pl
e

ประวัติ
ผู้เขียน

หมอแนน

แพทย์จีนรัทธวรรณ วงศ์ปัทมเจริ ญ

m

	ปริ ญญาโทอายุรกรรมภายใน สาขาการแพทย์ผสมผสานแผนจีนและแพทย์แผนปัจจุ บัน
เฉพาะทางด้านมะเร็ง ทุนรัฐบาลจีน Liaoning University Of Traditional Chinese
Medicine (辽宁中医药大学)
	ปริ ญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ Liaoning University Of
Traditional Chinese Medicine (辽宁中医药大学)

Sa

ประสบการณ์การท�ำงาน
The Affiliated Hospital of Liaoning University of Traditional Chinese Medicine
Liaoning Chinese Medicine Rehabilitation center
ผลงานวิชาการ
	ตีพิมพ์บทความ ในวารสารวิ ชาการที่ประเทศจีน (Modern health 现代养生)
หัวข้อการศึกษาวิ จั ยวิ ธีป้องกันและรักษาโรคที่ยังไม่เกิดในด้านโรคมะเร็ง
(治未病在肿瘤方面的研究现状与策略)

เจ้าของ Facebook page : หมอแนน แพทย์จีน TCM

สารบัญ
หนา้

บทที่ 1 : มารู้จักแพทย์แผนจีนกันเถอะ 7

•
•
•
•
•

สีแดงบ�ำรุงหัวใจ
สีเขี ยวบ�ำรุงตับ
สีขาวบ�ำรุงปอด
สีเหลืองบ�ำรุงม้าม
สีด�ำบ�ำรุงไต

pl
e

• แพทย์แผนจีนคืออะไร
• หัวใจหลักของแพทย์แผนจีน
• การรักษาด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน

หนา้

บทที่ 5 : อาหาร 5 สี บ�ำรุง 5 อวัยวะ 83

หนา้

บทที่ 2 : หยินหยางนั้นส�ำคัญไฉน 27

• หยินหยางก่อเกิดทุกสิ่งบนโลกนี้
• หยินหยางกับร่างกายคน
• อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อหยินหยางเสียสมดุล

บทที่ 3 : อวัยวะที่ส�ำคัญทั้ง 5

หนา้

บทที่ 6 : อารมณ์กับการเกิดโรค 91

หนา้

41

Sa

m

• ไตในมุมมองแพทย์แผนจีน
• ท�ำไมแพทย์แผนจีนต้องเน้นดูแลม้าม
• เมื่อหัวใจเป็นแม่ทั พของร่างกาย
•	ลมปราณตับติดขัด ต้นเหตุของโรค
มากมาย
• รูห้ รือไม่วา่ ปอดเป็นอวัยวะทีบ่ อบบางทีส่ ดุ

หนา้

บทที่ 4 : สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก 75
•
•
•
•
•

อยากผิ วสวยต้องดูแลปอด
อยากริ มฝีปากชุ่มชื่นต้องดูแลม้าม
อยากผมสวยต้องดูแลไต
อยากหน้าผ่องใสต้องดูแลหัวใจ
อยากเล็บ แข็งแรงต้องดูแลตับ

•
•
•
•
•

โกรธมากไปท�ำร้ายตับ
ดี ใจมากไปท�ำร้ายหัวใจ
ครุ่นคิดมากไปท�ำร้ายม้าม
เสียใจมากไปท�ำร้ายปอด
ตกใจมากไปท�ำร้ายไต
หนา้

บทที่ 7 : นาฬิกาชีวิต 99
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เวลาของปอด
เวลาของล�ำไส้ ใหญ่
เวลาของกระเพาะอาหาร
เวลาของม้าม
เวลาของหัวใจ
เวลาของล�ำไส้เล็ก
เวลาของกระเพาะปัสสาวะ
เวลาของไต
เวลาของเยื่อหุ้มหัวใจ

