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บทที่ 5 : อาหาร 5 สี บ�ารงุ 5 อวัยวะ  
 • สีแดงบ�ารุงหัวใจ
 • สีเขียวบ�ารุงตับ
	 • สีขาวบ�ารุงปอด
 • สีเหลืองบ�ารุงม้าม
	 • สีด�าบ�ารุงไต

บทที่ 6 : อารมณ์กับการเกิดโรค  
 • โกรธมากไปท�าร้ายตับ
 • ดี ใจมากไปท�าร้ายหัวใจ
 • ครุ่นคิดมากไปท�าร้ายม้าม
 • เสียใจมากไปท�าร้ายปอด
 • ตกใจมากไปท�าร้ายไต

บทที่ 7 : นาฬิกาชีวิต  
 • เวลาของปอด
 • เวลาของล�าไส้ ใหญ่
 • เวลาของกระเพาะอาหาร
 • เวลาของม้าม
	 • เวลาของหัวใจ
 • เวลาของล�าไส้เล็ก
 • เวลาของกระเพาะปัสสาวะ
 • เวลาของไต
 • เวลาของเยื่อหุ้มหัวใจ

บทที่ 1 : มารู้จักแพทย์แผนจีนกันเถอะ
 • แพทย์แผนจีนคืออะไร
 • หัวใจหลักของแพทย์แผนจีน
	 • การรักษาด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน

บทที่ 2 : หยินหยางนั้นส�าคัญไฉน  
 • หยินหยางก่อเกิดทุกสิ่งบนโลกนี้
 • หยินหยางกับร่างกายคน
 • อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อหยินหยางเสียสมดุล

บทที่ 3 : อวัยวะที่ส�าคัญทั้ง 5   
 • ไตในมุมมองแพทย์แผนจีน
 •	 ท�าไมแพทย์แผนจีนต้องเน้นดูแลม้าม
 • เมื่อหัวใจเป็นแม่ทัพของร่างกาย
 •  ลมปราณตับติดขัด ต้นเหตุของโรค

มากมาย
 • รูห้รือไม่ว่าปอดเป็นอวยัวะทีบ่อบบางทีสุ่ด

บทที่ 4 : สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก  
 • อยากผิวสวยต้องดูแลปอด
 • อยากริมฝีปากชุ่มชื่นต้องดูแลม้าม
	 • อยากผมสวยต้องดูแลไต 
 • อยากหน้าผ่องใสต้องดูแลหัวใจ
 • อยากเล็บแข็งแรงต้องดูแลตับ
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 • เวลาของซานเจียว
 • เวลาของถุงน�้าดี
 • เวลาของตับ

บทที่ 8 : ลิ้นบอกสุขภาพ  
 • ลิ้นสุขภาพดี
 • ลิ้นสีซีด
 • ปลายลิ้นแดง
 • ขอบลิ้นแดง
 • ลิ้นเล็กแดง ฝ้าน้อย
 • ลิ้นสีคล�้า มจุีดแดง ๆ
 • ลิ้นใหญ่ มีรอยฟัน
 • ฝ้าลิ้นหนา
 • ลิ้นมีปุ่มหนามแดง ๆ
 • ลิ้นแห้ง มีรอยแตก
 • ฝ้าลิ้นลอก

บทที ่9 : โรคสดุฮิต ในมุมมองแพทย์แผนจนี   
 • ความดันโลหิตสูง
 • มารักษาไมเกรนที่ต้นเหตุกันเถอะ
 • สวัสดีเราคือโรคเบาหวาน
 •  อ้วน ไขมันสูง แพทย์แผนจีนบอกว่า

เกิดจากเสมหะ
 •  แพทย์แผนจนีเม้าท์มอย เรื่องประจ�าเดอืน

มาไม่ปกติ

บทที่ 10 :  อาการแปลก ๆ  แพทย์แผนจีน 
อธิบายได้  

 • ท�าไมมือเย็น เท้าเย็น ข้ีหนาวจัง
 •  ไขความลบัร่างกาย กนิน้อยท�าไมอ้วนง่าย
 • กลุ้มใจจัง กินเท่าไรก็ไม่อ้วนสักที
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มารู้จัก
แพทย์แผนจีนกันเถอะ

• แพทย์แผนจีนคืออะไร
• หัวใจหลักของแพทย์แผนจีน
• การรักษาด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน
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สวัสดี เราคือแพทย์แผนจีน

เธอคงสงสัยสินะ
   ว่าแพทย์แผนจีนคืออะไร?

หรือเราเป็นหมอฝังเข็ม

ใช่หมอที่ไปเรียนที่ประเทศจีนหรือเปล่า?
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หรือเป็นแบบแดจังกึม? เอ๊ะ... หรือว่าเราคือหมอแมะ?

