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ยาธาตุอบเชย 
ต้ารับยาน ้าส้าหรับ ขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ตามบัญชยีาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
 

จัดทำข้อมูลโดย กลุ่มงานว ิชาการเภสัชกรรมแผนไทย 
สถาบ ันการแพทย์แผนไทย 

 

สูตรต้ารับ 
ในน ้ำ 100 มิลิลิตร ประกอบด้วย 
 1. เปลือกอบเชยเทศ เปลือกสมุลแว้ง ลูกกระวำน ดอกกำนพลู รำกชะเอมเทศ  
     หนักสิ่งละ 800 มิลิกรัม 
 2. เกร็ดสะระแหน่ กำรบูร หนักสิ่งละ 50 กรัม 
สรรพคุณ : ขับลม บรรเทำอำกำรท้องอืด ท้องเฟ้อ 
ขนาดและวิธีใช้ :  รับประทำนครั งละ 15 – 30 มิลิลิตร (1 – 2 ช้อนโต๊ะ)  
                       วันละ 3 ครั ง หลังอำหำร 
ค้าเตือน : ควรระวังกำรใช้ยำอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในผู้ป่วย 
   ที่มีควำมผิดปกติของตับ ไต เนื่องจำกอำจเกิดกำรสะสม 
            ของกำรบูรและเกิดพิษได้ 
 

วิธีการปรุง 
1. เตรียมตัวยำที่ใช้ ส้ำหรับปรุงยำตำมควำมเหมำะสม อำทิ เปลือกสมุลแว้ง หำกมีฝุ่นสีด้ำเกำะอยู่ให้ขูดออกให้หมด 
2. ชั่งตัวยำตำมสัดส่วน (ตัวอย่ำง หำกต้องกำรต้มยำปริมำตร 1,000 มิลิลิตร ให้คูณ 10 เท่ำ ลงไปในสูตรข้ำงต้น)  

      แล้วล้ำงให้สะอำด 
3. น้ำลูกกระวำนและกำรพลู มำบุบพอแตกแล้วแยกไว้ ส่วนตัวยำที่มีชิ นขนำดใหญ่ท้ำให้ขนำดชิ นเล็กลง (กำรบูรและ      

      เกร็ดสะระแหน่ น้ำมำผสมในภำชนะท่ีแยกไว้) 
4. ต้มน ้ำ รอจนเดือดจัด ใส่เปลือกอบเชย เปลือกต้นสมุลแว้งลงต้มนำน 20 นำที แล้วจึงใส่กระวำน กำรพลูตำมลงไป                                            

      หรี่ไฟให้อ่อน ปิดฝำแล้วห้ำมเปิด ต้มต่อนำน 45 นำท ี
5. ยกลง ทิ งไว้ให้อุ่น น้ำมำกรองเอำแต่น ้ำ เติมกำรบูรและเกร็ดสะระแหน่ที่ผสมไว้ 

  ท้าเก็บไว้ได้นาน 1 เดือน โดยเก็บไว้ในตู้เย็น ไม่ต้องใส่สารกันบูด   
   

ตัวอย่างงานวิจัยทางคลินิกของยาธาตุอบเชย 
 กำรวิจัยประเมินประสิทธิผลและควำมปลอดภัยของยำธำตุอบเชย ต่อภำวะ functional dyspepsia ซึ่งหมำยถึง 
ภำวะผิดปกติในทำงเดินอำหำรส่วนต้น แสดงออกด้วยอำกำรจุกแน่นหลังมื ออำหำร อ่ิมเร็วกว่ำปกติ ปวดหรือแสบร้อนบริเวณ
ลิ นปี่ เป็นๆ หำยๆ เกิดอำกำรอย่ำงน้อย 2 ครั งต่อสัปดำห์ นำนอย่ำงน้อย 3 เดือน อำจพบร่วมกับโรคกรดไหลย้อน หรือล้ำไส้
แปรปรวน กำรวิจัยนี  เปรียบเทียบกับยำธำตุอบเชย กับยำ simethicone โดยใช้รูปแบบ Randomized controlled study 
ในผู้ป่วย functional dyspepsiaแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยทั ง 2 กลุ่มใช้ยำติดต่อกันนำน 14 วัน ประเมินผลกำรรักษำภำยหลัง
กำรรักษำหลัง 7 วัน และ 14 วัน 
 ผลงำนกำรวิจัยพบว่ำผลกำรรักษำของยำทั งสองชนิดไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส้ำคัญ มีผลข้ำงเคียงของกำรรักษำร้อยละ 
9.3 ในกลุ่ม simethicone และร้อยละ 9.5 ในกลุ่มยำธำตุอบเชย ผู้ป่วยส่วนมำกพึงพอใจต่อกำรรักษำไม่แตกต่ำงกัน ทั งนี 
ค่ำใช้จ่ำยของยำธำตุอบเชยถูกกว่ำ simethicone  
 สรุปได้ว่ำ กำรรับประทำนยำธำตุอบเชยติดต่อกัน 14 วัน มีประสิทธิผลและควำมปลอดภัยในกำรรักษำผู้ป่วย 
functional dyspepsia ที่ไม่แตกต่ำงจำกกำรรักษำด้วยยำ simethicone 
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ตัวยาประกอบในยาธาตุอบเชย 
 [Cinnamomum verum J.Presl] รสเผ็ดหวำน สรรพคุณ แก้ลมอัณฑพฤกษ์ แก้อ่อนเพลีย ขับผำยลม บ้ำรุงธำต ุเป็นต้น 
 
   เปลือกสมุลแว้ง  [Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet] รสร้อนปร่ำ  
   สรรพคุณ แก้ลม วิงเวียน ขับลมในล้ำไส้ แก้ธำตุพิกำร เป็นต้น 
 
 
   กระวาน   [Amomum testaceum Ridl.] รสเผ็ดร้อน 
   สรรพคุณ  ขับลม บ้ำรุงธำตุ แก้คลื่นเหียนอำเจียน กระจำยเลือดและลมให้ซ่ำน 
 
 
   ดอกกานพลู  [Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry.] รสเผ็ดร้อนปร่ำ 
   สรรพคุณ      แก้ปวดท้อง แก้ลม กดลมให้ลงสู่เบื องต่้ำ เป็นต้น 
 
 
   ชะเอมเทศ  [Glycyrrhiza glabra L.] รสหวำน  
   สรรพคุณ   ท้ำให้ชุ่มคอ แก้ไอ ขับเสมหะเป็นยำระบำยอ่อนๆ แก้ก้ำเดำให้เป็นปกติ แก้โลหิตเน่ำ               
        ในอุทร และเจริญซึ่งหทัยวำตะให้สดชื่น 
 
   เกร็ดสะระแหน่  [Dl-menthol] รสหอมเย็น  
   สรรพคุณ ขับลมในกระเพำะอำหำรและล้ำไส้ แก้ท้องอืดเฟ้อ ใช้แต่งกลิ่นยำโดยใช้ปริมำณน้อย                 
      ใช้ภำยนอก โดยทำและสูดดม บรรเทำอำกำรหวัด คัดจมูก ทำแก้คัน ลมพิษ เป็นต้น 
 
 
   การบูร  [Dl-camphor] รสเผ็ดขมเล็กน้อยร้อนปร่ำ 
   สรรพคุณ  ขับลม แก้ธำตุพิกำร แน่นจุกเสียด ปวดท้อง ขับลมในล้ำไส้ กระจำยลมทั งปวง เป็นต้น 
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