หนา้

บทที่ 9 : โรคสุดฮิต ในมุมมองแพทย์แผนจีน 129

• เวลาของซานเจียว
• เวลาของถุงน�ำ้ ดี
• เวลาของตับ

• ความดันโลหิตสูง
• มารักษาไมเกรนที่ต้นเหตุกันเถอะ
• สวัสดี เราคือโรคเบาหวาน
•	อ้วน ไขมันสูง แพทย์แผนจีนบอกว่า
เกิดจากเสมหะ
•	แพทย์แผนจีนเม้าท์มอย เรื่องประจ�ำเดือน
มาไม่ปกติ

หนา้

บทที่ 10 : อาการแปลก ๆ แพทย์แผนจีน
หน้
อธิบายได้
187

• ท�ำไมมือเย็น เท้าเย็น ขี ้ หนาวจั ง
•	ไขความลับร่างกาย กินน้อยท�ำไมอ้วนง่าย
• กลุ้มใจจั ง กินเท่าไรก็ ไม่อ้วนสักที

Sa

m

ลิ้นสุขภาพดี
ลิ้นสีซีด
ปลายลิ้นแดง
ขอบลิ้นแดง
ลิ้นเล็กแดง ฝ้าน้อย
ลิ้นสีคล�ำ้ มีจุดแดง ๆ
ลิ้นใหญ่ มีรอยฟัน
ฝ้าลิ้นหนา
ลิ้นมีปุ่มหนามแดง ๆ
ลิ้นแห้ง มีรอยแตก
ฝ้าลิ้นลอก

า

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pl
e

บทที่ 8 : ลิ้นบอกสุขภาพ 117

pl
e

1

Sa

m

มารู้จัก
แพทย์แผนจีนกันเถอะ
• แพทย์แผนจีนคืออะไร
• หัวใจหลักของแพทย์แผนจีน
• การรักษาด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน
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สวัสดี เราคือแพทย์แผนจีน
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เธอคงสงสัยสินะ
ว่าแพทย์แผนจีนคืออะไร?

ใช่หมอที่ไปเรียนที่ประเทศจีนหรือเปล่า?
8

หรือเราเป็นหมอฝังเข็ม

หรือเป็นแบบแดจังกึม?

เอ๊ะ... หรือว่าเราคือหมอแมะ?

แมะ!!

pl
e

แมะ!!

อยากรู้แล้วละสิ... เราจะบอกเธอให้

เราตรวจร่างกายด้วยการจับชีพจร
หรือที่เธอเรียกว่า “แมะ” นั่นแหละ
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แพทย์แผนจีนคือแพทย์ที่เรียน
ศาสตร์แพทย์แผนจีน
และเราก็เรียนแผนปัจจุบันควบคู่ไปด้วย

ไม่ใช่หมอแผนปัจจุบันที่ไปเรียนที่จีน
ไม่งงนะ? OK มาต่อกัน
9

แล้วเราก็จ่ายยาจีน คล้าย ๆ
แดจังกึมที่เธอดู
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เรารักษาเธอด้วยการฝังเข็ม
รมยา ครอบแก้ว นวดทุยหนา

เรารู้ชีพจรจากการแมะ
ว่าเป็นยังไง... ชีพจรลอย จม
เล็ก ฝืด ตึง
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เวลามาหาเรา ไม่ต้องเล่าอาการ
แค่ยื่นมือให้เราแมะ ก็รู้แล้วใช†ไหม?
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แต่เราก็ยังต้องการให้เธอเล่าอาการ
ให้เราฟังนะ
เราจะได้รู้ข้อมูล รู้จักเธอมากขึ้น
และวินิจฉัยได้ถูก

แล้วเราก็ชอบขอดูลิ้นเธอด้วยนะ
เพราะลิ้นเธอจะบอกเราได้ว่า
ร่างกายเป็นยังไง

เธอชอบถามเราว่าฝังเข็มเจ็บไหม?