อยากรู้แล้วละสิ... เราจะบอกเธอให้

ไม่ใช่หมอแผนปัจจุบันที่ไปเรียนที่จีน
ไม่งงนะ? OK มาต่อกัน

เราตรวจร่างกายด้วยการจับชีพจร
หรือที่เธอเรียกว่า “แมะ” นั่นแหละ

แพทย์แผนจีนคือแพทย์ที่เรียน
ศาสตร์แพทย์แผนจีน

และเราก็เรียนแผนปัจจุบันควบคู่ไปด้วย

แมะ!!
แมะ!!
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เรารักษาเธอด้วยการฝังเข็ม
รมยา ครอบแก้ว นวดทุยหนา

แล้วเราก็จ่ายยาจีน คล้าย ๆ  
แดจังกึมที่เธอดู

เรารู้ชีพจรจากการแมะ 
ว่าเป็นยังไง... ชีพจรลอย จม 

เล็ก ฝืด ตึง

แต่เราก็ยังต้องการให้เธอเล่าอาการ
ให้เราฟังนะ

เราจะได้รู้ข้อมูล รู้จักเธอมากขึ้น 
และวินิจฉัยได้ถูก

เวลามาหาเรา ไม่ต้องเล่าอาการ
แค่ยื่นมือให้เราแมะ ก็รู้แล้วใช†ไหม?
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ไต

ตับ

ขี้โมโห

นอนดึก

ระบบย่อยไม่ดี

ไตอ่อนแอ

ม้ามพร่อง

ตับ ม้าม
กระเพาะ

ปอด
หัวใจ

แล้วเราก็ชอบขอดูลิ้นเธอด้วยนะ
เพราะลิ้นเธอจะบอกเราได้ว่า

ร่างกายเป็นยังไง

เธอชอบถามเราว่าฝังเข็มเจ็บไหม?

Congratulations!
นั่นแปลว่า หมอเก่งนะ... 

ฝังเข็มได้ผลดี

แล้วเธอก็จะหายดี OK นะ?
No pain, No gain!

เราจะบอกเธอว่า... เจ็บนิด ๆ  นะ 
เจ็บนิด ๆ  นะ เจ็บเหมือนมดกัดนิดเดียว

พอเข็มลงไปถึงจุด ๆ  หนึ่ง 
เธอจะรู้สึก “หน่วง”
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แล้วถ้าเธอกินยาจีนควบคู่ไปด้วย
เธอก็จะยิ่ง “Strong!!”

แล้วเธอก็จะมีสุขภาพดี
จากภายในสู่ภายนอก 

ร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวแน่นอน! 

เราจะสอนให้เธอเข้าใจร่างกายตัวเอง
มากขึ้น สอนวิธีดูแลสุขภาพง่าย ๆ  

สไตล์แพทย์แผนจีน

OK นะ เธอน่าจะพอรู้จักเราบ้างแล้ว
และถ้าเธออ่านหนังสือเล่มนี้
เธอก็จะเข้าใจเรามากขึ้น
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แพทย์แผนจีนคืออะไร ?

ศาสตร์การแพทย์แผนจีนมีประวัติมายาวนานกว่า 4,000 ปี ตั้งแต่สมัยก่อนคริสตกาล 

เป็นการรักษาด้วยวิธีธรรมชาติบำาบัด ใช้ยาสมุนไพรธรรมชาติ (中药) ฝังเข็ม รมยา (针灸)  

นวดแบบแผนจนีหรอืทีเ่รยีกวา่ นวดทยุหนา (推拿) ครอบแกว้ (拔罐) รวมไปถงึการปอ้งกนัโรค 

ที่ยังไม่เกิด (治未病) และโภชนบำาบัด (药膳)

จดุเด่นของแพทยแ์ผนจนีคอื รกัษาโดยไม่ใชส้ารเคม ีทำาให้ไมม่สีารเคม ีหรอืสารพษิใด ๆ  

ตกค้างในร่างกาย จึงไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกาย และนอกจากรักษาโรคแล้ว การรักษา  

ดว้ยศาสตร์แพทย์แผนจนียงัช่วยปรบัทกุ ๆ  ระบบภายในรา่งกาย ทำาใหร้า่งกายกลบัมาแขง็แรง 

หรอืคนท่ีไม่ไดเ้จบ็ปว่ยยังดูแลตัวเองด้วยวิธขีองศาสตรแ์พทยแ์ผนจนี เพือ่ใหร้า่งกายมสีขุภาพด ี  

ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ อายุยืนยาว

หัวใจหลักของแพทย์แผนจีน

1. แนวคิดแบบองค์รวม (整体观念)

