质中分得：石榴皮苦素(gra-natin)A、

B，石榴皮鞣质(punicalin)，2，3-0-连二没食子酰石榴皮鞣

质(punicalagin)。]

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

แก้ท้องเสีย ฆ่าพยาธิ ห้ามเลือด  [เปลือก]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   福建、台湾、广东、广西
Fújiàn,Táiwān, Guǎngdōng, Guǎngxī  
ฝูเจี้ยน, ไต้หวนั, กวางตุ้ง, กวางสี 

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
107 酸枣仁 Suānzǎorén ซึงจ้อยิ๊ง เมล็ดท้อเปร้ียว 
 

 

 
http://www.pingguolv.com/uploads/130306/53-130306114051219.jpg

http://www.dianshu119.com/uploads/201401/1389253262vqB6IH1T.jpg  
 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Zizyphi Spinosi Semen [含酸枣仁皂甙 A、B（jujuboside 
A,B）、白桦脂酸（betulinic acid）、白桦脂醇

（betulin）、黄酮 Flavonoids、脂肪油 fatty oil、蛋白质,  
protein]

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ช่วยเจริญอาหาร แก้อาการหน้ามืด วิงเวยีน ทําให้นอนหลับสบาย 
[เมล็ด] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   辽宁、内蒙古、河北、河南、山东、山西、陕西、甘

肃、安徽、江苏  

Liáoníng, Nèiménggǔ, Héběi, Hénán, Shāndōng, 

Shānxī, Shǎnxī, Gānsù, ānhuī, Jiāngsū 

เหลียวหนิง มองโกเลีย เหอเป่ย เหอหนาน ซานตงซานซี ส่านซี
กานซู  อานฮุย เจียงซู 

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
108 苏叶 

 

Sū yè โซวเอ๊ียะ ไม่มีชื่อภาษาไทย 
 

 

 
http://img.zhzyw.org/2009090214242257757.jpg

http://www.dianshu119.com/uploads/201312/13871848872hWL5Zha.jpg  
 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Perilla frutescens [白苏醛（perillaldehyde)，柠檬烯

（limonene)，β-丁香烯（β-caryophyllene)，α-香柑汕烯（α-
bergamotene)及芳樟醇（linlaool)]

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ช่วยขับเหง่ือ รักษาอาการปวดหัว หน้ามืด มึน วิงเวียน อาเจียน 
[ใบ] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   江苏,湖北  
Jiāngsū, Húběi 
เจียงซู, หูเป่ย 

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
109 桃仁 Táorén ท่อยิ๊ง เมล็ดในของลูกท้อ  
 

 
http://a3.att.hudong.com/12/71/20300542493142139781712355806_s.jpg

http://aoi-sketchblog.c.blog.so-net.ne.jp  
 

ชื่อทาง
พฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทาง
เคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Semen Persicae [苦杏仁甙（amygdalin），24-亚甲基环木菠萝烷醇

（24-methylene cycloartanol），柠檬甾二烯醇（citrostadienol），

7-去氢燕麦甾醇（7-dehydroavenasterol），野樱甙（prunasin），β-

谷甾醇（β-sitosterol），菜油甾醇（campesterol），β-谷甾醇-3-

O-β-D-吡喃葡萄糖甙（β-sitosterol-3-O-β-D-glucopyranoside），

菜油甾醇-3-O-β-D-吡喃葡萄糖甙（campesterol-3-O-β-D-

glucopyranoside），β-谷甾醇-3-O-β-D-（6-O-棕榈酰）吡喃葡萄糖

甙（β-sitosterol3-O-β-D-（6-O-palmityl）glucopyranoside），

β-谷甾醇-3-O-β-D-（6-O-油酰）吡喃葡萄糖甙（β-sitosterol3-O-

β-D-（6-0-oleyl）glucopyranoside），菜油甾醇-3-O-β-D-（6-O-棕

榈酰）吡喃葡萄糖甙（campesterol3-O-β-D-（6-O-palmityl）

glucopyranoside），菜油甾醇-3-O-β-D-（6-O-油酰）吡喃葡萄糖甙

（campesterol3-O-β-D-（6-O-o-leyl）glucopyranoside），甲基-a-

D-呋喃果糖甙（methyl-a-D-fructofuranoside），甲基-β-D-吡喃葡萄

糖甙（methyl-β-D-glucopyranoside），色氨酸（tryptophane），葡

萄糖（glucose）及蔗糖（sucrose）。] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ช่วยให้เลือดและลมปราณไหลเวียนดี หล่อล่ืนลําไส้ รักษาอาการท้องผูก ปวด
ประจําเดือน ประจําเดือนไม่ปกติ [เมล็ด]    

สถานท่ีพบใน
ประเทศจีน   

辽宁、河北、河南、山东、四川、云南 
Liáoníng, Héběi, Hénán, Shāndōng, Sìchuān, Yúnnán 
 เหลียวหนิง เหอเป่ย์  เหอหนาน  ซานตง เสฉวน ยูนนาน 

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
110 通草 

 

Tōngcǎo ทงเช่า ไม่มีชื่อในภาษาไทย 

 

  
 http://img0.pchouse.com.cn/pchouse/1112/18/160061_3.jpg

http://www.jiankangti.com/uploads/201404/1398004931m57pMUHZ.jpg  
 

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Trevesia palmate [叶含通脱木皂甙 L-Ⅱa、L-Ⅱb、L-

Ⅱc、L-Ⅱd（papyrioside L-Ⅱa、L-Ⅱb、L-Ⅱc、L-Ⅱ

d），其中 L-Ⅱa 是 L-Ⅱc 的后生产物，而 L-Ⅱb 也可能

是 L-Ⅱd 的后生产物[4]，还含通脱木皂甙元 A-J

（paryriogenin A-J），及原通脱木皂甙元 A1、A2

（propapyriogenin A1、A2）和槲皮甙。 

（quercitrin）]  

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ขับปัสสาวะ  ขับน้ํานม  [กิ่ง ก้าน ]   

สถานท่ีพบในประเทศจีน   陕西、江西、台湾、湖北、湖南、广东、广西 
Shǎnxī,Jiāngxī, Táiwān, Húběi, Húnán, Guǎngdōng, Guǎngxī 
ส่านซี  เจียงซี  ไต้หวนั  หูเป่ย หูหนาน กวางตุ้ง กวางสี 

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
111 通天连  Tōngtiān lián ท่งทีเหลียง ไม่มีชื่อในภาษาไทย 
 

  

http://www.cn626.com/upfiles/201009/20100906145951862.jpg
http://e.share.photo.xuite.net/fiy090500533/1e82238/17698185/961510575_m.jpg  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Tylophora koi Merr. [娃儿藤定碱(Tylophorinidine) ] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

แก้ปวดท้อง แก้พิษงู  ล้างพษิ แกห้วดั [ใบ] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   广东、广西
Guǎngdōng, Guǎngxī 
กวางตุ้ง กวางสี 

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
112 兔丝子 Tùsīzi โถ่วซีจี้ เมล็ดฝอยทอง 
 

 

http://g.search2.alicdn.com
http://www.pewiki.net/wp-content/uploads/2013/02/tu-si-zi.jpg  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Cuscuta chinensis Lam. [槲皮素(quercetin)，紫云

(astragalin)，金丝桃甙(hyperin)及槲皮素-3-O-β-D-半乳糖-7-O-β-葡萄

糖甙(quercetin-3-O-β-D-galactoside-7-O-β-glucoside)] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

บํารุงไต รักษากลุ่มอาการของระบบตับ รักษาอาการปวดเอว และ
ระบบสืบพันธ์ุ  [เมล็ด]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   พบได้ท่ัวไปในทุกพื้นท่ีของประเทศจีน มีมากในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
113 天南星 Tiānnánxīng    เทียนน่ําแซ วงศ์บอน  
 

  

http://www.tcm100.com/Images_ZhongYaoXue/Tiannanxing-YaoCai.jpg
http://a2.att.hudong.com/47/45/01300001369395135951457441164.jpg  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Arisaema erubcscens （Wall．） Schott [ 1-乙酰基-β-咔啉

（l-acetyl-β-carboline）, β-谷甾醇（β-sitosterol）, β-咔啉

（β-carboline）掌叶半夏碱乙（pedatisectine B）尿嘧啶

（uracil）,菸酰胺（nicotinamide）,5-甲基脲嘧啶（5-
methyl-uracil,thymine）,棕榈酸及 2-甲基-3-羟基吡啶（2-
methyl-3-hydroxy-pyridne）]

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ละลายเสมหะ ขับลม แก้ปวด ลดบวม [หัวและเหง้า]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   四川、贵州、云南、广西、湖南、陕西、甘肃、安

徽、浙江、河北 
Sìchuān, Guìzhōu, Yúnnán, Guǎngxī, Húnán, Shǎnxī, Gānsù, 
ānhuī, Zhèjiāng, Héběi 
เสฉวน กุย้โจว  ยูนนาน หูหนาน ส่านซี กานซู อานฮุย เจ้อเจียงเหอ
เป่ย 

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
114 五加皮 

 

Wǔ jiā pí โหงวเกียผ้วย ไม่มีชื่อในภาษาไทย 

 

 
 

http://www.pharmnet.com.cn/image/chem_service/cyzy_m/100523_1.jpg
http://a3.att.hudong.com/06/26/01300000692008126550261396402_s.jpg  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Eleutherococcus gracilistylus [香甙（syringin），刺五

加甙（eleutheroside)B1，即是异春皮定-α-D-葡萄糖

甙（isofraxidin-α-D-glucoside），右旋芝麻素

（sesamin），16α-羟基-（-）-贝壳松-19-酸[16α-
hydroxy-(-)-kauran-19-oic acid），β-谷甾醇（β-
sitosterol），β-谷甾醇葡萄糖甙（β-sitosterol 
glucoside），硬脂酸（stearc acid），棕榈酸

（palmitic acid），亚麻酸（linolenic acid）及维生素

A、B1]

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

  แก้ปวดข้อ ปวดตามเส้นเอ็น บํารุงสมอง ช่วยความจํา ขับ
ปัสสาวะ [เปลือก] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   湖北、河南、安徽、四川
Húběi, Hénán, ānhuī, Sìchuān 
หูเป่ย  เหอหนาน อานฮุย เสฉวน 

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
115 细辛   Xìxīn  ซ่ีซิน ไม่มีชื่อในภาษาไทย 
 

 

http://www.qlife-kampo.jp/clinic/wp-content/uploads/s_saishin.jpg
http://www2.zgycsc.com/luntan/attachment/Mon_0806/10_4618_ea6d8592db452fe.jpg  

 

ชื่อทาง
พฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทาง
เคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Asarum sieboldii [a-蒎烯（a-pinene）、樟烯（camphene）、β-蒎烯（β-
pinene）、月桂烯（myrcene）、香桧烯（Sabinene）、柠檬烯（limonene）、

1，8-桉叶素（1，8-cineole）、对-聚伞花素（p-cymene）、Y-松油烯（Y-
terpinene）、异松油烯（terpinolene）、龙脑（borneol）、优葛缕酮

（eucarvone）、爱草脑（esTCMLIBagole）、2-异丙基-5-甲基茴香醚 （2-
isopropyl-5-methylanisole）、3，5-二甲氧基甲苯（3，5-dimetho-xytoluene)、
黄樟醚（safrole）、甲基丁香油酚（methyl eugenol）、细辛醚（asaricin）、肉

豆蔻醚（myristicin）、榄香脂素（elemicin）、β-水芹烯（β-phellanrene）、β-
松油烯（β-terpinene）、3，4-二甲基-2，4，6-辛三烯（3，4-dimethyl-2，4，6-
octaTCMLIBiene）、表樟脑（Epica-mphor）、异龙脑（isoborneol）、a-松油

醇（a-terpineol）、十五烷（Pen-tadecane）、β-甜没药烯（β-bisablene）、2-
甲氧基黄樟醚（croweacin）、卡枯醇（kakuol）、细辛脑（asarone）、N-异丁

基十二碳四烯酸胺腔（N-isobutyldodecateTCMLIBaeneamide）。另含和乌胺

（hi-genamine）。]

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

แก้ปวดหวั ปวดฟัน ปวดตามข้อกระดูด  แกไ้อ แก้หวัด ช่วยละลายเสมหะ 
คัดจมูก  [ทุกส่วนของพืช]  

