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ยาธาตอุบเชยคืออะไร 

 ถ้าพูดถึงยาธาตุ ทุกคนคงคิดถึงยาธาตุนําแดง หรือยาธาตุนําขาว ซึงเป็นยาทีใช้กันมานานเพือ

รักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้ อ อาหารไม่ย่อย ทีจริงแล้วคําว่า “ยาธาตุ” ในการแพทย์แผนไทย หมายถึง กลุ่ม

ยารักษาธาตุในร่างกายของเราให้เป็นปกติ โดยเริมจากการปรับสมดุลย์ธาตุลม และธาตุไฟ ยาธาตุอบเชย

เป็นหนึงในยาธาตุ ซึงมีสรรพคุณในการบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้ อ ปรับการทํางานของธาตุลมและไฟให้

เป็นปกติ ทําให้ร่างกายเข้าสู่สมดุลได ้

 
ยาธาตุอบเชย บางครั งเรียกว่า ยาธาตุเปลือกอบเชย เป็นยาธาตุทีตั งตํารับขึน โดยมี เปลือกอบเชย

เทศ เปลือกสมุลแว้ง ลูกกระวาน ดอกกานพลู รากชะเอมเทศ เป็นตัวยาหลัก พร้อมกับ เกล็ดสะระแหน่ และ

การบูร องค์ประกอบทุกตัวมีสรรพคุณขับลม เปลือกอบเชยเทศเทศและสมุลแว้งนอกจากขับลมแล้ว ย ังมีรส

หวาน และมีรสฝาด ทําให้มีฤทธิ สมานไปในตัว ยาธาตุอบเชยเตรียมโดยการต้มเคียว หลังจากนันจึงเติม

เกล็ดสะระแหน่ การบูรภายหลัง การเตรียมแบบนีทําให้นํามันหอมระเหยส่วนใหญ่ระเหยออกไปเกือบหมด 

เหลือแต่สารจําพวกเรซินหลอมละลายออกมาขณะต้ม อย่างไรก็ดียาธาตุอบเชยทีมีคุณภาพดีเมือชิมรสแล้ว 

จะรู้สึกเผ็ดร้อน พอควร และเมือรับประทานเข้าไป จะรู้ส ึกท้องอุ่น กระตุ้นการทํางานของกระเพาะอาหาร

และลําไส ้มีสรรพคุณบรรเทาอาการท้องขึน ทอ้งอืดท้องเฟ้ อ 



 

 

เปรียบเทียบยาธาตุนําแดงและยาธาตุอบเชย 

ยาธาตุนําแดง เป็นตํารับยาผสมสารสกัดสมุนไพรทผีลิตกันมานานกว่า  ปี พบในเภสัชตํารับ

ต่างประเทศเกือบทุกประเทศ มีการปรับใช้สมุนไพรของประเทศไทยเข้าไปผสมเพือให้เกิดประโยชน์ตามที

ต้องการ นอกจากใช้บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้ อแล้ว ยาธาตุนําแดงยังมอีงค์ประกอบทีเป็นพืชสมุนไพรที

ช่วยเจริญอาหาร เช่น บอระเพ็ด และผสมยาระบายอย่างอ่อน เช่น โกฐนําเต้า อ ีกด้วย แต่เนืองจากยาธาตุ

นําแดงบางชนิดมีสารลดกรดโซดามิน อยู่ด้วย จึงทําให้ต้องระวังเมือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะอาจมี

ป ั ญหาการดูดซึมเกลือโซเดียม และความเป็นกรดด่างในเลือดได้ หรือบางตํารับมีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์

ซึงไม่เหมาะสําหรับคนทีแพ้แอลกอฮอล์ ยาธาตุอบเชย ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และโซเดียม

คาร์บอเนต จึงอาจเป็นอีกทางเลือกหนึงในการบรรเทาอาการดังกล่าวได้ แต่ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนือง

เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิงในผู้ป่ วยทีมีความผิดปกติของตับ ไต เนืองจากอาจเกิดการสะสมของการบูร

และเกิดพิษได้  

การวิจัยทางคลินิกของยาธาตุอบเชย 

การวิจัยประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาธาตุอบเชย ต่อภาวะ functional dyspepsia 

ซึงหมายถึง ภาวะผิดปกติในทางเดินอาหารส่วนต้น แสดงออกด้วย อาการจุกแน่นหลังมืออาหาร อิมเร็วกว่า