องค์รวมหมายถึงความเป็นหนึ่งเดียว โดยกล่าวถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของร่างกาย 

ความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนและธรรมชาติ และความเป็นหนี่งเดียวกันของคนและสังคม

ความเป็นหน่ึงเดียวกันของร่างกาย
แพทย์แผนจีนมองว่า ร่างกายของมนุษย์เกิดจากโครงสร้าง ส่วนประกอบ อวัยวะต่าง ๆ  

ในร่างกายอันซับซ้อน มาประกอบกันเป็นร่างกายมนุษย์ และทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายนั้น 

ลว้นเชือ่มตอ่กนั ทำางานรว่มกนัเปน็หนึง่เดยีว ไมส่ามารถแยกออกจากกนัได ้โดยอวยัวะภายใน 

อวยัวะภายนอก ลว้นเชือ่มตอ่และสือ่สารกนัดว้ยเสน้ลมปราณ และอวยัวะภายในท่ีสำาคัญท้ัง 5 

(หัวใจ ตับ ม้าม ปอด ไต) เป็นศูนย์กลางของร่างกาย ทำางานร่วมกับอวัยวะอื่น ๆ  เช่น ลำาไส้เล็ก 

ถุงน้ำาดี กระเพาะอาหาร ลำาไส้ใหญ่ กระเพาะปัสสาวะ หากอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งมีปัญหา ก็จะ

กระทบอวัยวะอื่น ๆ  ได้ 
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ร่างกายกับจิตใจก็เป็นหนึ่งเดียวกัน ทำางานร่วมกัน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้  

หากรา่งกายและจติใจแยกออกจากกนั หมายถงึการเกดิโรคภัย และอาจนำาไปสูก่ารสิน้สดุของชวีติ

ความเป็นหน่ึงเดียวของกันคนและธรรมชาติ
นอกจากจะดคูวามผิดปกตทิางรา่งกายและอวัยวะแลว้ แพทยแ์ผนจนียงัใหค้วามสำาคญัตอ่

คนกบัธรรมชาต ิโดยมองวา่ คนและธรรมชาติเปน็หน่ึงเดยีวกนั หมายความวา่ การเกดิโรคภยัไขเ้จบ็ 

ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการเจ็บป่วยภายในร่างกายอย่างเดียว แต่สภาพอากาศ สภาพแวดล้อม 

ภูมิประเทศ ก็มีส่วนทำาให้เจ็บไข้ได้ป่วยเช่นกัน

คนทีพ่กัอาศยัอยูใ่นบรเิวณทีม่คีวามชืน้สงู รา่งกายจะมคีวามชืน้อดุกลัน้ตามเสน้ลมปราณ 

ทำาใหม้อีาการปวดตามตวั ปวดตามขอ้ไดบ้อ่ย หรอืมอีาการแนน่ทอ้ง อาหารไมย่อ่ย ทอ้งเสยีบอ่ย 

เบื่ออาหาร ผู้หญิงอาจมีตกขาว 

คนที่อาศัยอยู่ในประเทศที่อากาศแห้ง ร่างกายจึงมีความแห้ง ขาดสารน้ำา ทำาให้ผิวแตก

ผิวแห้ง คอแห้ง ปากแห้ง ผมแห้งไม่สวย ไอบ่อย ไอแห้ง ๆ  

คนทีท่ำางานอยูใ่นหอ้งแอรน์าน ๆ  กม็กัจะโดนความเย็นมากเกินไป ทำาใหมี้อาการปวดได ้

ไม่ว่าจะเป็นปวดหัว ปวดท้อง ปวดประจำาเดือน 

ประเทศไทยมีอากาศร้อนตลอดปี ร่างกายจึงมีความร้อนมากเกินไป ทำาให้ขี้ร้อน  

ขี้หงุดหงิด หิวน้ำาบ่อย ปวดหัว เวียนหัว ท้องผูก หรือเป็นสิวได้ง่าย

ความเป็นหน่ีงเดียวกันของคนและสังคม
โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ  ที่หาสาเหตุทางร่างกายไม่ได้ อาจมีสาเหตุมาจากจิตใจของเราเอง 

แพทยแ์ผนจนีจะใหค้วามสำาคญักบัคนและสภาพทางสงัคม โดยมองวา่คนและสงัคมเปน็หนึง่เดยีว  

ไม่อาจแยกออกจากกันได้ สภาพทางสังคมส่งผลต่อสุขภาพของคนได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็น 

สภาพทางเศรษฐกจิ การเมอืง ศาสนา วฒันธรรม ปญัหาเรือ่งความสมัพนัธ ์เพือ่น เพือ่นรว่มงาน 