สถานท่ีพบใน
ประเทศจีน   

浙江、河南、山东、河北、江西、陕西、四川、安徽 
Zhèjiāng, Hénán, Shāndōng, Héběi, Jiāngxī, Shǎnxī, Sìchuān, ānhuī 
เจ้อเจยีง เหอหนาน ซานตง เหอเป่ย เจียงซี ส่านซี เสฉวน อานฮุย 

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
116 溪黄草  

 

Xī huáng cǎo คอยอ้ึงเช่า หญ้าดีหม ี

 

  

http://img04.taobaocdn.com/
http://www.dianshu119.com/uploads/201301/1359120070G5kmuOWs.jpg 

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Rabdosia serra [溪黄草素（rabdoserrin)A、B、D，

以及尾叶香茶菜素（excisanin)A，2α-羟基熊果酸

（2α-hydroxyl-ursolic acid)，熊果酸

（ursolic acid)，β-谷甾醇（β-sitosterol)和

β-谷甾醇甙（β-sitosterol glucoside)。] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

 ล้างพิษ ดีซ่าน ระงับบวม [ใบ] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、海南、广

西、西藏 
Zhèjiāng, Jiāngxī, Fújiàn, Húběi, Húnán, Guǎngdōng, Hǎinán, 
Guǎngxī, Xīzàng 

เจ้อเจยีง เจยีงซี ฝูเจี้ยน หูเป่ย หูหนาน กวางตุ้ง ไหหลํา กวางสี ทิเบต 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
117 香附 

 

Xiāng fù  เฮียงห ู ไม่มีชื่อในภาษาไทย 

 

  

http://www.tcm100.com/Images_ZhongYaoXue/Xiangfu-YaoCai.jpg
http://www.aizhongyao.com/uploads/201208/13438854036R9JFny8.jpg  

 

ชื่อทาง
พฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทาง
เคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Cyperus rotundus [葡萄糖 Glucose8.3%-9.1%、果糖(fructose)1.0%-
1.7%、淀粉(starch)40%-41.1%、挥发油(essenialoil)0.65%-1.4%。 β-蒎烯(β-
Pinene)、樟烯(camphene),桉叶素(1，8-cineole)、柠檬烯(limonene)、对-聚伞

花素(p-cymene)、香附子烯(cyperene)、芹子三烯(selinaTCMLIBiene)、β-芹子

烯(β-selinene)、α-香附酮(α- cyperone)、β-香附酮(β-cyperone)。绿叶萜烯酮

(patchoulenone)α-及 β-莎草醇(α-Rotunol 及 β-Rotunol)、香附醇 (Cypero1)、异

香附醇(lsocyperol)、古巴二烯(copadiene)、环氧莎草奥(epoxyguaine)、香附醇

酮(cyperolone)、莎草奥酮(rotundone)、考布松(dobuson)及异考布松

(isokobusone)，4α，5α-环氧-11-烯-3α-桉叶醇 (4α,5α-oxidoeudesm-11-en-3α-
ol)，香附子烯-2，5，8-三醇(sugeTCMLIBiol)等。另据报道，挥发油中含古巴烯

(copaene)，香附子烯，β-榄香烯(β-elemene)，丁香烯(caryophyllene)，α-香附

酮，香附醇，广藿香烯醇乙酸酯(patchoulenylacetate)，香附子烯-2-酮-8-醇乙酸

酯 (sugeonylacetate)。根茎又含鼠李素-3-O-鼠李糖基(1-4)-吡喃鼠李糖甙

[rhamnetin-3-O- rhamnosyl(1-4)-rhamnopyranoside] ] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

บรรเทาอาการปวด ปรับประจําเดือนให้ปกติ ตกเลือด [เหง้า]  

สถานท่ีพบใน
ประเทศจีน   

辽宁、河北、山东、山西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖

北、湖南、广东、广西、陕西、甘肃、四川、贵州、云南 Liáoníng, 

Héběi, Shāndōng, Shānxī, Jiāngsū, ānhuī, Zhèjiāng, Jiāngxī, 

Fújiàn, Táiwān, Húběi, Húnán, Guǎngdōng, Guǎngxī, Shǎnxī, 

Gānsù, Sìchuān, Guìzhōu, Yúnnán  เหลียวหนิง เหอเปย่  ซานตง ซานซี 
เจียงซู อานฮุย เจ้อเจยีง เจยีงซี ฝูเจี้ยน ไตห้วัน หูเป่ย หหูนาน กวางตุ้ง กวางสี  
ส่านซี กานซู เสฉวน กุ้ยโจว ยูนนาน 

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
118 橡实 Xiàng shí เชียซิก ลูกโอ๊ก 
 

 

 
http://image.wangchao.net.cn/baike/1264159146175.jpg

https://c1.staticflickr.com/7/6106/6279274612_92221e84a8_z.jpg  
 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Coniglobus sphaeroconus [无羁萜酮(friedelin)，β-

香树脂酮(β-amyrenone)，羽扇烯酮(lupenone)，β-谷甾醇

(β-sitosterol)，豆甾醇(stigmaserol)，菜油甾醇

(campesterol)，阿拉伯聚糖，硬脂酸(stearic acid)，棕榈

酸(palmitic acid)，油酸(oleic acid)] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ห้ามเลือด ถอนพิษ แก้ท้องเสีย ท้องร่วง [ผล] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   湖南、湖北、四川、广东、云南、陕西、甘肃、河

南、河北、山西、辽宁、山东、江苏、江西、浙江 
Húnán, Húběi, Sìchuān, Guǎngdōng, Yúnnán, 
Shǎnxī, Gānsù, Hénán, Héběi, Shānxī, Liáoníng, 
Shāndōng, Jiāngsū, Jiāngxī, Zhèjiāng  หูหนาน หูเป่ย 
เสฉวน กวางตุง้ ยูนนาน ส่านซี กานซู     เหอหนาน  เหอเป่ย ซานซี   
เหลียวหนิง ซานตง เจยีงซู เจียงซี  
 เจ้อเจียง 
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
119 小红参 Xiǎo hóng cān  โซ่ยอ่ังเซียม โสมแดงเล็ก 
 

 
 

http://www.boweiguan.com/ 
http://www.wiki8.com/UploadFiles/ZoomImg/2009-1/2009112185236371.jpg.jpg   

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Galium elegans [三叶鼠尾酮(triiuganone)A、B、C，丹参酮

(tanshinone)ⅡA、ⅡB，亚甲基丹参醌

(methylenetanshiquinone)，隐丹参酮(cryptotanshinone)，二氢

丹参酮(dihydrotanshinone)Ⅰ，丹参酸甲酯(methyl 
tanshinonate)，羟基丹参酮(hydroxytanshinone)ⅡA，羟基亚甲

基丹参醌(hydroxymethylenetanshiquinone)。此外还含弥罗松酚

(ferruginol)，柳极酚(sugiol)，三十酸(triacontanoic acid)，三十

四酸(tertatriacontanoic acid)，二十八酸(octacosanoic acid)，十

六酸(hexadecanoic acid)，消施高丝氨酸(dl-homoserine)，对-羟
基苯甲酸(P-hydroxybenzoic acid)，野雅椿酸(euscaphic acid)，2
α-羟基熊果酸(2α-hydroxyursolic acid)，鞘蕊花酸(coleonolic 
acid)。] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

รักษาอาการปวดหวั เวียนหวั นอนไมห่ลับ อาเจียนเป็นเลือด 
ปัสสาวะ อุจาระเป็นเลือด ตกเลือด ประจําเดือนไม่ปกติ  [เหง้า] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   四川、云南、西藏  Sìchuān, Yúnnán, Xīzàng  

 เสฉวน ยนูนาน ทิเบต 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
120 水萍草 Xiǎo píng cǎo จุ่ยพีย๊ะเช่า ไม่มีชื่อในภาษาไทย 
 

  

http://cdn.zhongyibaike.com
http://www.18ladys.com/tupian/fuping.jpg  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Spirodela polyrrhiza （L.） Schleid. [紫萍含荭

草素(orientin 为 8-C-β-D-吡喃葡萄糖基木犀草黄

素)、牡荆素(vitexin)、芹菜糖(apiose)、木犀草黄

素(luteolin)。醋酸钾、氯化钾、碘等。青萍含黄酮

类 A (1) (flavonoid A(1),C21H20O11)、树脂、甾醇、

鞣质、维生素 B、B2] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ลมพิษ แก้คันตามผิวหนัง ขับปัสสาวะ [ใบ] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน    广东、广西 

Guǎngdōng, Guǎngxī 

กวางตุ้ง กวางสี 
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
121 小茴香 Xiǎo huíxiāng เสียวหว่ยเฮียง เมล็ดผักชีลาว 
 

 

http://i03.c.aliimg.com/img/ibank/2012/512/174/658471215_1771201826.jpg  
 http://www.vloho.com/  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมี
ในพืช 
(Phytochemistry)] 

Foeniculum vuLgare Mill.[ 反式-茴香脑(trans-nethole 63.4％)，

其次为柠檬烯(limonene13.1％)，小茴香酮(fenchone l2.1％)，其他

有爱草脑(estragole4.7％)，γ-松油烯(γ-terpinene 2.7％)，α-

蒎烯(α-pinene 1.9%)，月桂烯(myrcene 0.7％)，β-蒎烯(β-

pinene 0.4％)，樟脑(camphor0.2％)，樟烯(camphene 0.1%)，甲氧

苯基丙酮(methoxyphenyl acetone 0.1％)及痕量的香桧烯

(sabinene)，α-水芹烯(α-phellandrene)，对-聚伞花素(p-

cymene)，1，8-桉叶油素(1，8-cineole)，4-松油醇(4-terpineol)，

反式-小茴香醇乙酸酯(trans-fencho- lacetate)，茴香醛

(anisaldehyde)] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

แก้ปวดท้อง ปวดประจําเดือน ปวดอัณฑะ ท้องอืดเฟ้อ อาหารไม่ย่อย ช่วย
เจริญอาหาร [เมล็ด] 

สถานท่ีพบใน
ประเทศจีน   

西北、东北、四川、贵州、内蒙古、山西、陕西  
Xīběi, Dōngběi,  Sìchuān, Guìzhōu, Nèiménggǔ, Shānxī, Shǎnxī 

ตะวนัตกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มณฑลเสฉวน กุย้โจว  
มองโกเลีย ซานซี ส่านซี  
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
122 薤白 Xièbái กู๋แป๊ะ  กระเทียมโทน 
 

http://www.ecnol.com
http://img4.ph.126.net/  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมี
ในพืช 
(Phytochemistry)] 

Allium macrostemon [薤白甙（macrostemonoside）A、

D、E、F，异菝葜皂甙元-3-O-β-D-吡喃葡萄糖基（1→2）

-β-D-吡喃乳糖甙（smilagenin-3-O-β-D-

glucopyranosyl(1→2)-β-D-galactopyranoside），胡萝

卜甙（daucoaterol），腺甙（adenoaine），β-谷甾醇

（β-sitosterol），21- 甲基二十三（烷）酸（21-

methyl tricosanoic acid），琥珀酸

（succinicacid），前列腺素（prostaglandin）A1 及

B1 ] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

เจ็บหน้าอก หายใจขัด [ หัว] 

สถานท่ีพบใน
ประเทศจีน   

江苏、浙江
Jiāngsū, Zhèjiāng  
 เจียงซู เจ้อเจียง 

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
123 咸酸草 Xián suān cǎo เกี่ยมซึมเกี๊ยะ หญ้าเปลือกหอย 
 

 
http://www.gmzy365.com/

http://cdn.zhongyibaike.com/image  
 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมี
ในพืช 
(Phytochemistry)] 

Oxalis corniculata L.[ 抗坏血酸（ascorbic acid），

去氢抗坏血酸（dehydroascorbic acid），丙酮酸

（pyruvic acid），乙醛酸（glyoxalicacid），脱氧核

糖核酸（deoxyribonucleic acid），牡荆素

（vitexin），异牡荆素（isovitexin），牡荆素-2”-O-

β-D-吡喃葡萄糖甙（vitexin-2〃-O-β- D-

glucopyranoside），以及 17 种化合物：如 2-庚烯醛（2-

heptenal），2-戊基呋喃（2-pentylfuran），反式植醇

（trans- phytol），并含中性类脂化合物

（neutral lipid），糖脂（glycolipide），磷脂

（phospholipide）以及脂肪酸（C10-C14），a-生育酚

（a-tocopherol），β-生育酚（β-tocopherol）] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ห้ามเลือด ขับลม [ใบ] 

สถานท่ีพบใน
ประเทศจีน   

广东、广西 

Guǎngdōng, Guǎngxī 

กวางตุ้ง กวางสี  
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
124 鸦胆子 

 