ปกติ ปวด หรือแสบร้อนบริเวณลินปี เป็น  ๆหายๆ เกิดอาการอย่างน้อย  ครั งต่อสัปดาห์ นานอย่างน้อย  

เดือน อาจพบร่วมกับโรคกรดไหลย้อน หรือลําไส้แปรปรวน การวจิัยนี เปรียบเทียบกับยา ธาตุอบเชย กับยา 

simethicone โดยใช้รูปแบบ Randomized controlled study โดยผู้ป่ วย functional dyspepsia แบ่งเป็น 2 

กลุ่ม โดยทัง 2 กลุ่ม ใช้ยาติดต่อกันนาน 14 ว ัน ประเมินผลการรักษาภายหลังการรักษาหลัง 7 วัน และ 14 

วัน พบว่าลักษณะทั วไปของผู้ป่ วยทั ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ อาการของผู้ป่ วยและความ

รุนแรงเฉลียอาการของผู้ป่ วยภายหลังการรักษาด้วยยาทั งสองชนิดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ จํานวน

ผู้ป่ วยทีอาการดีขึนมากหรืออาการหายไปภายหลังการรักษาเพิมขึนจากก่อนการรักษาอย่างมีนัยสําคัญ 

ผลการรักษาของยาทั งสองชนิดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ มผีลข้างเคียงของการรักษาร้อยละ 9.3 ใน

กลุ่ม simethicone และร้อยละ 9.5 ในกลุ่มยาธาตุอบเชย ผู้ป่ วยส่วนมากพึงพอใจต่อการรักษาไม่แตกต่างกัน 

ค่าใช้จ่ายของยาธาตุอบเชยถูกกว่ายา simethicone สรุปได้ว่า การรับประทานยาธาตุอบเชยติดต่อกัน 14 

วัน มีประสิทธิผลและความปลอดภัยในการรักษาผู้ป่ วย functional dyspepsia ไม่แตกต่างจากการรักษาด้วย 

simethicone  

 

 

 



 

 

ยา simethicone ธาตุอบเชย 

ขนาดทีใช ้ 105 มก. วันละ 3 ครั งหลังอาหาร 30 มล. ว ันละ 3 ครั งหลังอาหาร 

จํานวนผู้ป่ วย 150 คน 168 คน 

ร้อยละของผู้ป ่ วยที

รับประทานยาครบทุกมือ 

82 89.3 

ผลการรักษา อาการดีขึนมากหรืออาการ

หายไป 

อาการดีขึนมากหรืออาการหายไป 

ผลข้างเคียงพบได้ร้อยละ 9.3 9.5 

ค่าใช้จ่าย 84 บาท 36 บาท 

บทสรุป 

 อาการท้องอืดท้องเฟ้ อ อาหารไม่ย่อย เป็นอาการทีพบไดบ้่อย แม้เป็นอาการทีไม่รุนแรง แต่ก็ทําให้

รู้สึกไม่สบาย เป็นป ั ญหากระทบต่อสุขภาพได้ และหากทิงไว้อาจลุกลามเป็นโรคทางเดินอาหารทีรักษาได้

ยากขึน ยาธาตุอบเชยเป็นยาแผนไทย ทีมีการใชบ้รรเทาอาการเหล่านีกันมานาน และการวิจ ัยทางคลินิก 

สนับสนุนว่า ให้ผลการรักษาเท่า  ๆ กับยาแผนป ั จจุบัน แต่ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า ยาธาตุอบเชยจึงอาจเป็นอีก

ทางเลือกหนึงในการบรรเทาอาการเหล่านันทดแทนยาแผนป ั จจุบัน และประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวมอีกด้วย 

สูตรตํารับยาธาตุอบเชย 

ในยานํา ๑๐๐ มิลลิลิตร ประกอบด้วย  

๑.เปลือกอบเชยเทศ เปลือกสมุลแว้ง ลูกกระวาน ดอกกานพลู รากชะเอมเทศ อย่างละ ๘๐๐ มิลลิกรัม 

๒.เกล็ดสะระแหน่ การบูร หนักสิงละ ๕๐ มิลลิกรัม  

ข้อบ่งใช ้ขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้ อ  

ขนาดและวิธีใช ้รับประทานครั งละ ๑๕ - ๓๐ มิลลิลิตร วันละ ๓ ครั ง หลังอาหาร  

ข้อควรระวัง ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะอย่างยิงในผู้ป่ วยทีมีความผิดปกติของตับ ไต 

เนืองจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้  
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