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โกฐหวับวั 
 

ชืออืนๆ  ชวนเกยีง (จนีแตจ้วิ)  ชวนซอีง (จนีกลาง) (1) Chinese Lovage (2) 
ชือองักฤษ  Szechuan Lovage (1) 
ชือวิทยาศาสตร ์ Ligusticum sinense Oliv. cv. Chuanxiong (1)   
วงศ ์   APIACEAE (UMBELLIFERAE) (1, 2) 
ส่วนทีใช้    รากและเหงา้แหง้ (1, 2) 
แหล่งทีมา    
 ถนิกําเนิดแถบมณฑลเสฉวนของประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี (1) 
กรรมวิธีการผลิต    
 เหงา้ขดุในฤดใูบไมร้ว่ง ลา้งนําใหส้ะอาด ตดัรากฝอย เหงา้จะถูกตดัออกเป็นชนิๆ จากนนัจงึตาก
แดดใหแ้หง้ (2) 
สารสาํคญั   
 นํามนัหอมระเหย: ประมาณ 2% ประกอบดว้ย cnidium lactone, cnidic acid และมชีนัทมีรีส
เปรยีว  
 สารกลุ่ม phthalides: ligustilide, neocnidilide, wallichilide, 3-butylidine-7-hydroxyphthalide, 

cis- และ trans-6,7-dihydroxyligustilide, senkyunolide A, butylidenephthalide, butylphthalide (1), 
phthalide dimmers (3) 
 สารกลุ่มอนืๆ: สาร ferulic acid และ ligustiphenol (2, 4) 
ลกัษณะภายนอกของเครืองยา 

เหงา้รปูร่างทรงกระบอกไม่แน่นอน บดิตวั แตกแขนง ขนาดความยาว 3 - 10 ซม. เสน้ผ่านศูนย ์
กลาง 1 - 2 ซม. ผวินอกสนํีาตาลถงึสนํีาตาลดํา มรีอยย่นตามยาว ส่วนบนเหงา้มจีดุและรอยของราก
แขนงทหีลุดไป เนอืในสอ่ีอนกว่า (2) กลนิหอม ฉุน รสขม และชาเลก็น้อย (1, 2) 
ประโยชน์ทางยา 
 การใชต้ามเภสชัตํารบัและการแพทยแ์ผนเดมิ: แกป้วดศรษีะ ปวดขอ้ ปวดกระดกู (2) 
 การใชต้ามภมูปิญัญา: ตําราสรรพคุณยาไทยใช ้ แก้ลมในกองรดิสดีวง กระจายลมทงัปวง 
ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีใชแ้กห้วดั แกป้วดศรีษะ แกโ้รคโลหติจาง แกป้วดประจาํเดอืน แก้
ประจาํเดอืนมาไม่ปกต ิปวดเจบ็ต่างๆ รวมทงัปวดฟนั อาเจยีนเป็นเลอืด ไอ วณัโรค โรคเขา้ขอ้ ตกเลอืด 

(1) 
การศึกษาทางเภสชัวิทยา 
 ฤทธลิดการบบีตวัของกลา้มเนือเรยีบ: นํามนัหอมระเหยมฤีทธลิดการบบีตวัของกลา้มเนอืลาํไส้
และมดลกู (5) 



 ฤทธป้ิองกนัการขาดออกซเิจนในเลอืด: นํามนัหอมระเหยมฤีทธป้ิองกนัการขาดออกซเิจนใน
เลอืดทไีปเลยีงสมองหนู ทาํใหห้นูมชีวีติรอดมากกว่ากลุ่มควบคุม (6) 
 ฤทธอินืๆ: ตา้นปวด ตา้นการอกัเสบ ขบัประจาํเดอืน ขบัเหงอืและช่วยทําใหร้ะยะเวลานอนหลบั
ไดน้านขนึ (7) 
รปูแบบยาและขนาดทีใช้  
 ยาผง ขนาดยาวนัละ 3 - 9 ก. (2) 
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