Yā dǎnzi อ้าต๋าจี้ ราชดัด 

 

http://www.tcm100.com/Images_ZhongYaoXue/Yadanzi-YaoCai.jpg
http://kplant.biodiv.tw  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมี
ในพืช 
(Phytochemistry)] 

Brucea javanica Merr.[ 生物碱（鸦胆子碱 Brucamarine

和鸦胆宁 Yatanine）、糖甙（鸦胆灵 Brucealin、鸦胆子

甙 Yatanoside 等）、酚性成分（鸦胆子酚 Brucenol] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ล้างพิษ รักษาโรคมาลาเรีย [ผลสุก] 

สถานท่ีพบใน
ประเทศจีน   

广东、广西 

Guǎngdōng, Guǎngxī 

กวางตุ้ง กวางสี 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
125 饴糖  Yítáng  จือท๊ึง น้ําตาลข้าวมอลท์   
 

 
 

http://zyzyxt2011.njucm.edu.cn/admin/editor/attached/image/img/yt1.jpg
http://www.tcm360.com/uppic/image/20140630/20140630110819_7187.jpg  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Maltose， MaltSugar   

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

รักษาอาการเหน่ือยล้า อาการปวดท้องเฉียบพลัน ไอแห้ง 
อาเจียน กระหายน้ํา เจ็บคอ ท้องผูก 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   蒙古、甘肃、新疆、青海
Ménggǔ, Gānsù, Xīnjiāng, Qīnghǎi 
 

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
126 薏苡仁   Yìyǐrén อยิ้วบ้ี ลูกเดือย   
 

 
 

http://file.huitao.net
http://image.sciencenet.cn  

 

ชื่อทาง
พฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทาง
เคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Coix lacryma-jobi L. var. ma-guen (Roman) Stapf [薏苡仁酯

（coixenolide）， 三酰甘油中亚油酸（linoleic acid）  棕榈酸

（palmitic acid），硬脂酸（stearic acid），顺-8-十八碳烯酸

（cis-8-oc-tadecenoic acid） 。一酰甘油中有具搞肿瘤作用的α-单

油酸甘油酯（α-monoolein），甾醇酯中有具促排卵作用的顺-、反-阿

魏酰豆甾醇（cis-、trans-feruloylstigmasterol）和顺-、反-阿魏酰

菜油甾醇（cis-、trans-feruloylcampesterol）等。种仁还含抗补体作

用的葡聚糖和酸性多糖 CA-1、CA-2 及降血糖作用的薏苡多糖（coixan）

A、B、C。 种子挥发油含 69 种成分，其中主要的有已醛（hexanal），

已酸（hexanoic acid），2-乙基-3-羟基丁酸已酯（2-ethyl-3-

hydroxy-hexylbutrate），γ-壬内酯（γ-nonalactone），壬酸

（nonanoic acid），辛酸（octanoic aid），棕榈酸乙酯

（ethylpalmitate），亚油酸甲酯（methyllinoleate），香草醛

（vanillin）及亚油酸乙酯（ethyllinoleate）] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ขับน้ํา ลดบวม บํารุงม้าม  [เมล็ด]  

สถานท่ีพบใน
ประเทศจีน   

福建、浙江、河北、辽宁、江苏 
Fújiàn, Zhèjiāng, Héběi, Liáoníng, Jiāngsū  
ฝูเจี้ยน เจ้อเจยีง เหอเป่ย เหลียวหนิง เจยีงซู 

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
127 益智仁 Yì zhì rén เอ๊ียะต๊ียิ้ง ไม่มีชื่อในภาษาไทย 
 

  
http://www.tcm100.com/Images_ZhongYaoXue/Yizhiren-YaoCai.jpg

http://a4.att.hudong.com/40/16/20300542519020139965164615708_s.jpg  
 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Alpinia oxyphylla Miq [桉油精 55%以及姜烯

(zingiberene)、姜醇(zinginerol)。 1-(4'-

hydroxy-3'-methoxyphenyl)-7-phenyl-3-

heptanone,yakuchinone-B,trans-1-(4'-hydroxy-3'-

methoxyphenyl)-7-phenylheqt-1-en-3one] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

บํารุงไต ควบคุมปัสสาวะ ควบคุมน้ําลาย  [เมล็ด] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   广东﹑广西、云南、福建 

Guǎngdōng﹑Guǎngxī, Yúnnán, Fújiàn 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
128 玉桂 Yù guì เหง็กกุย่ อบเชย 
 

 
http://www.dianshu119.com/uploads/201210/1350313106jZKjAIyJ.jpg

http://img00.hc360.cn/00/busin/726/058/b/00-72605880.jpg  
 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Cinnamomum cassia [桂皮醛（cinnamaldehyde）、醋

酸桂皮酯（cinnamyl acetate）、丁香酚、桂皮酸、笨

麗酸乙酸、桂二萜醇（cinnzeylanol）、乙醯桂二萜醇

（cinnzeylanine）。] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

แก้จกุเสียด อาเจียน ท้องเสีย ปวดประจําเดอืน  [เปลือกไม้]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   广西，广东，云南
Guǎngxī, Guǎngdōng, Yúnnán 
กวางตุ้ง กวางสี ยูนนาน  

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
129 郁金 Yù jīn อิกกิม ว่านนางคํา 
 

 

http://www.zgycsc.com/
http://image.sciencenet.cn/album/201106/21/025338hcfyajbxphdvxavi.jpg  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Curcuma aromatic [莰烯（d-Cam- phene）、樟脑

（d-Camphor）、姜黄烯（l-α-Curcumene 和 l-β-

Curcumene）；亦含姜黄素（Curcumin）] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

รักษาอาการเจบ็หน้าอก  ปวดประจําเดือน เจ็บเต้านม มีไข้ ขับ
เสมหะ อาการชัก เลือดกําเดาไหล ดีซ่าน ปัสสาวะขุ่น [เหง้า] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   浙江、四川、广东、广西、云南、福建、台湾、江西
Zhèjiāng, Sìchuān, Guǎngdōng, Guǎngxī, Yúnnán, Fújiàn, 
Táiwān, Jiāngxī

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
130 郁金香 Yùjīnxiāng อิกกิมเฮยีง ทิวลิป 
 

http://www.zgycsc.com
http://chinese.torange.biz 

 

ชื่อทาง
พฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทาง
เคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

 Tulipa gesneriana [正-二十七烷（n-heptacosane），异-二十七烷

（iso-heptacosane）异牡荆素（isovitexin），槲皮素-3-葡萄甙

（quercetin-3-glucoside），槲皮素-3-O-β-D-龙胆二糖甙-7-O-β-葡

萄糖醛酸甙（quercetin-3-O-β-gentiobioside-7-O-β-

glucuronide），槲皮素-3-O-β-芸香糖甙-7-O-β-葡萄糖醛酸甙

（quercetin-3-O-β-rutinoside-7-O-β-glucuronide），槲皮素-3-O-

β-葡萄糖甙-7-O-β-葡萄糖醛酸甙（quercetin-3-O-β-glucoside-7-

O-β-glucuronide），山柰酚-3-葡萄糖甙（kaempferol-3-

glucoside），山柰酚-3-O-β-龙胆二糖甙-7-O-β-葡萄糖醛酸甙

（kaempferol-3-O-β-gentiobioside-7-O-β-glucuronide），山柰酚-

3-O-β-芸香糖甙-7-O-β-葡萄糖醛酸甙（kaempferol-3-O-β-

rutinoside-7-O-β-glucuronide），山柰酚-3-O-β-葡萄糖甙-7-O-β-

葡萄糖醛酸甙（kaempferol-3-O-β-glucoside-7-O-β-glucuronide）]

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ห้ามเลือด ขับเสมหะ  [ดอก]  

สถานท่ีพบใน
ประเทศจีน   

南京、上海、北京、庐山 
Nánjīng, Shànghǎi, Běijīng, Lúshān 

หนานจิง  เซ่ียงไฮ้ ปักกิ่ง หลูซาน 

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
131 玉竹 

 

Yù zhú เหง็กเต็ก ไผ่หยก 

 

http://img2.vipshop.com
http://www.4738.com  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Polygonatum odoratum [玉竹粘多糖（odoratan）及 4

种玉竹果聚糖（polygonatum-fructan-O-A，B，C，

D），还含吖丁啶-2-羧酸（azetidin-2-carboxylic 

acid）] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

รักษาโรคเบาหวาน ทําให้ปอดชุ่มช้ืน แก้ไอ แก้กระหายน้าํ  [เหง้า]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   河南、江苏、辽宁、湖南、浙江。  
Hénán, Jiāngsū, Liáoníng, Húnán, Zhèjiāng.    
 เหอหนาน เจยีงซู  เหลียวหนิง หูหนาน  เจ้อเจียง 

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
132 远志 

 

Yuǎnzhì เอ๋ียงจี ่ ไม่มีชื่อในภาษาไทย 

 

  

http://www.ccbaoshifu.com
http://blog-imgs-42.fc2blog.us  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Polygala tenuifolia Willd [遠志皂甙 A～ｇ

（onjisaponin A～G）, 由細葉遠志皂甙元

（presenegenin）與多種糖結合而成, 如細葉遠志皂

甙元與葡萄糖結合成次級皂甙——細葉遠志皂甙

（tenuifolin, presenegenin-b-D-

glucopyranoside）] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

แก้อาการวิตก เหนื่อยล้า นอนไม่หลับ แก้ไอ แผลในกระเพาะอาหาร 
[ราก] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   东北、华北、西北和华中以及四川 
Dōngběi, Huáběi, Xīběi hé Huázhōng yǐjí Sìchuān 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ และ
ภาคกลางของจีน และมณฑลเสฉวน 

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
133 紫苏子 Zǐsūzi จี่โซวจ้ี  งาข้ีม้อน  (Perilla) 
 

  
http://210.40.160.22/zybbg
http://a3.att.hudong.com  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีใน
พืช (Phytochemistry)] 

Fructus Perillae Argutae [不饱和脂肪酸和亚麻酸

（linolenic acid)56.8%，亚油酸

（linoleic acid)17.6%。回回苏种子含脂类 25.7%，

其中包括三酰甘油占 0%-80%，二酰甘油，一酰甘油，

甾醇，甾醇酯，结合脂及游离脂肪酸。结合脂中包含卵

磷脂（lecithin)，溶血卵磷脂（lysolecithin)，单半

乳糖基甘油二酯（monogalactosyldiglyceride)，脑甙

脂（cere-broside)，脑磷脂（cephalin)及磷酯酰丝氨

酸（phosphatidylserine)。 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ลดเสมหะ ฆ่าเชื้อ แก้ไอ แก้หอบ [เมล็ด] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   湖北、江苏、湖南、浙江、安徽、河南  
Húběi, Jiāngsū, Húnán, Zhèjiāng, ānhuī, Hénán 

 หูเป่ย เจียงซู  หูหนานเจ้อ เจยีง อานฮุย เหอหนาน 
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
134 真珠花菜 Zhēnzhū huá cǎi จิงจูฮวยไฉ่ ดอกแก้วเมืองจีน 
 

  

http://images.ccoo.cn/bar/2012223/201222315361338.jpg
http://www.1688.com/  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีใน
พืช (Phytochemistry)] 

Artemisia lactiflora Wall [白花蒿烯醇

lactiflorenol 匙叶桉油烯醇 spathulenol 硫

愈创木薁 S-gua-iazulene 7-甲氧基香豆精 7-

methoxycoumarin 即脱肠草素 her-niarin 气相

色谱检出α-蒎烯 α-pinene β-蒎酸 palmitic 

acid ] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

รักษาอาการบาดเจ็บฟกชํ้า  ตาฝ้าฟาง ประจําเดือนไม่ปกติ ผิวหนัง
อักเสบ [ใบ ] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   南方 Nánfāng บริเวณภาคใต้ของประเทศจีน  
 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
135 知母   Zhīmǔ ตีบ้อ ไม่มีชื่อในภาษาไทย 
 

 
http://img.zhzyw.org/2009090214211125481.jpg
http://www.21nx.com/jkw/yppic/181120723.jpg  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีใน
พืช (Phytochemistry)] 