ม้ามพร่อง

ไต
ตับ

ไตอ่อนแอ
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ขี้โมโห

ม้าม
กระเพาะ
ปอด
หัวใจ

ตับ

นอนดึก

ระบบย่อยไม่ดี
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เราจะบอกเธอว่า... เจ็บนิด ๆ นะ
เจ็บนิด ๆ นะ เจ็บเหมือนมดกัดนิดเดียว
พอเข็มลงไปถึงจุด ๆ หนึ่ง
เธอจะรู้สึก “หน่วง”

Congratulations!
นั่นแปลว่า หมอเก่งนะ...
ฝังเข็มได้ผลดี

แล้วเธอก็จะหายดี OK นะ?
No pain, No gain!
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OK นะ เธอน่าจะพอรู้จักเราบ้างแล้ว
และถ้าเธออ่านหนังสือเล่มนี้
เธอก็จะเข้าใจเรามากขึ้น
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แล้วถ้าเธอกินยาจีนควบคู่ไปด้วย
เธอก็จะยิ่ง “Strong!!”

แล้วเธอก็จะมีสุขภาพดี
จากภายในสู่ภายนอก
ร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวแน่นอน!
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เราจะสอนให้เธอเข้าใจร่างกายตัวเอง
มากขึ้น สอนวิธีดูแลสุขภาพง่าย ๆ
สไตล์แพทย์แผนจีน
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แพทย์แผนจีนคืออะไร ?
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ศาสตร์การแพทย์แผนจีนมีประวัติมายาวนานกว่า 4,000 ปี ตั้งแต่สมัยก่อนคริสตกาล
เป็นการรักษาด้วยวิธีธรรมชาติบำ�บัด ใช้ยาสมุนไพรธรรมชาติ (中药) ฝังเข็ม รมยา (针灸)
นวดแบบแผนจีนหรือทีเ่ รียกว่า นวดทุยหนา (推拿) ครอบแก้ว (拔罐) รวมไปถึงการป้องกันโรค
ที่ยังไม่เกิด (治未病) และโภชนบำ�บัด (药膳)
จุดเด่นของแพทย์แผนจีนคือ รักษาโดยไม่ใช้สารเคมี ทำ�ให้ไม่มสี ารเคมี หรือสารพิษใด ๆ
ตกค้างในร่างกาย จึงไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกาย และนอกจากรักษาโรคแล้ว การรักษา
ด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีนยังช่วยปรับทุก ๆ ระบบภายในร่างกาย ทำ�ให้รา่ งกายกลับมาแข็งแรง
หรือคนที่ไม่ได้เจ็บป่วยยังดูแลตัวเองด้วยวิธขี องศาสตร์แพทย์แผนจีน เพือ่ ให้รา่ งกายมีสขุ ภาพดี
ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ อายุยืนยาว

หัวใจหลักของแพทย์แผนจีน

1. แนวคิดแบบองค์รวม (整体观念)

Sa

องค์รวมหมายถึงความเป็นหนึ่งเดียว โดยกล่าวถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของร่างกาย
ความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนและธรรมชาติ และความเป็นหนี่งเดียวกันของคนและสังคม

ความเป็นหนึ่งเดียวกันของร่างกาย

แพทย์แผนจีนมองว่า ร่างกายของมนุษย์เกิดจากโครงสร้าง ส่วนประกอบ อวัยวะต่าง ๆ
ในร่างกายอันซับซ้อน มาประกอบกันเป็นร่างกายมนุษย์ และทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายนั้น
ล้วนเชือ่ มต่อกัน ทำ�งานร่วมกันเป็นหนึง่ เดียว ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ โดยอวัยวะภายใน
อวัยวะภายนอก ล้วนเชือ่ มต่อและสือ่ สารกันด้วยเส้นลมปราณ และอวัยวะภายในทีส่ �ำ คัญทัง้ 5
(หัวใจ ตับ ม้าม ปอด ไต) เป็นศูนย์กลางของร่างกาย ทำ�งานร่วมกับอวัยวะอื่น ๆ เช่น ลำ�ไส้เล็ก
ถุงน้ำ�ดี กระเพาะอาหาร ลำ�ไส้ ใหญ่ กระเพาะปัสสาวะ หากอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งมีปัญหา ก็จะ
กระทบอวัยวะอื่น ๆ ได้
13

