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คํานํา                                                                                                                       ก  

คํานํา 
  

 ความรูเกีย่วกับศาสตรการแพทยแผนจีนเปนพ้ืนฐานของการแพทยแผนจีนทุกแขนง วิธีการตรวจ 

วินิจฉัยผูปวยแตละคนมีความสําคัญตอการรักษา การเจ็บปวยในโรคเดียวกนัอาจใชวิธีการรกัษาตางกัน 

เน่ืองจากสาเหตุของการเกิดโรคแตกตางกัน ท้ังดานสภาพรางกายและสภาพแวดลอม วิธีการตรวจ

วินิจฉัยโรคของศาสตรการแพทยแผนจีน จึงเปนศิลปะท่ีดึงดูดความสนใจของผูท่ีเกี่ยวของ ความสามารถ

ของแพทยจีนในการรักษาผูปวยน้ัน จําเปนตองอาศัยระยะเวลาในการฝกฝนใหเกิดความชํานาญภายใต

การควบคุมของอาจารยท่ีมีประสบการณสูง แพทยจีนท่ีมีความเชี่ยวชาญสามารถตรวจวินิจฉัยอาการโรค

ไดอยางแมนยําโดยไมจําเปนตองใชอุปกรณชวย ศาสตรการแพทยแผนจีนจึงสะดวกในการใชรักษา และ

ในวิธีรกัษาบางประเภท เชน การฝงเข็ม การนวดทุยหนา ลวนไมตองใชอปุกรณการรักษาท่ีซับซอน ใชเพยีง

เข็มและมือในการนวดกดจุดก็สามารถบรรเทาอาการเจ็บปวยไดในเวลาอันสั้น ปจจุบันการแพทยแผนจีน

จึงเปนท่ีสนใจของประชาชนทั่วไป และเปนศาสตรท่ีแพทยแผนปจจุบันใหความสนใจและศึกษาเพ่ือนําไป

ผสมผสานและประยุกตใชกับศาสตรของตน 
 ปจจุบันศาสตรการแพทยแผนจีนมีหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาท้ัง

ภาครัฐและเอกชน แตยังไมมีการจัดทําตํารามาตรฐานท่ีแพรหลาย กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลอืกจึงไดจัดทําตํารา “ศาสตรการแพทยแผนจีนเบ้ืองตน” ขึ้น เพ่ือเปนหนังสือสําหรับผูสนใจ
ศึกษาและผูเขารับการอบรมในหลักสูตรระยะสัน้ และเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการศึกษาศาสตรการแพทยแผน

จีนในแนวลึกตอไป 
 ตํารา “ศาสตรการแพทยแผนจีนเบ้ืองตน” เลมน้ี มีเน้ือหาเกี่ยวกบัแนวคิดในการรักษาโรค สาเหตุ

ของการเกิดโรค ระบบอวัยวะท่ีสําคัญของรางกายตามแนวคิดของศาสตรการแพทยแผนจีน วธีิการตรวจ

วินิจฉัยโรค การวิเคราะหกลุมอาการโรค การศึกษาสาเหตุของโรค และการกําหนดวิธีการรักษาท่ีเหมาะสม 
 การจัดทําหนังสือเลมน้ีไดรับความรวมมือจากแพทยท่ีสําเร็จการอบรมหลักสูตร “การฝงเข็ม” 
3 เดือนของกระทรวงสาธารณสุขท่ีสนใจในศาสตรการแพทยแผนจีน โดยมีคณะผูเชี่ยวชาญดานศาสตร

การแพทยแผนจีนเปนท่ีปรึกษา ความรูพื้นฐานศาสตรการแพทยแผนจีนรวบรวมจากเน้ือหาการอบรม

หลักสูตร “การฝงเข็ม” และจากตําราอ่ืน ๆ นอกจากน้ันยังไดรับความอนุเคราะหจากผูเชี่ยวชาญดาน

ศาสตรการแพทยแผนจีน ไดแก อาจารยจรัส ต้ังอรามวงศ และ อาจารยสวาง กอแสงเรือง ในการ
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ตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา โดยเฉพาะเน้ือหาการตรวจจับชีพจร อาจารยจรัส ต้ังอรามวงศ ได

กรุณาเรียบเรียงและใหภาพประกอบจนมีความสมบูรณแกผูท่ีสนใจในการศึกษาและฝกปฏิบัติตอไป ใน

การจัดทําตําราเลมน้ี คณะผูจัดทําไดมีการประชมุรวมกันหลายครั้ง เพื่อพจิารณาความเหมาะสมของเนื้อหา 
และชวยกันแกไขเรียบเรียงเน้ือหาท่ีเขาใจยาก เชน ทฤษฎีอิน-หยาง ทฤษฎีปญจธาตุ ใหเปนเน้ือหาท่ีผูอาน

ท่ัวไปสามารถเขาใจไดงาย 
 กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกขอขอบคุณคณะทํางานทุกทานโดยเฉพาะ

อยางยิ่งอาจารยจรัส ต้ังอรามวงศ อาจารยสวาง กอแสงเรือง ท่ีไดเสียสละเวลาและทุมเทสติปญญารวมกัน

จัดทําตําราเลมน้ีขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนแกบุคลากรทางการแพทย แพทยจีน ตลอดจนนิสิตนักศึกษาและ

ประชาชนท่ัวไป ในการเรียนรูและสรางความเขาใจเบ้ืองตนเกี่ยวกับศาสตรการแพทยแผนจีน และนําไป

ประยุกตใชใหเปนประโยชนตอตนเองและผูอื่นตอไป 
 
 
 