Rhizoma Anemarrhenae [根茎含知母皂甙（timosaponin）A-Ⅰ、

A-Ⅱ、A-Ⅲ、A-Ⅳ、B-Ⅰ、B-Ⅱ，知母皂甙 A-Ⅱ、A-Ⅳ结构尚不明，知

母皂甙 A- Ⅲ 即是知母 皂 甙（ zhimrsaponin ） A ， 又 是知母皂甙

（ anemarsaponin ） A1 ， 知 母 皂 甙 B- Ⅱ 即 是 原 知 母 皂 甙 A- Ⅲ

（prototimosaponinA-Ⅲ），还含知母皂甙（amemarsaponin）A2 即马尔

考皂甙元-3-O-β-D-吡喃葡萄糖基（1→2）-β-D-吡喃半乳糖甙 B

〔 marlogenin-3-O-β-D-glucopyranosy （ 1→2 ） -β-D-

galactopyranosideB〕，去半乳糖替告皂甙（desgalactotigonin），F-

芰 脱 皂 甙 （ F-gitonin ） ， 伪 原 知 母 皂 甙 A- Ⅲ

（pseudoprototimosaponinA-Ⅲ），异菝葜皂甙（smilageninoside）。

有学者认为知母皂甙 B-I（timosaponinB-I）] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

แก้ไข้ ตวัร้อน แก้ไอ ท้องผูก โรคไต [เปลือกไม้] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   东北、华北、陕西、宁夏、甘肃、山东、江苏 
Dōngběi, Huáběi, Shǎnxī, Níngxià, Gānsù, Shāndōng, Jiāngsū 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   มณฑลส่านซี  หนิงเซ่ีย กานซู  ซานตง  
เจียงซู 

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
136 栀子  Zhīzi จือจี ้ ผลพุดซ้อน 
 

http://www.ah-sunshine.com/uploadfile/201304/20130402202034520.jpg
http://www.tcm100.com/Images_ZhongYaoXue/Zhizi-YuanTai.jpg  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีใน
พืช (Phytochemistry)] 

Gardenia jasminoides [栀子甙（gardenoside），都

桷 子 甙 （ geniposide ） ， 都 桷 子 素 龙 胆 双 糖 甙

（ genipin-1-gentiobioside ） ， 山 栀 甙

（shanzhiside），栀子酮甙（gardo-side），鸡屎藤

次甙甲酯（scandoside methyl ester），都桷子甙酸

（ geniposidic acid ） ， 去 乙 酰 基 车 叶 草 甙 酸

（deacetyl asperulosidic acid），去乙酰车叶草甙

酸甲酯（methyl deacetyl asperulosidate），10-乙

酰基都桷子甙（10-acetylgeniposide） 6〃-对香豆酰

基都桷子素龙胆双糖甙（ 6〃-p-coumaroyl genipin 

gentiobio-side）] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

บํารุงตับ ลดความดันโลหิต ห้ามเลือด ลดบวม [ผล] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   江苏、浙江、安徽、江西、广东、广西、云南、贵州、

四川、湖北、福建、台湾 Jiāngsū, Zhèjiāng, ānhuī, 

Jiāngxī, Guǎngdōng, Guǎngxī, Yúnnán, Guìzhōu, 

Sìchuān, Húběi, Fújiàn, Táiwān 

มณฑลเจยีงซู เจ้อเจียง อานฮุย  เจยีงซี  กวางตุ้ง   ยูนนาน กุ้ยโจว     
เสฉวน หูเป่ย  ฝูเจี้ยน ไตห้วนั 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
137 枳壳 

 

Zhǐké 
 

จี่ขัก ไม่มีชื่อในภาษาไทย 

 

http://www.zhongyao888.com/
http://www.jiankang1314.cn/uploads/allimg/130331/1-1303311A2260-L.jpg  

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีใน
พืช (Phytochemistry)] 

Citrus aurantium L. [1 ． 酸 橙 果 实 含 检 皮 甙

（hesperidin），新橙皮甙（neohesperidin），油皮

甙 （naringin），辛弗林（synephrine），N-甲基酪

胺（N-methyltyramine）。果实未成熟时含柚皮甙，野

漆树甙 （rhoifolin），忍冬甙（lonicerin）] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ลดไข้ กล่อมประสาท ขับความร้อน ขับพิษ [ผล]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   江苏、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、

广西、四川、贵州、云南 Jiāngsū, Zhèjiāng, 

Jiāngxī, Fújiàn, Táiwān, Húběi, Húnán, 

Guǎngdōng, Guǎngxī, Sìchuān, Guìzhōu, Yúnnán 
มณฑลเจยีงซู เจ้อเจียง เจียงซี ฝูเจี้ยน  ไต้หวนั  หูเป่ย หูหนาน กวางตุ้ง
กวางสี เสฉวนกุ้ ยโจว  ยนูนาน 
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
138 竹叶 Zhúyè เต็กจับ ใบไผ่ 
 

 

http://www.ecnol.com
 http://a2.att.hudong.com  

 

ชื่อทาง
พฤกษศาสตร์ 
[สารประกอบทาง
เคมีในพืช 
(Phytochemistry)] 

Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro var. henonis (Mitf.) Stapf ex 
Rendle [竹叶抗氧化物（AntioxidantofBambooleaves，简写为

AOB） AOB 是一种从禾本科（Graminae）、竹亚科

（Bambusoideae）、刚竹属（PhyllostachysSieb．etZucc）的

淡竹犤 Phyllostachysnigravar．hnonis（Bean）StepfexRendle]

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

สรรพคุณ ลดไข้ บรรเทาอาการร้อนในคอแห้ง  [ใบ]  

สถานท่ีพบใน
ประเทศจีน   

长江流域以南和西南 
ทางตอนใต้ ตะวนัตกเฉียงใต้ของแม่น้ําแยงซี  

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ตอนที่ 3   
 

สมุนไพรจีนที่นํามาจากสัตว์ 
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
139 蚕沙 Cánshā  ไฉ่ซัว ข้ีไหม     
 

 

http://cdn.zhongyibaike.com
 http://cdn2.bigcommerce.com/  

 

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในสัตว์  ] 

Bombyx mori Linnaeus  [白僵菌黄色素

（bassianins）、环酷肽类白僵菌素

（beauvericin）、羟基促脱皮甾醇

（ecdysterone）、色素 3-羟基犬尿素（3-

hydroxykynurenine）] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

สรรพคุณ แกห้วัด แก้ปวดหวั    [มูลของตัวไหม]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   浙江、四川、河南、江苏、湖南、云南、广东、

安徽、甘肃、湖北、山东、辽宁  Zhèjiāng, 
Sìchuān, Hénán, Jiāngsū, Húnán, Yúnnán, 

Guǎngdōng, ānhuī, Gānsù, Húběi, Shāndōng, 

Liáoníng  
เจ้อเจยีง เสฉวน  เหอหนาน  เจียงซู  หูหนาน  ยูนนาน
กวางตุ้ง,  อานฮุย กานซู, หูเป่ย,์ ชานตงเหลียวหนิง 
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
140 蚕蛹 Cányǒng ไฉ่เอ๊ียง ดักแด้    
 

http://www.ychighland.com/pic/201491216543217425.jpg
http://pic.nipic.com/2008-03-28/2008328172915132_2.jpg  

 

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีในสัตว์  ] 

Bombyx mori L. [Unsaturated fatty acids, glycerol 
acid,   lecithin,   alcohol, fat-soluble vitamins] 

สรรพคุณ   
[ส่วนที่ใช้เป็นยา] 

แก้โรคกระเพาะ วณัโรค  [ทุกส่วนของดักแด้]                            

สถานท่ีพบในประเทศจีน   江苏、浙江、广东、湖南、湖北、四川、广西、

陕西 Jiāngsū, (Zhèjiāng, Guǎngdōng, Húnán, Húběi, 
Schuān, Guǎngxī, Shǎnxī 
มณฑลเจยีงซู  เจ้อเจยีง กวางตุ้ง หูหนาน หูเป่ย  เสฉวน   
ส่านซี 

 



ข้อมูลสมุนไพรจีน
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
141 蝉蜕   Chántuì   เซียมต่วย คราบจักจั่นจนี   
 

http://www.tcm100.com/Images_ZhongYaoXue/Chantui-YaoCai.jpg
http://www.69fw.com/  

 

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีใน
สัตว์  ] 

 甲壳质（ chitin ），蝶啶类色素；异黄质喋呤

（ isoxanthopterin），赤蝶呤（erythropterin），蛋白

质，氨基酸，有机酸，酚类化合物。氨基酸的相对含

量以丙氨酸（alanine），脯氨酸（proline）和天冬氨

酸（asparticacid）等最高；丝氨酸（serine），苏氨酸

（threonine），谷氨酸（glutamicacid），β 丙氨酸（β-
alanine），酪氨酸（ tyrosine）和 γ-氨基丁酸（ γ-
aminobutyricacid）次之；异亮氨酸（isoleucine）苯丙

氨酸（phenylalanine），亮氨酸（leucine）较低；缬氨

酸 （ valine ） ， 鸟 氨 酸 （ ornithine ） ， 蛋 氨 酸

（methionine） 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

รักษาอาการไอ หวัด ลมชัก [คราบของตัวอ่อนจักจัน่] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   山东、河南、河北、湖北、江苏、四川，安徽 
Shāndōng, Hénán, Héběi, Húběi, Jiāngsū, Sìchuān, ānhuī 
มณฑลซานตง เหอหนาน เหอเป่ย หูเป่ย  เจยีงซู  เสฉวน อานฮุย 
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
142 穿山甲  Chuānshānjiǎ  ชวงซัวกะ ตัวนิ่ม   
 

http://www.tcm100.com/Images_ZhongYaoXue/Chuanshanjia-YaoCai.jpg
http://image.funmakr.com/files/img/nccc/sagat/ubuntu_120426.jpg  

 

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีใน
สัตว์  ] 

Manis pentadactyla  [硬脂酸（stearic acid），胆甾醇

（cholesterol），N-丁基-二十三（碳）酰胺（N-butyl 
tricosylamide），碳原子数为 26-29 的两个脂肪族酰

胺，环（L-丝氨酰-L 酪氨酰）二肽[cyclo(L-seryl-L-
tyrosyl)]和环（D-丝氨酰-L-酪氨酰）-L-酪氨酰二肽

[cyclo(D-seryl-L-tyrosyl)]，天冬氨酸（aspartic acid），

苏氨酸（ threonine ），丝氨酸（ serine ）谷氨酸

（ glutamic acid ），甘氨酸（ glycine ），丙氨酸

（ alanine ） ， 半 胱 氨 酸 （ cysteine ） ， 缬 氨 酸

（ valine ） ， 蛋 氨 酸 （ methionine ） ， 异 亮 氨 酸

（ isoleucine ） ， 亮 氨 酸 （ leucine ） ， 酪 氨 酸

（ tyrosine），苯丙氨酸（phenylalanine），赖氨酸

（lysine），精氨酸（arginine），脯氨酸（proline）] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

  ห้ามเลือด แกป้วดประจําเดอืน ขับน้ํานม โรคไขข้อ  [กระดอง
ด้านหลัง] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   江苏， 浙江， 安徽， 江西， 贵州， 四川， 云南， 
台湾， 福建， 广东， 广西， 海南，湖南  
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
143 带鱼 Dàiyú ไต๊ฮื้อ ปลาริบบ้ิน 
 

http://www.sjmypd.com/wp-content/uploads/2013/05/%E5%B8%A6%E9%B1%BC-Small.jpg  
http://www.1688.com/chanpin/-B4F8D3E3B6CE.html  

 

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมีใน
สัตว์  ] 

Trichiurus haumela (Forskal)  [蛋白质、脂肪、维

生素 B1、B2 和烟酸、钙、磷、铁、碘 Protein, fat, 

vitamins B1, B2 and niacin,calcium, phosphorus, 

iron, iodine] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ใช้เป็นยาบํารุงร่างกาย ห้ามเลือด ถอนพิษ [เนื้อปลา] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   中国沿海地区 Zhōngguó yánhǎi dìqū

พื้นท่ีชายฝ่ังทะเล  
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
144 地龙     

 

Dìlong  ตี่เล้ง ไส้ดิน 

 

http://a3.att.hudong.com/32/14/01300000022805120575147832203.jpg
http://images.china.cn/  

 