ร่างกายกับจิตใจก็เป็นหนึ่งเดียวกัน ทำ�งานร่วมกัน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้
หากร่างกายและจิตใจแยกออกจากกัน หมายถึงการเกิดโรคภัย และอาจนำ�ไปสูก่ ารสิน้ สุดของชีวติ

ความเป็นหนึ่งเดียวของกันคนและธรรมชาติ
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นอกจากจะดูความผิดปกติทางร่างกายและอวัยวะแล้ว แพทย์แผนจีนยังให้ความสำ�คัญต่อ
คนกับธรรมชาติ โดยมองว่า คนและธรรมชาติเป็นหนึง่ เดียวกัน หมายความว่า การเกิดโรคภัยไข้เจ็บ
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการเจ็บป่วยภายในร่างกายอย่างเดียว แต่สภาพอากาศ สภาพแวดล้อม
ภูมิประเทศ ก็มีส่วนทำ�ให้เจ็บไข้ได้ป่วยเช่นกัน
คนทีพ่ กั อาศัยอยูใ่ นบริเวณทีม่ คี วามชืน้ สูง ร่างกายจะมีความชืน้ อุดกลัน้ ตามเส้นลมปราณ
ทำ�ให้มอี าการปวดตามตัว ปวดตามข้อได้บอ่ ย หรือมีอาการแน่นท้อง อาหารไม่ยอ่ ย ท้องเสียบ่อย
เบื่ออาหาร ผู้หญิงอาจมีตกขาว
คนที่อาศัยอยู่ในประเทศที่อากาศแห้ง ร่างกายจึงมีความแห้ง ขาดสารน้�ำ ทำ�ให้ผิวแตก
ผิวแห้ง คอแห้ง ปากแห้ง ผมแห้งไม่สวย ไอบ่อย ไอแห้ง ๆ
คนทีท่ �ำ งานอยูใ่ นห้องแอร์นาน ๆ ก็มกั จะโดนความเย็นมากเกินไป ทำ�ให้มอี าการปวดได้
ไม่ว่าจะเป็นปวดหัว ปวดท้อง ปวดประจำ�เดือน
ประเทศไทยมีอากาศร้อนตลอดปี ร่างกายจึงมีความร้อนมากเกินไป ทำ�ให้ขี้ร้อน
ขี้หงุดหงิด หิวน้ำ�บ่อย ปวดหัว เวียนหัว ท้องผูก หรือเป็นสิวได้ง่าย