เพือ่นบา้น หรอืปญัหาของคนในครอบครวั เรือ่งราวตา่ง ๆ  ทีต่อ้งพบเจอในแตล่ะวนัลว้นมผีลตอ่ 

จิตใจของเราทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย เช่น ความเครียด ความกดดันจากสภาพ

ทางสังคม สภาวะทางเศรษฐกิจ ทำาให้คนเป็นโรคเครียด โรคซึมเศร้าได้ 
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ทะเลาะกับแฟน มปีญัหากบัเพือ่นหรอืเจา้นาย กท็ำาให้นอนไม่หลบั ปวดหัว ปวดไมเกรน 

คนทีม่ปีญัหามาก ๆ  นานวันเขา้กต็อ้งพึง่ยานอนหลบั ยาคลายเครยีด ยาแก้ไมเกรน กนิยามากไป 

ก็อาจส่งผลต่ออวัยวะอื่น ๆ  และทำาให้เกิดโรคอ่ืน ๆ  ตามมาได้อีก เป็นวัฏจักรอยู่แบบนี้  

แพทย์แผนจีนมองว่า อารมณ์ต่าง ๆ  เหล่านี้ ทำาให้ลมปราณในร่างกายแปรปรวนไป  

อวัยวะต่าง ๆ  ทำางานได้ไม่ดี รักษาได้ด้วยการปรับลมปราณ ปรับอวัยวะในร่างกาย

การรกัษาโรคนอนไม่หลบั แพทยแ์ผนจนีจะไม่จา่ยยาทีก่ดประสาทใหค้นไขน้อนหลบั แตจ่ะเนน้ 

ปรับอวัยวะภายใน ปรับสมดุลหยินหยาง เช่น หมอวินิจฉัยว่าคนไข้เป็นโรคนอนไม่หลับ  

จากภาวะลมปราณตบัตดิขดั กจ็ะจา่ยยาปรบัลมปราณตบั ทำาใหค้นไขจ้ติใจผอ่นคลาย หลบัสบาย 

นอกจากชว่ยเรือ่งนอนไมห่ลบัแลว้ ยงัชว่ยปรบัใหอ้วัยวะตา่ง ๆ  ในรา่งกายทำางานไดด้ขีึน้อีกดว้ย 

เป็นการรักษาโดยการปรับทั้งร่างกาย ช่วยให้สุขภาพด้านอ่ืนดีขึ้นด้วย ศาสตร์แพทย์แผนจีน

จึงเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งในการป้องกันและรักษาโรคต่าง ๆ  ทั้งโรคทางร่างกายและจิตใจ  

โดยมีประโยคหนึ่ง ที่อธิบายความเป็นแพทย์แผนจีนได้ดีมาก ๆ  คือประโยคที่บอกว่า

“แพทย์แผนจีน... ไม่ได้แค่รักษาโรค แต่รักษาคน” 中医治人不治病

แพทย์แผนจีนจะให้ความสำาคัญกับคนไข้มาก ไม่ได้รักษาแค่โรค ๆ  หนึ่ง หรืออาการ ๆ  

หนึ่งให้หายไป แต่จะปรับอวัยวะต่าง ๆ  ในร่างกาย ปรับสมดุลร่างกายคนไข้ให้กลับมาเป็นปกติ  

โดยการพูดคยุกบัคนไขเ้พือ่หาสาเหตกุารเกดิโรค ๆ  นัน้ วนิจิฉยัเพือ่เลอืกวธิรีกัษาทีเ่หมาะสมทีส่ดุ 

และทีส่ำาคญัคอืดแูลปอ้งกนั ไมใ่หค้นไขก้ลบัมาปว่ยซ้ำาอีก โดยการสอนคนไข้ใหท้ราบและเข้าใจ

ถงึสาเหตทุีท่ำาใหเ้กิดโรค รวมถึงวิธดีแูลตวัเอง เพือ่การรกัษาที่ไดผ้ลดทีีส่ดุ เพราะหมอทีด่ทีีส่ดุ 

ก็คือตัวเราเอง ไม่มีใครดูแลเราได้ดีเท่ากับเราดูแลตัวเอง

2. ตรวจวินิจฉัยและวิเคราะห์โรค เพื่อหาวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุด (辩证论治) 

แพทย์แผนจีนจะวินิจฉัยและวิเคราะห์โรค ตามลักษณะสภาพร่างกายของแต่ละคน  

เพื่อสรุปภาวะของร่างกายว่าเป็นลักษณะไหน เช่น หยินมาก หยางมาก พลังน้อย เลือดน้อย 

เพื่อใช้เลือกวิธีการรักษา หลักการรักษาที่เหมาะสม โดยจะมีวิธีตรวจ 4 อย่าง คือ 
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