ชื่อทาง
วิทยาศาสตร์ 
[สารประกอบทาง
เคมีในสัตว]์ 

Pheretima aspergillum （E. Perrier） [蚯蚓素（lumbritin），

解热成分：蚯蚓解热碱（lumbrofebin），有毒成分：蚯蚓毒素

（ terrestro-lumbrilysin ） 等 。 还 含 6- 羟 基 嘌 呤

（ hypoxanthine），黄嘌呤（xanthine），腺嘌呤（adenine），

鸟嘌呤（guanine），胍（guanidine），胆碱 （choline），以及

丙氨酸（alanine），缬氨酸（valine），亮氨酸（leucine），苯

丙氨酸（phenylalanine），酪氨 酸（tyrosine），赖氨酸

（lysine）等氨基酸。我国市面出售的赤子爱胜蚓和美国红蚓即红

色爱胜蚓的杂交种，称为“大平二号蚓”，其中含有天冬 氨酸

（aspartic acid），苏氨酸（threonine），丝氨酸（serine），

谷氨酸（glutamic acid），甘氨酸（glycine），丙氨酸，缬氨

酸，蛋氨酸（methionine），异亮氨酸（isoleucine），亮氨酸，

酪氨酸，苯丙氨 酸，赖氨酸，组氨酸（histidine），精氨酸

（arginine），脯氨酸（proline）] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ดับร้อน รักษาโรคหอบ ขับปัสสาวะ   [ท้ังตัว ]    

สถานท่ีพบใน
ประเทศจีน   

福建、广东、广西 , 浙江、湖北, 上海、天津,  南昌 
Fújiàn, Guǎngdōng, Guǎngxī, Zhèjiāng, Húběi, Shànghǎi, Tānjīn, 
Nánchāng  
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
145 阿胶 

 

Ējiāo อากา กาวหนังลา 

 

 

http://health.365jia.cn/uploads/news/folder_1448678/images/fc0207bce63fce660683b1e5866713e2.jpg  
http://www.zhlzw.com/lz/wy/9836/GangMu173_1.jpg  

 

ชื่อทาง
วิทยาศาสตร์ 
[สารประกอบทาง
เคมีในสัตว]์ 

Equus Asinus L. [甘氨酸（glycine），脯氨酸（proline），谷

氨酸（ glutamic acid），丙氨酸（ alanine acid），精氨酸

（arginine），天冬氨酸（aspartic acid），赖氨酸（lysine），

苯丙氨酸（ phenylalanine），丝氨酸（  serine），组氨酸

（histidine），半胱氨酸（cysterne），缬氨酸（valine），甲

硫氨酸（methionine），异亮氨酸  （ isoleucine），亮氨酸

（leucine），酪氨酸（tyrosine），色氨酸（tryptophan），羟

脯氨酸 （hydroxyroline），苏氨酸（threonine）] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

วิงเวยีน ใจส่ัน กล้ามเนื้อลีบ อ่อนเพลีย หงดุหงิด นอนไมห่ลับ  อาการไอแห้ง  
ไอเป็นเลือด อาเจียน ปัสสาวะเป็นเลือด [หนังของลา เผาไหม้เกรียม]  

สถานท่ีพบใน
ประเทศจีน   

内蒙古  Nèiménggǔ		
มองโกเลียใน 
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
146 蜂房 Fēngfáng 

 
พังป๊ัง   รังผ้ึง      

 

http://www.cnzyao.com/uploads/allimg/120730/1-120I0214322T2.jpg
http://img06.taobaocdn.com/bao/uploaded/i4/i2/T1aX0JFthSXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg  

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมี] 

nidus vespae [dihydroxy-1,7-bis (4-
hydroxyphenyl) heptane (7)、vomifoliol(8)、

clemaphenolA (9)、N-benzoyl- L-phenylalaninol 

(10)、asperglaucide( 11)、(2R,3S)-2-(3′,4′-

dihydroxyphenyl)-3-acetylamino-7-hydroxyethyl-

1,4-benzodioxane (12)、乌苏酸(13)、β-谷甾醇

(14)、thymidine (15)、neoechinulinA(16)]  
สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

แก้ปวดเช่นปวดฟัน เจบ็เต้านม แก้พษิ ต้านอาการภูมิแพ้ [รัง] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   贵州、湖北、广西、湖南、江西 
Guìzhōu, Húběi, Guǎngxī, Húnán, Jiāngxī 
กุ้ยโจว หเูป่ย  หูหนาน เจยีงซี 
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
147 蜂蜡         

                                         
Fēnglà  พังละ  ข้ีผ้ึง 

 

http://cdn.zhongyibaike.com/
  http://upload.wikimedia.org/  

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมี] 

Apis Mellifera [C15H31COOC30H61。 棕榈酸

(palmitate)、棕榈油酸(palmitoleate)、羟基棕榈

酸(hydroxypalmitate)] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

เป็นสารให้ความชุ่มชื้นท่ีดีเยีย่มช่วยให้ผิวนุม่ ลดการหยาบกร้าน 
[ข้ีผ้ึง] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   贵州、湖北、广西、湖南、江西 
Guìzhōu, Húběi, Guǎngxī, Húnán, Jiāngxī 
กุ้ยโจว หเูป่ย  หูหนาน เจยีงซี 
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
148 蜂蜜 Fēngmì พังเบ็ก น้ําผ้ึง 
 

http://www.bjworkers.com  
http://shopping.c.yimg.jp/lib/osakasouk/hati01.gif  

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมี] 

1、 Apis cerana Fabr  2、

Apis mellifera L.  

[主含葡萄糖（glucose），果糖（fructose）；

其他还含蔗糖，糊精，有机酸，蛋白质，挥发

油，蜡，花粉粒，维生素 B1、B2、B6、C、K、

H，淀粉酶，转人酶，过氧化酶（peroxidase），

酯酶，生长刺激素，乙酰胆碱 

（acetylcholine），烟酸

（nicotinic acid），泛酸

（pantothenate;pantothenic acid），胡萝卜

素（carotene）] 

 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ขับร้อน  บํารุงร่างกาย ขับพิษ รักษาแผล แก้ปวด  [นํ้าผึ้ง]    

สถานท่ีพบในประเทศจีน   贵州、湖北、广西、湖南、江西 
Guìzhōu, Húběi, Guǎngxī, Húnán, Jiāngxī 
กุ้ยโจว หเูป่ย  หูหนาน เจยีงซี  
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
149 蛤蚧      Géjiè  กั๊บแก ้ ตุ๊กแก                           
 

 

http://nanke.qeqeqe.com/UploadFiles_2695/201301/2013010814431763.jpg  
http://www.tcm100.com/Images_ZhongYaoXue/Gejie-YuanTai.jpg  

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
[สารประกอบทาง
เคมี] 

Oekko gecko Linnaeus [肌肽（carnosine），胆碱

（choline），肉毒碱（carnitine），鸟嘌呤（guanine），蛋白

质（protein），胆甾醇（cholesterol）；甘氨酸（glycine），

脯氨酸（proline），谷氨酸（glutamic acid），磷脂酰乙醇胺

（phosphatidylethanolamine），神经鞘磷脂

（sphingomyelin），磷脂酰胆碱（phosphatidylcholine），磷脂

酸（phosphatidic acid），溶血磷脂酰胆碱（lysolecithin），以

及亚油酸（linoleic acid），棕榈酸（palmitic acid），油酸 
（oleic acid），亚麻酸（linolenic acid），棕榈油酸

（palmitoleic acid），硬脂酸（stearic acid），花生酸

（arachidic acid），花生四烯要到（arachidonic acid）] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

บํารุงไต บํารุงปอด บํารุงเชื้ออสุจิ รักษาอาการปัสสาวะบ่อย ไอ และเบาหวาน 
[ ทุกส่วนของตุ๊กแก] 

สถานท่ีพบใน
ประเทศจีน   

福建、台湾、广东、广西、云南  
Fújiàn, Táiwān, Guǎngdōng, Guǎngxī, Yúnnán  
ฝูเจี้ยน, ไต้หวนั,  กวางตุ้ง,  ยูนนาน 
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
150 狗宝      

 

Gǒubǎo เก้าป้อ กระเพาะปัสสาวะ
ของสุนัข 

 

http://p.ayxbk.com/images/thumb/9/93/Bkbhv.jpg/200px-Bkbhv.jpg

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
[สารประกอบทาง
เคมี] 

Canis familiaris Linnaeus  [碳酸钙 tànsuān gài 

(calcium carbonate), 碳酸镁 tànsuān měi (magnesium 

carbonate), 磷酸镁 línsuān měi (magnesium phosphate)] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

แก้ลมไหลย้อน ถอนพิษ ล้างพิษ รักษาอาการคล่ืนไส้ กลืนอาหารลําบาก แผล
ภายใน [กระเพาะปัสสาวะ]  

สถานท่ีพบใน
ประเทศจีน   

ทุกพื้นท่ีท่ีในประเทศจีน บางแห่งเล้ียงไว้เพือ่นํามาทําเป็นยาโดยเฉพาะ  
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
151 狗齿 Gǒu chǐ เก้าค่ี ฟันหมา  
 

http://www.biolib.cz/IMG/GAL/BIG/143741.jpg
http://www.cnkang.com/zyzy/UploadFiles/201306/2013062722282068.jpg  

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
[สารประกอบทาง
เคมี] 

Canis familiaris Linnaeus. [钙 Gài calcium，镁 měi 

magnesium，氯 lǜ chlorine，钾 jiǎ potassium，钠 nà 

sodium，磷酸根 línsuān gēn phosphate，碳酸根 tànsuān 

gēn carbonate。氟 Fú fluoride]  

 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

รักษาโรคลมชัก ล้างพิษ [ฟัน] 

สถานท่ีพบใน
ประเทศจีน   

ทุกพื้นท่ีท่ีในประเทศจีน บางแห่งเล้ียงไว้เพือ่นํามาทําเป็นยาโดยเฉพาะ  
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
152 龟板                             

 
Guībǎn กูป้ัง กระดองเต่า 

 

http://tool.zyy123.com/zybbg/bx/image-b/bygbb1.jpg
http://i02.c.aliimg.com/img/ibank/2013/403/482/737284304_1536453965.jpg  

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
[สารประกอบทาง
เคมี] 

chinemys reevesii [眼斑水龟 Yǎn bān shuǐ guī Clemmys bealei

（Gray）、黄喉水龟 huáng hóu shuǐ guī C. mutica （Cantor）、缅

甸陆龟 miǎndiàn lù guīTestudo elongata Blyth、四爪陆龟 sì zhǎo 
lù guī T. horsfieldi （Gray）、凹甲陆龟 āo jiǎ lù guī 
T. impressa （Guenther）、黄缘闭壳龟 huáng yuán bì ké guī 
Cuora flavomarginata （Gray）、三线闭壳龟 sānxiàn bì ké guī 
C. trifasciata （Bell）、花龟 huā guī Ocadia sinensis 

Gray）] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

บํารุงไต บํารุงกระดกู บํารุงเลือดและหวัใจ [กระดอง]  

สถานท่ีพบใน
ประเทศจีน   

浙江、湖北、湖南  
Zhèjiāng, Húběi,Húnán  
เจ้อเจยีง หูเป่ย หูหนาน 
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
153 海马 Hǎimǎ ไหเบ้ ม้าน้ํา   
 

 

http://pic.nipic.com/2008-06-23/2008623234644960_2.jpg
http://img.ivsky.com/img/tupian/pic/201011/16/haima-009.jpg  

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
[สารประกอบทาง
เคมี] 

Hippocampus kelloggi Jordau et Snyder  [氨酸（glutamic 
acid），天冬氨酸（aspartic acid），甘氨酸（glycine），脯氨

酸（proline），丙氨酸（alanine），亮氨酸（leucine）等 17 种

氨基酸；钙（Ca），磷（P），钠（Na），钾（K），镁

（Mg），铁（Fe），锶（Sr），硅（Si）等 19 种无机元素。

另外还含有硬脂酸（stearic acid），胆甾醇（cholesterol）] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

บํารุงไต ให้กําลัง เสริมความจํา เสริมภูมิร่างกาย เป็นยาอายุวัฒนะ รักษาอาการ
ไตเส่ือม รอยฟกช้ํา อาการบาดเจ็บ ภาวะมีบุตรยาก [ทุกส่วนของม้าน้ํา]     

สถานท่ีพบใน
ประเทศจีน   

沿海地区，浙江、福建、广东 
Yánhǎi dìqū, Zhèjiāng, Fújiàn, Guǎngdōng  
พื้นที่ชายฝ่ังทะเล เช่น เจ้อเจยีง ฝูเจี้ยน  กวางตุ้ง   
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
154 海蛤壳  Hǎi há ké ไหฮําคัก เปลือกหอยทะเล   
 

 

http://i03.c.aliimg.com/img/ibank/2011/834/416/264614438_920934110.310x310.jpg   
http://a1.att.hudong.com/26/90/01300000180919121533906365252_s.jpg  

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
[สารประกอบทาง
เคมี] 