ความเป็นหนี่งเดียวกันของคนและสังคม

โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ที่หาสาเหตุทางร่างกายไม่ได้ อาจมีสาเหตุมาจากจิตใจของเราเอง
แพทย์แผนจีนจะให้ความสำ�คัญกับคนและสภาพทางสังคม โดยมองว่าคนและสังคมเป็นหนึง่ เดียว
ไม่อาจแยกออกจากกันได้ สภาพทางสังคมส่งผลต่อสุขภาพของคนได้ โดยตรง ไม่ว่าจะเป็น
สภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา วัฒนธรรม ปัญหาเรือ่ งความสัมพันธ์ เพือ่ น เพือ่ นร่วมงาน
เพือ่ นบ้าน หรือปัญหาของคนในครอบครัว เรือ่ งราวต่าง ๆ ทีต่ อ้ งพบเจอในแต่ละวันล้วนมีผลต่อ
จิตใจของเราทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย เช่น ความเครียด ความกดดันจากสภาพ
ทางสังคม สภาวะทางเศรษฐกิจ ทำ�ให้คนเป็นโรคเครียด โรคซึมเศร้าได้
14
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ทะเลาะกับแฟน มีปญ
ั หากับเพือ่ นหรือเจ้านาย ก็ท�ำ ให้นอนไม่หลับ ปวดหัว ปวดไมเกรน
คนทีม่ ปี ญ
ั หามาก ๆ นานวันเข้าก็ตอ้ งพึง่ ยานอนหลับ ยาคลายเครียด ยาแก้ไมเกรน กินยามากไป
ก็อาจส่งผลต่ออวัยวะอื่น ๆ และทำ�ให้เกิดโรคอื่น ๆ ตามมาได้อีก เป็นวัฏจักรอยู่แบบนี้
แพทย์ แ ผนจี น มองว่ า อารมณ์ ต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ ทำ � ให้ ล มปราณในร่ า งกายแปรปรวนไป
อวัยวะต่าง ๆ ทำ�งานได้ไม่ดี รักษาได้ด้วยการปรับลมปราณ ปรับอวัยวะในร่างกาย
การรักษาโรคนอนไม่หลับ แพทย์แผนจีนจะไม่จา่ ยยาทีก่ ดประสาทให้คนไข้นอนหลับ แต่จะเน้น
ปรับอวัยวะภายใน ปรับสมดุลหยินหยาง เช่น หมอวินิจฉัยว่าคนไข้เป็นโรคนอนไม่หลับ
จากภาวะลมปราณตับติดขัด ก็จะจ่ายยาปรับลมปราณตับ ทำ�ให้คนไข้จติ ใจผ่อนคลาย หลับสบาย
นอกจากช่วยเรือ่ งนอนไม่หลับแล้ว ยังช่วยปรับให้อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายทำ�งานได้ดขี นึ้ อีกด้วย
เป็นการรักษาโดยการปรับทั้งร่างกาย ช่วยให้สุขภาพด้านอื่นดีขึ้นด้วย ศาสตร์แพทย์แผนจีน
จึงเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งในการป้องกันและรักษาโรคต่าง ๆ ทั้งโรคทางร่างกายและจิตใจ
โดยมีประโยคหนึ่ง ที่อธิบายความเป็นแพทย์แผนจีนได้ดีมาก ๆ คือประโยคที่บอกว่า
“แพทย์แผนจีน... ไม่ได้แค่รักษาโรค แต่รักษาคน” 中医治人不治病

Sa

แพทย์แผนจีนจะให้ความสำ�คัญกับคนไข้มาก ไม่ได้รักษาแค่โรค ๆ หนึ่ง หรืออาการ ๆ
หนึ่งให้หายไป แต่จะปรับอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย ปรับสมดุลร่างกายคนไข้ ให้กลับมาเป็นปกติ
โดยการพูดคุยกับคนไข้เพือ่ หาสาเหตุการเกิดโรค ๆ นัน้ วินจิ ฉัยเพือ่ เลือกวิธรี กั ษาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ
และทีส่ �ำ คัญคือดูแลป้องกัน ไม่ให้คนไข้กลับมาป่วยซ้�ำ อีก โดยการสอนคนไข้ ให้ทราบและเข้าใจ
ถึงสาเหตุทที่ ำ�ให้เกิดโรค รวมถึงวิธดี แู ลตัวเอง เพือ่ การรักษาที่ได้ผลดีทสี่ ดุ เพราะหมอทีด่ ที สี่ ดุ
ก็คือตัวเราเอง ไม่มีใครดูแลเราได้ดีเท่ากับเราดูแลตัวเอง

2. ตรวจวินิจฉัยและวิเคราะห์โรค เพื่อหาวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุด (辩证论治)

แพทย์แผนจีนจะวินิจฉัยและวิเคราะห์ โรค ตามลักษณะสภาพร่างกายของแต่ละคน
เพื่อสรุปภาวะของร่างกายว่าเป็นลักษณะไหน เช่น หยินมาก หยางมาก พลังน้อย เลือดน้อย
เพื่อใช้เลือกวิธีการรักษา หลักการรักษาที่เหมาะสม โดยจะมีวิธีตรวจ 4 อย่าง คือ
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