Meretrix meretrix Linnaeus  [碳酸钙（Calcium carbonate）、甲

壳质（chitin）] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

 ละลายเสมหะ ดับร้อนในปอด  [เปลือกหอย]  

สถานท่ีพบใน
ประเทศจีน   

沿海地区，浙江、福建、广东 
Yánhǎi dìqū, Zhèjiāng, Fújiàn, Guǎngdōng  
พื้นที่ชายฝ่ังทะเล เช่น เจ้อเจยีง ฝูเจี้ยน  กวางตุ้ง   
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
155 鸡内金 Jī nèi jīn โกยไหล่กิม  

 
กระเพาะไก ่

 

 

http://cdn.zhongyibaike.com 
http://a3.att.hudong.com/57/46/01300000165470121602462847853_s.jpg  

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
[สารประกอบทาง
เคมี] 

Gallus gallus domesticus Brisson [胃激素（胃激素

ventriculin），角蛋白（keratin），微量胃蛋白酶（pepsin），

淀粉酶（diastase），多种维生素。出生 4-8 星期的小鸡砂囊内

膜还含有胆汁三烯（bilatriene）和胆绿素的黄色衍生物，并含

赖氨酸（lysaine），组氨酸（histidine），精氨酸

（arginine），谷氨酸（glutamic acid）天冬氨酸（aspartic 
acid），亮氨酸（leucine），苏氨酸（threonine），丝氨酸

（serine），甘氨酸（glycine），丙氨酸（methionine），异亮

氨酸（isoleucine），酪氨酸（tyrosine），苯丙氨酸

（phenylalanine），脯氨酸（proline），色氨酸

（tryptophane）] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

รักษาอาการธาตุพิการ อาหารไม่ย่อย เบ่ืออาหาร อาเจียน ท้องเสีย ท้องร่วง  
[กระเพาะไก]่ 

สถานท่ีพบใน
ประเทศจีน   

 ทุกพื้นท่ีของประเทศจีน  
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
156 羚羊角  

 

Língyáng jiǎo
 

เล่งเอ้ียงกัก เขาเลียงผา  

 

 

http://s2.t.itc.cn/mblog/pic/201107_6_21/13099577067338.jpg
http://www.yslz.org/lingzhi/upload/%E9%93%83%E7%BE%8A%E8%A7%924.jpg  

http://a0.att.hudong.com/28/96/01300000440507126327961757615_s.jpg  
 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
[สารประกอบทาง
เคมี] 

Saiga tatarica Linnaeus. [角蛋(keratin)磷酸钙，不溶性无机盐，

赖氨酸(lysine)，丝氨酸(serine)，谷氨酸(glutamic acid)，苯丙

氨酸(phenylalanine)，亮氨酸(leucine)，天冬氨酸(aspartic 
acid)，酪氨酸(tyrosine)等 17 种氨基酸，并含五种磷脂类成

分，即卵磷脂(lecithine)、脑磷脂(cephalin)、神经鞘磷脂

(sphingomyelin)、磷脂酰丝氨酸(phosphatidylserine)、磷脂酰肌

醇(phosphatidylinositol)]   

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

รักษาสมดุลในตับ ดับร้อนในตับ รักษาตา ล้างพิษ รักษาอาการปวดหัว เวยีน
หัว ตาบวมแดง เลือดออก เป็นฝ้า ปวดบาดแผล [เขา]                                           

สถานท่ีพบใน
ประเทศจีน   

内蒙古、宁夏、甘肃、新疆、青海  
Nèiménggǔ, níngxià, gānsù, xīnjiāng, qīnghǎi 
มองโกเลียใน  หนิงเซ่ีย  กานซู  ซินเจียง งไห่ 
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
157 蝼蛄                             

 

Lóugū  เหล่าก ู แมลงกระชอน 
 

 

 

 

http://cdn.zhongyibaike.com
http://www.enjoyage.com/UploadFiles/2011-08/guog/20110824170354251.jpg  

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
[สารประกอบทาง
เคมี] 

Gryllotalpa africana Palisot et Beauvois [精氨酸（arginine），胱

氨酸（cystine），组氨酸（histidine），赖氨酸（lysine），牛

磺酸（taurine），谷氨酸（glutamic acid）及微量的亮氨酸 
（leucine）等。前肠中有牛磺酸。中肠中含淀粉酶

（amylase），α葡萄糖苷酶（α-glucosidases），如麦芽糖酶

（maltase），松三糖酶（melezitase），蔗糖酶（sucrase）及

海藻糖酶（trehalase）] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

เสริมสร้างร่างกาย เสริมสมรรถภาพทางเพศ ขับปัสสาวะ แก้ไอ ช่วยใหน้อน
หลับได้ง่าย ระงับประสาท [ ทุกส่วนของตวัตุ่น]  

สถานท่ีพบใน
ประเทศจีน   

พบมากบริเวณตอนใต้ของประเทศจีน   
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
158 鹿茸 Lùróng  ล๊กยื้อ เขากวาง   
 

 
 

http://yuenanchanpin.files.wordpress.com/2011/10/e9b9bfe88cb8.jpg
 http://img.zhengjian.org/news_images/2004-12-18-deer2.jpg  

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
[สารประกอบทาง
เคมี] 

Cervus nippon Temminck [甘氨酸（glycine），赖氨酸

（lysine），精氨酸（arginine），天冬氨酸（aspartic acid），

谷氨酸（glutamicacid），脯氨酸（proine），丙氨酸

（alanine），亮氨酸（leucine）] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

บํารุงไต บํารุงเลือด บํารุงกระดูกและเอน็ให้แข็งแรง [เขา] 

สถานท่ีพบใน
ประเทศจีน   

吉林、内蒙古 、安徽 、江西 
Jílín, nèiménggǔ, ānhuī, jiāngxī  
 จี๋หลิน, มองโกเลียใน,  อานฮุย,  เจียงซี 
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
159 蜻蜓          

 

Qīngtíng แชเท๊ง แมลงปอ 

 

http://www.qyzyc.com/UploadFiles/2013-10/2/2013101521095545035.jpg
http://a0.att.hudong.com/21/82/01300000165488121069825153303.jpg  

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
[สารประกอบทาง
เคมี] 

Anax parthenope Selys  [肉豆蔻酸(myristic acid)，棕榈酸

(palmitic acid)，硬脂酸(stearic acid)，油酸(oleic acid)]  

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

แก้ไอ เจ็บคอ  บํารุงไต บํารุงเชื้ออสุจิ [ ตัวแมลงปอ] 

สถานท่ีพบใน
ประเทศจีน   

浙江、四川、贵州 
Zhèjiāng, Sìchuān, Guìzhōu  
เจ้อเจยีง   เสฉวน  กุย้โจว 
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
160 全蝎  

 
Quánxiē  
 

ฉวงเซียะ แมงป่อง                       

 

http://i05.c.aliimg.com/img/ibank/2013/448/422/912224844_2101138362.310x310.jpg 
http://www.xiezi365.net/uploadfile/201308/20130828123610712.jpg  

 
 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
[สารประกอบทาง
เคมี] 

Buthus martensi Karsch [蝎毒（katsutoxin），蝎毒素

（tityustoxin）Ⅲ，透明质酸酶（hyaluronidase）。全蝎水解液

含氨酸基酸有：天冬氨酸（aspartic acid），苏氨酸

（ threonine），丝氨酸（serine），谷氨酸（glutamic acid），

甘氨酸（glycine），丙氨酸（alanine），胱氨酸（cystine），

缬氨酸（valine）蛋氨酸（methionine）异亮氨酸

（isoleucine），亮氨酸（leucine），酷氨酸（tyrosine），苯

丙氨酸（phenylalanine），赖氨酸（lysine），组氨酸

（histidine），精氨酸（arginine），脯氨酸（proline）（为人

体必需氨基酸）] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

แก้ลมชัก กล้ามเน้ือกระตกุ อัมพาต แก้ปวดไขข้อ บาดทะยัก สะเกด็เงิน [ทุก
ส่วนแมงป่อง]    

สถานท่ีพบใน
ประเทศจีน   

辽宁、河北、山东、安徽、河南、湖北  
Liáoníng, Héběi, Shāndōng, ānhuī, Hénán, Húběi  
มณฑลเหลียวหนิงเหอเป่ย,์ ซานตงมณฑลอานฮุย, เหอหนานหูเป่ย ์
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
161 桑螵蛸 Sāngpiāoshāo   ซังเพียวเซียว ตั๊กแตน 
 

 
 

http://upload.joingoo.com/opportunities/2010/11/2010111319285691.jpg
http://www.dianshu119.com/uploads/201311/13850076650eWuukht.jpg  

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
[สารประกอบทาง
เคมี] 

Paratenodera sinensis Saussure [糖蛋白（glycoprotein）脂蛋白

（lipoprotein）胶腺（left colleterial gland）茶酸（procatechuic 
acid）] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

บํารุงไต บํารุงเช้ืออสุจิ รักษาอาการหล่ังเร็ว ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะ
กะปริดกะปรอย  ปัสสาวะไม่สุด [ฝักรังตั๊กแตน]       

สถานท่ีพบใน
ประเทศจีน   

广东、台湾、湖北
Guǎngdōng,  Táiwān,Húběi 
กวางตุ้ง ไตห้วนั หูเป่ย  
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
162 石决明 Shíjuémíng   เจียะก๋ัวเม้ง หอยโข่งทะเล   
 

 

http://www.tcm100.com/Images_ZhongYaoXue/Shijueming-YinPian.jpg
http://www.zgycsc.com/  

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
[สารประกอบทาง
เคมี] 

Haliotis diversicolor Reeve  [天冬氨酸

（aspartic acid）、苏氨酸（threonine）、丝氨酸

（serine）、谷氨酸（glutamic acid） 等。另含壳角质

（conchiolin）] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ดับร้อน ลดความดันโลหิต แก้ปวดหัว เวยีนหัว หงุดหงิดง่าย [เปลือกหอย ]    

สถานท่ีพบใน
ประเทศจีน   

浙江 、福建、台湾、广东、海南、广西 

Zhèjiāng, Fújiàn, Táiwān, Guǎngdōng, Hǎinán, Guǎngxī 
เจ้อเจยีง ฝูเจี้ยน ไต้หวัน กวางตุ้ง ไหหลํา กวางสี  
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
163 山羊血   Shānyángxuè   ซัวเอี๊ยงหว่ย เลือดแพะ    
 

http://yn.xinhuanet.com/health/2014-11/19/c_133799791.htm
http://qsxnc.web-16.com/user/qsxnc/webimg/201114/201114154835656.jpg  

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
[สารประกอบทาง
เคมี] 

Naemorhedus goral Hardwicke2.Capra ibex Linnaeus3.Ovis 

ammon Linnaeus  [血红蛋白 Hemoglobin, 血清白蛋白 serum 

albumin, 血清球蛋白 serum globulins , 纤维蛋白 fibrin ] 

 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

รักษาอาการเกีย่วกับระบบเลือด เช่น ไอเป็นเลือด อาเจยีนเป็นเลือด ปัสสาวะ
เป็นเลือด เลือดกําเดาไหล  

สถานท่ีพบใน
ประเทศจีน   

陕西、甘肃、浙江、福建、湖北、广东、广西、四川、云南、

西藏  

Shǎnxī, Gānsù, Zhèjiāng, Fújiàn, Húběi, Guǎngdōng, 

Guǎngxī, Sìchuān, Yúnnán, Xīzàng 

 ส่านซี กานซู เจ้อเจียง ฝูเจี้ยน หูเป่ย ์กวางตุ้ง กวางส ี เสฉวน ยนูนาน ทิเบต 
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
164 麝香 Shèxiāng  

 
เซ่ียะเฮยีง ชะมด 

 

http://www.pharmnet.com.cn/image/chem_service/cyzy_m/100143_1.jpg
http://www.cndzys.com/uploads/allimg/120817/1485-120QG54G3353.jpg  

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมี] 

Moschus [钾 Potassium、钠 sodium、钙 calcium、镁

magnesium、铁 iron、氯 chloride、硫酸根 sulfate、

磷酸根离子 phosphate ions] 

   

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

แก้ปวด ปวดประจําเดือน เร่งคลอด  [น้ํากามของตัวชะมด] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   东北、华北, 陕西、甘肃  

Dōngběi, Huáběi Shǎnxī, Gānsù 
บริเวณภาคตะวันอกเฉยีงเหนือ ภาคเหนือ และ ส่านซี กานซู่  
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
165 水牛角  Shuǐniújiǎo  จุ้ยกูก่ัก เขาควาย   
 

http://www.tcm100.com/Images_ZhongYaoXue/Shuiniujiao-YinPian.jpg
http://www.tcm100.com/Images_ZhongYaoXue/Shuiniujiao-YuanTai.jpg  

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมี] 

Caraluma nebrownii Berger. [胆甾醇

(cholesterolo)，强心成分，肽类，角纤维；以及丝氨

酸(serine)，甘氨酸(glycine)，丙氨酸 (alanine)，

赖氨酸(lysine)，组氨酸(histidine)，天冬氨酸

(aspartic acid)，精氨酸(arginine)，苏氨酸

(threonine)，谷氨酸(glutamic acid)，脯氨酸

(proline)，胱氨酸(cystine)，蛋氨酸(methionine)，

异亮氨酸(isoleucine)，亮氨酸 (leucine)，酪氨酸

(tyrosine) ，苯丙氨酸(phenylalanine)] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ขับร้อน ถอนพิษ คอบวม ปวดหวั ล้ินเป็นฝ้า [เขาควายบดละเอียด] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   华南，华东

Huánán, huádōng 
ภาคใต้และภาคตะวันออก  
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
166 鹈鹕嘴 Tí hú zuǐ ทีฮูฉุ่ย 

 
ปากนกกระยาง  

 

 
http://3.im.guokr.com/

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมี] 

Pelecanus roseus Gmelin  

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

รักษาโรคกระดูกอ่อน [ปากนกกระยาง]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   河北 ，东部 
Héběi, dōngbù  
เหอเป่ย และภาคตะวันออก  
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
167 瓦楞子     

 

Wǎléngzi ห่ําขัก เปลือกหอยแครง 

 

 

http://www.sslyy.com/uploads/allimg/130524/1-1305241640560-L.jpg
http://pic35.nipic.com/20131109/9185064_120355275148_2.jpg  

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมี] 

1.Sapharca inflata(Reeve)[Arca inflata Reeve]  
2.Tegillarca granosa(Linnaeus)[Arca granosa Linnaeus]  
3.Scapharca subcrenata(Lischke)[Arca subcrenata Lischke]

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ละลายเสมหะ และเลือดอุดตัน [เปลือกหอย]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   辽宁、山东 

Liáoníng, shāndōng 

เหลียวหนิง ซานตง  
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
168 蜈蚣     Wúgōng    

 
โบ่วกัง ตะขาบ   

 

 

http://i04.c.aliimg.com
http://imgres.zhongyi.com.cn/ifeng/uploads/news/2/wugong.jpg  

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
[สารประกอบทาง
เคมี] 

1.Scolopendra subspinipes mutilans L. Koch   2.Scolopendra 
subspinipes mutilans(Newport) [脂肪、蚁酸（formic acid）。

曾分离出 δ-羟基赖氨酸（δ-hydroxylysine）。氨基酸有组氨

酸（histidine），精氨酸（arginine），鸟氨酸 
（ornithine），赖氨酸（lysine）甘氨酸（glycine），丙氨酸

（alanine），缬氨酸（valine）酷氨酸 （tyrosine），亮氨酸

（leucine），苯丙氨酸（phenylalanine），丝氨酸

（serine），牛磺酸（taurine），谷氨酰 胺（glutamine）几丁

质（chitin），脱乙酰几西质（chitosan），葡萄糖胺

（glucosamine），谷氨酸（glutamic acid ），酸性磷酸酶

（acid phosphatase）] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

แก้ลมชัก แก้ปวด บาดทะยกั ไขข้ออ่อนแอ  ปวดหวัข้างเดยีว [ทุกส่วนของ
ตะขาบ]     

สถานท่ีพบใน
ประเทศจีน   

福建、江西、安徽、湖北、湖南
Fújiàn, Jiāngxī, ānhuī, Húběi, Húnán  
ฝูเจี้ยน เจียงซี  อานฮุย หเูป่ย หูหนาน 
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
169 犀角          Xījiǎo  ไซกัก นอแรด         
 

 

http://down.jbzyw.com/attchment/forum/pw/Mon_1005/213_12911_981ca072e117c30.jpg  
http://img2.ph.126.net/M-mDjAsBbtPGBsYnXFMw8w==/6597722876564647403.jpg  

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมี] 

Rhinocerotidae [角蛋白(Keratin）。 游离氨基酸、 

胍衍生物（Guanidine derivatives） 优角蛋白

（Eukeratin）] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ใช้เป็นยาแก้ปวด แก้ท้องเสีย วัณโรค  [นอแรด]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   中国南方  Zhōngguó nánfāng 

ภาคใต้ของประเทศจีน  
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
170 蟋蟀         Xīshuài   เฉาแม ่ จิ้งหรีด 
 

 

http://cmc.todps.com/upload/20120409/20120409162810_547.jpg
http://pic.nipic.com/2008-05-21/200852117118329_2.jpg  

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมี] 

Gryllidae [精氨酸 Arginine，胱氨酸 cystine，组氨

酸 histidine，赖氨酸 lysine，牛磺酸 taurine，谷

氨酸 glutamic acid ]     

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ขับปัสสาวะ โรคตับแข็ง ลดความดัน ลดร้อน  [ตัวจิ้งหรดี]                  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   广东、广西、福建、台湾、云南、江西  

Guǎngdōng, Guǎngxī, Fújiàn, Táiwān, Yúnnán, 

Jiāngxī 

กวางตุ้ง กวางสี  ฝูเจี้ยน  ไต้หวัน  ยูนนาน เจียงซี 
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
171 熊胆 Xióngdǎn ฮิมต้า ดีหมี  
 

http://upload.wikimedia.org/
http://big5.china.com  

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมี] 

1、Selenarctos thibetanus G.Cuvier   

2、Ursus arctos Linnaeus.   

[牛磺脱氧胆酸（turo-ursodesoxycholic acid），

此是熊胆主要成分，被水解则生成牛磺酸（taurine）

与熊脱氧胆酸 （ursidesoxycholic acid）。熊胆又

含少量鹅脱氧胆酸（chenodesoxycholic acid）及胆

酸 （cholic acid）] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

ดีซ่าน  บิด   โรคลมชัก ไข้ ตาแดง อักเสบ  โรคกระดูกอ่อน โรค
พยาธิตัวกลม [ดีของหมี] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   东北,甘肃、青海、新疆、四川、贵州、西藏 

Dōngběi, gānsù, qīnghǎi, xīnjiāng, sìchuān, 

guìzhōu, xīzàng 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กานซู  ชิงไห่ ซินเจียง เสฉวน กุ้ยโจว เขต
ปกครองตนเองทิเบต 
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
172 燕窝          Yànwō  เอ้ียงออ  รังนก         
 

http://a4.att.hudong.com/44/11/19300001362049131529117352366.jpg
http://s5.sinaimg.cn/mw690/003EQRRagy6NJixRPH624&690  

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมี] 

Cubilose , Edible bird's nests [氮(nitrogen) 

57.40%， 脂肪(fat) ，纤维(fiber)1.40%，灰分

(ash) 8.70%。酰胺(amide)10.08%，腐黑物

(humin) 6.68%，精氨酸 Arginine 19.35%，胱氨酸

氮肥 Nitrogen cystine 3.39%，组氨酸氮

Histidine nitrogen 6.22%，赖氨酸氮 Lysine 

nitrogen 2.46%，单氨(monoamino)50.19%， 非氨

(non-arnino)7.22%。氨基己糖(hexosamine)粘蛋

白(mucin)] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

เจ็บป่วยเร้ือรัง ไอ วัณโรค  ไอเป็นเลือด  อาเจียน บิด  มาลาเรีย  
คล่ืนไส้   ปัสสาวะบ่อย [รังนก] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   海南 、云南 

Hǎinán, Yúnnán 
ไหหลํา ยนูนาน  
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
173 萤火虫 Yínghuǒchóng

 
เอียะหวยทั้ง  หิ่งห้อย 

 

 
http://img685.imageshack.us/img685/6064/23184986.jpg

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
[สารประกอบทางเคมี] 

Firefly, Glowworm, Lightning bug, Luciola 

vitticollis Kies  [氧化酵素（oxygenase）] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

รักษาตามืดตามัว ผมขาว ล้างพิษ ไฟไหม้ น้ําร้อนลวก [ตัว
หิ่งห้อย] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   พบได้ท่ัวทุกพืน้ท่ี 
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ตอนที่ 4 
 

สมุนไพรที่นํามาจากแร่ธาตุ 
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
174 磁石   Císhí  จือเจี๊ยะ แม่เหล็ก 

 
 

http://210.40.160.22/
http://www.tcm100.com/Images_ZhongYaoXue/Cishi-YuanTai.jpg  

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ 
[ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์] 

Magnetite [四氧化三铁（Fe3O4），其中含 FeO31％， 

Fe2O369％， 硅 Silicon、铅 lead、钛 titanium、磷, 

phosphorus、锰 manganese、钙 calcium、铬, 

chromium、钡 barium、锯 saws、镁 magnesium,氧化镁

（MgO）10％，氧化铝（Al2O3）15％] 

สรรพคุณ   
[ส่วนที่ใช้เป็นยา] 

ช่วยให้จิตใจสงบ แก้ใจส่ัน กล่อมประสาท รักษาอาการหอ้ืูอ [ผง
แม่เหล็ก]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   辽宁、河北、山东、江苏、福建、河南、湖北、广东、安

徽、广西、四川、云南
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
175 雌黄 Cíhuáng เชออึ๊ง ไม่มีชื่อในภาษาไทย 

  

http://keji.kids21.cn/zshy/dl/201209/W020120926397746850369.jpg
http://218.89.108.58/kjwdata/edit/uploadfile/20101//Fl201001111052207217.jpg  

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ 
[ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์] 

Orpimentum Orpiment [As2S3, 砷 arsenic 61%，硫

sulfur 39%] 

สรรพคุณ   
[ส่วนที่ใช้เป็นยา] 

แก้ลมชัก  [ผงแร่ธาตุ]   

สถานท่ีพบในประเทศจีน   湖南 、湖北、贵州、云南、四川、陕西
Húnán , Húběi, Guìzhōu, Yúnnán, Sìchuān, Shǎnxī 
มณฑลหหูนาน หูเป่ย กุ้ยโจว ยูนนาน เสฉวน ส่านซี 
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
176 金礞石 Jīn méng shí กิมหม่งเจีย๊ะ ไม่มีชื่อในภาษาไทย 

  
http://a2.att.hudong.com/46/24/01300000121401121722241357454_s.jpg

http://www.tcm100.com/Images_ZhongYaoXue/Mengshi-YuanTai.jpg  

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ 
[ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์] 

Vermiculite Schist；Hydrobiotite Schist  [Fe3+、

Fe2+、Al3+、Mn2+ ,Mg2+,SiO23-] 

สรรพคุณ   
[ส่วนที่ใช้เป็นยา] 

ละลายเสมหะ แก้อาการชัก [แร่ธาตุ]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   河南、陕西、山西、河北
Hénán, Shǎnxī, Shānxī, Héběi 

มณฑลเหอหนาน ส่านซี ซานซี เหอเป่ย 
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
177 空青 Kōng qīng คงแช อะซูไรต์  

  

http://a2.att.hudong.com/06/56/01300000180919121631560683918.jpg
http://a2.att.hudong.com/26/55/01300000180919121631556637000.jpg  

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ 
[ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์] 

Azurite[碱式碳酸铜[2CuCO3·Cu(OH)2]。 氧化铜

(CuO)69.2%，二氧化碳(CO2)25.6%，水分(H2O)5.2%] 

สรรพคุณ   
[ส่วนที่ใช้เป็นยา] 

ตาแดงบวม หน้ามืด เป็นลม หูหนวก [ผงแร่ธาตุ] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   吉林、辽宁、内蒙古、青海、湖北、湖南、广东、四川、

西藏 Jílín, Liáoníng, Nèiménggǔ, Qīnghǎi, Húběi, Húnán, 

Guǎngdōng, Sìchuān, Xīzàng  

มณฑลจี๋หลิน เหลียวหนิง  มองโกเลีย  ชิงไห่ หูเป่ย หหูนาน กวางตุ้ง เสฉ
วน ทิเบต 
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
178 海浮石 

 

Hǎifúshí  
 

ไหพูเจีย๊ะ หินภเูขาไฟ 

 

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ 
[ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์] 

Pumex [SiOz, CaO47.81%， MgO3.65 %， FE0.15%，

SiO：1.61%,碳酸钙 Calcium Carbonate]  

สรรพคุณ   
[ส่วนที่ใช้เป็นยา] 

ช่วยย่อยอาหาร ละลายเสมหะ     [ผงหินภูเขาไฟ]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   浙江、江苏、福建、广东 
Zhèjiāng, Jiāngsū, Fújiàn, Guǎngdōng  
มณฑลเจ้อเจียง  เจียงซู ฝูเจีย้น  กวางตุง้ 
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
179 滑石 

 
Huáshí กุ๊กเจีย๊ะ แร่หินสบู ่ 

 

http://www.changshang.com/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Talc_block.jpg  

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ 
[ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์] 

Talc［Mg3（Si4O10）（OH）2］（3MgO.4SiO2.H2O.）。 

สรรพคุณ   
[ส่วนที่ใช้เป็นยา] 

ขับความร้อน ขับความชื้น ขับฝีหนอง [ผงแร่ธาตุ]   

สถานท่ีพบในประเทศจีน   江西、山东、江苏、陕西、山西、河北、福建、浙江、广东、广

西、辽宁 Jiāngxī, Shāndōng, Jiāngsū, Shǎnxī, Shānxī, Héběi, 

Fújiàn, Zhèjiāng, Guǎngdōng, Guǎngxī, Liáoníng  
มณฑลเจยีงซี ซานตง เจียงซู ส่านซี ซานซี เหอเป่ย  ฝูเจี้ยน เจ้อเจยีง 
กวางตุ้ง กวางสี เหลียวหนิง 
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
180 炉甘石  Lú gān shí โลวกําเจีย๊ะ หินย้อยหงอนไก่ 

http://i04.c.aliimg.com/img/ibank/2014/087/943/1700349780_366856050.150x150.jpg  
http://www.tcm100.com/Images_ZhongYaoXue/Luganshi-YaoCai.jpg  

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ 
[ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์] 

Calamine[碳酸锌（ZnCO3），氧化钙（CaO)0.27%，氧化

镁（MgO)0.45%，氧化铁（Fe2O3)0.58%，氧化锰

（MnO)0.01%]

สรรพคุณ   
[ส่วนที่ใช้เป็นยา] 

ยาระบายอ่อนๆ และช่วยทําให้ชุ่มคอ รักษาอาการคันตามผิวหนัง กลาก  
[ผงแร่ธาตุ]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   湖南、广西、四川、云南 
Húnán, guǎngxī, sìchuān, yúnnán 
มณฑลหหูนาน เสฉวน ยูนนาน 
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
181 硫黄 

 

Liúhuáng  ล่ิวอ๊ึง กํามะถัน 

http://img14.shop-pro.jp/PA01081/117/etc/iou.jpg
http://www.tcm100.com/Images_ZhongYaoXue/Liuhuang-YuanTai.jpg  

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ 
[ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์] 

Sulfur [硫(Sulfur)，砷(arsenic)、硒(selenium )、碲

(tellurium ) ] 

สรรพคุณ   
[ส่วนที่ใช้เป็นยา] 

ระบายท้อง [ผงแร่ธาตุ]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   台湾 ,山西、新疆、山东、江苏、湖南、四川、 甘肃、青海、内蒙

古、陕西、河南、湖北、安徽、广西、广东、西藏 Táiwān, 

Shānxī, Xīnjiāng, Shāndōng, Jiāngsū, Húnán, Sìchuān, Gānsù, 

qīnghǎi, Nèiménggǔ, Shǎnxī, Hénán, Húběi, ānhuī, Guǎngxī, 

Guǎngdōng, xīzàng
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
182 砒霜 

 

Pīshuāng  
 

โพยซุง อาร์เซนิกไตรออกไซด์ 

http://www.pharmnet.com.cn/image/chem_service/cyzy_m/100776_1.jpg
http://img.xietui.com/med-images/201411/29/38/201411293839079990691_300.jpg  

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ 
[ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์] 

Arsenolite;Arsenopyrite;Realgar;Orpiment [三氧化二砷(As2O3)] 

สรรพคุณ   
[ส่วนที่ใช้เป็นยา] 

รักษาโรคหอบหืด วิงเวยีนศีรษะ [ผงแร่ธาตุ] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   陕西、湖北、河南、四川、甘肃、辽宁、山西,,，山东、江西、广

东、广西、湖南、吉林、青海、西藏、内蒙古、新疆 
Shǎnxī, Húběi, Hénán, Sìchuān, Gānsù, Liáoníng, Shānxī,,, 

Fhāndōng, Jiāngxī, Guǎngdōng, Guǎngxī, Húnán, Jílín, Qīnghǎi, 

Xīzàng, Nèiménggǔ, Xīnjiāng  
มณฑลส่านซี หูเป่ย เหอหนาน  เสฉวน กานซู  เหลียวหนิง ชานซี  ซาน
ตง เจียงซี  กวางตุ้ง กวางสี หูหนาน จี๋หลิน ชิงไห่ ทิเบตมองโกเลียใน  
ซินเจียง 
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
183 硼砂 Péngshā เพ่งซา สารบอแรกซ์ 

  

http://www.jurongbio.com.
http://www.antpedia.com/attachments/2009/02/12922_200902282228111.jpg  

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ 
[ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์] 

 borax；sodiumtetraborate [Na2B4O7·10H2O]  

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

แก้เจ็บคอ ล้ินซีดปากแห้ง  [ผงแร่ธาตุ]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   青海、西藏、陕西 
Qīnghǎi, Xīzàng, Shǎnxī 
ชิงไห่ ทิเบต ส่านซี 
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
184 朴硝 Pòxiāo ผุกเซียว โซเดียมซัลเฟต 

  

http://mypaper.pchome.com.tw/show/article/csk271007/A1323022931
http://www.xsjk.net/userfiles/2013729151839.jpg  

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ 
[ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์] 

Glauber’s Salt [硫酸钠 Sodium, 硫酸钙 Calcium 

sulfate,、硫酸镁 magnesium sulfate] 

สรรพคุณ   
[ส่วนที่ใช้เป็นยา] 

ท้องร่วง ท้องอืด อาหารไม่ยอ่ย ท้องผูก [ผงแร่ธาตุ] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   河北、河南、山東、江蘇、安徽  
Héběi, Hénán, Shāndōng, Jiāngsū, ānhuī 
เหอเป่ย  เหอหนาน ซานตง เจียงซู อานฮุย 
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
185 石膏 

 

Shígāo เจี๊ยะกอ ผลึกเกลือ 

 

http://www.zgycsc.com/affix/salebuy/2011/10_40/333813_9501%CA%AF%B8%E0.jpg  
 http://www.yutai168.com  

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ 
[ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์] 

GYPSUM FIBROSUM [硫酸钙（CaSO4）] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

แก้ไข้ ขับร้อน แก้กระหาย ปวดหวั ปวดฟัน [แร่ธาตุ] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   湖北、安徽、河南、山东、四川、湖南、广西、广东、云

南、新疆 Húběi, ānhuī, Hénán, Shāndōng, Sìchuān, Húnán, 

Guǎngxī, Guǎngdōng, Yúnnán, Xīnjiāng   
มณฑลหูเป่ย  อานฮุย  เหอหนาน  ซานตง  เสฉวน หหูนาน กวางตุ้ง  
ยูนนาน ซินเจยีง 
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
186 水银 Shuǐyín จุ้ยงึง ปรอท 

http://photo.hanyu.iciba.com
http://a4.att.hudong.com/25/81/01000000000000119088198246825_s.jpg  

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ 
[ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์] 

Cinnabar;Mercury or Quicksilver Hydrargyrum [汞(Hg)] 

สรรพคุณ   
[ส่วนท่ีใช้เป็นยา] 

 ฆ่าเชื้อ ถอนพิษ ซิฟิลิส ริดสีดวงทวาร  [แร่ธาตุ] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   贵州、湖南、四川,广西、云南、湖北  

Guìzhōu, Húnán, Sìchuān  Guǎngxī, Yúnnán, Húběi 
กุ้ยโจว หหูนาน เสฉวน ยูนนาน หูเป่ย 
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
187 阳起石 Yángqǐshí  

 
เอ๊ียะข้ีเจี๊ยะ สารแร่แอคทีโนไลท์ 

 
 

 

http://img3.paipaiimg.com/
http://gis.geo.ncu.edu.tw/mineral/m20.jpg  

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ 
[ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์] 

Actinolite  

[碱式硅酸镁钙[Ca2Mg5(Si4O11〕2·〔OH〕2] 

สรรพคุณ   
[ส่วนที่ใช้เป็นยา] 

บํารุงไต ปรับประจําเดือน ชว่ยอวัยวะเพศชายแข็งตวั ปวดเอว ปวดข้อ
[ผงแร่ธาตุ]  

สถานท่ีพบในประเทศจีน   山西、河北、山东、河南、湖北  
Shānxī, Héběi, Shāndōng, Hénán, Húběi 
ชานซี เหอเป่ย ซานตง เหอหนาน หูเป่ย 
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
188 赭石 

 

Zhěshí  เชียะเจี๊ยะ สารแร่โอเคอร์ 

http://www.naturalpigments.com/images/pigments/sw_451-41.jpg
http://www.tcm100.com/  

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ 
[ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์] 

HAEMATITUM [三氧化二铁（Fe2O3）] 

สรรพคุณ   
[ส่วนที่ใช้เป็นยา] 

ห้ามเลือด แก้เลือดกําเดาไหล ไอเป็นเลือด ประจําเดือนไหลไม่หยดุ ตก
เลือด  [ผงแร่ธาตุ] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   山西、山东、河南 Shānxī, Shāndōng, Hénán  
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
189 朱砂 Zhūshā  จูซา สารชินนาบาร์ 

  

http://5.blog.xuite.net/5/0/c/5/13707134/blog_779407/txt/19675767/0.jpg
http://imagizer.imageshack.us/a/img213/7199/img251552110.jpg  

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ 
[ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์] 

CINNABARIS [硫化汞（HgS）] 

สรรพคุณ   
[ส่วนที่ใช้เป็นยา] 

ช่วยผ่อนคลาย รักษาโรคนอนไม่หลับ โรคลมชัก หน้ามืด ตาลาย [ผงแร่
ธาตุ] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   湖北、湖南、广西,贵州、四川、云南 
Húběi, Húnán, Guǎngxī, Guìzhōu, Sìchuān, Yúnnán 
มณฑลหูเป่ย หูหนาน กุ้ยโจว เสฉวน ยูนนาน 
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
190 自然铜 Zìrántóng  จือเอ๊ียงต๋ัง ทองแดงธรรมชาติ 

  

http://i01.c.aliimg.com/img/ibank/2013/808/353/945353808_1520242272.150x150.jpg  
http://jiban-fluorite.com/mineral/copper/cop3018/cop3018-1.jpg  

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ 
[ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์] 

PYRITUM [二硫化铁（FeS2）] 

สรรพคุณ   
[ส่วนที่ใช้เป็นยา] 

ช่วยให้เลือดไหลเวียนดี สลายเลือดค่ัง แกป้วด  [ผงของทองแดง
ธรรมชาติ]   

สถานท่ีพบในประเทศจีน   辽宁、河北、江苏、安徽、湖北、湖南、广东、四川、云南 
Liáoníng, Héběi, Jiāngsū, ānhuī, Húběi, Húnán, Guǎngdōng, 

Sìchuān, Yúnnán  
มณฑลเหลียวหนิง เหอเป่ย เจียงซู อานฮุย หูเป่ย หูหนาน กวางตุ้ง เสฉวน 
ยูนนาน 
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ลําดับท่ี ชื่อภาษาจีนกลาง คําอ่าน (PINYIN) ชื่อภาษาจีนแต้จ๋ิว ชื่อภาษาไทย 
191 灶心土  

 

Zàoxīntǔ  
 

เจ่าซิมโถ้ว   ดินเหนียว   

 
http://www.yaopinnet.com/zy/yaocai/tupian/Zaoxintu.jpg

http://img01.taobaocdn.com  

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ 
[ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์] 

Terra Frava Usta[硅酸(H2SiO3)、氧化铝(Al2O3) ,三氧

化二铁(Fe2O3)] 

สรรพคุณ   
[ส่วนที่ใช้เป็นยา] 

ห้ามเลือด แกอุ้จจาระร่วง  แก้อาเจียน [ผงดินเหนียว] 

สถานท่ีพบในประเทศจีน   广东、福建、云南、甘肃、贵州、浙江 
Guǎngdōng, Fújiàn, Yúnnán, Gānsù, Guìzhōu, Zhèjiāng 
มณฑลกวางตุง้ ฝูเจี้ยน ยูนนาน กานซู, กุ้ยโจว, เจ้อเจียง 
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