      

(นายแพทยลือชา วนรัตน) 
      อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
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ประวัติการแพทยจีนโดยสังเขป 
 

1 

บทที่ 1 
ประวัติการแพทยจนีโดยสังเขป 

 

การแพทยจีนมีประวัติความเปนมายาวนานหลายพันป พัฒนาการของการแพทยแผนจีนแบง

ตามยุคตาง ๆ ในประวัติศาสตรจีนไดเปน 7 ยุค ดังน้ี 
1. ยุคโบราณ 
2. ยุคราชวงศเซี่ย ถึงยุคชุนชิว 
3. ยุคกอกําเนิดทฤษฎีการแพทยจีน 
4. ยุคราชวงศจิน้ ราชวงศใตกบัเหนือ ราชวงศสุย ราชวงศถงั และยุคหาราชวงศ 
5. ยุคราชวงศซง ถึงราชวงศหมิง 
6. ยุคพัฒนาการแพทยและเวชปฏิบัติแผนใหมในชวงยุคราชวงศหมิง ราชวงศชิง กอนสงครามฝน 
7. ยุคการแพทยสมัยใหม 
เหตุการณสําคัญ ๆ ในแตละยุค มีดังน้ี 

1. ยุคโบราณ (古代 Ancient Age) 
เปนยุคเริ่มตนของการเกษตรกรรม เหตุการณในยุคนี้ปรากฎอยูในตํานานและหลักฐาน

ทางโบราณคดี ซึ่งท่ีสําคัญคือ 
- ฝูซี (伏羲 Fu Xi) ประดิษฐเข็มหิน 9 เลม อายุ 4,000-5,500 ป ซึ่งอาจใชเพ่ือการรักษา

โดยวิธีฝงเข็ม มีผูเชื่อวาฝูซีมีการริเริ่มประดิษฐตัวอักษรภาพขึน้ใชดวย 
- เสินหนง (神农 Shen Nong) เร่ิมนําสมุนไพรมาใชรักษาโรค 
- จักรพรรดิหวงต้ี (黄帝 Huang Di) เปนผูริเร่ิมรวมกับแพทยในราชสํานัก ถกปญหาวิชา

ความรูทางการแพทย วิธีรักษา รวมท้ังการเขียนใบสั่งยา เพ่ือรางบันทึกเปนตําราแพทย 
2. ยุคราชวงศเซี่ย (夏代 Xia Dynasty) ถึงยุคชุนชวิ (春秋 Chunqiu) (2,100-476 ป 

กอนคริสตศักราช) 
ตามหลกัฐานทางโบราณคดี คนจีนรูจักทําเหลาต้ังแตกลางยุคหินใหม ในยุควัฒนธรรมหยางเสา 

(仰韶 Yang Shao) ราว 4,000-10,000 ปมาแลว การรูจักการทําเหลามีผลตอการแพทย คือ การ
นํามาใชในการทํายา โดยเฉพาะยาดองเหลาตาง ๆ  ในยุคน้ีเริ่มมีการทํายาตมโดยมีการผลิตภาชนะสําหรับ 



 
 
 
 

ศาสตรการแพทยแผนจีนเบ้ืองตน                             2 

ตมยา ยาตมเปนจุดเดนของการแพทยแผนจีน เพราะมีประโยชนสําคัญ 4 ประการ คือ 
- สะดวกตอการรับประทาน และทําใหดูดซึมงาย 
- เพ่ิมสรรพคุณ ลดพิษ และผลขางเคียง 
- สะดวกในการปรับขนาดตัวยาตาง ๆ  
- ทําใหการนําแรธาตุตาง ๆ มาประกอบยาไดงายขึ้น 
การรูจักทํายาตมทําใหการแพทยจีนพัฒนาแนวทางการใชยาผสมมาอยางตอเน่ือง อิทธิพลของ

พอมดหมอผเีร่ิมเสื่อมลงต้ังแตยุคน้ี ดังจะเห็นไดจากในยุคชุนชิว พอมดหมอผีถูกจัดใหอยูในฝายพิธีกรรม 

(Minister in Charge of Protocol) ในขณะท่ีแพทยขึ้นตออัครมหาเสนาบดี (Prime Minister) 
ในสมัยราชวงศโจว (周代 Zhou Dynasty) แพทยหลวงในยคุน้ันแบงเปน 4 ประเภท คือ 

โภชนากร แพทยท่ัวไป ศัลยแพทย และสัตวแพทย 
นอกจากน้ี ยังพบเอกสารโบราณชื่อ ซานไหจิง (山海经 หรือ คูมือภูเขาและแมนํ้า) ซึ่งเน้ือหา

หลักเปนเร่ืองทางภูมิศาสตร แตไดกลาวถึงยาสมุนไพรไวราว 120 ชนิด ท้ังจากพืช สัตว และแรธาตุ 
3. ยคุกอกําเนิดทฤษฎีการแพทยจีน (中医理论体系的初步建立   Origin of   Traditional  

Chinese Medicine Theory) จากยุคจัน้กั๋ว (ยุครณรฐั 战国) ถึงยคุสามกก (三国 San        
Guo) (475 ป กอนคริสตศกัราช ถึง ค.ศ. 265) 

เปนยุคเริ่มอารยธรรมสําคัญ ในยุคจั้นกั๋วมีการใชวัว ควาย ปุย และอุปกรณท่ีทําจากเหล็ก 

ในการทําเกษตรกรรม มีการประดิษฐเครื่องวัดแผนดินไหว และที่สําคัญคือการทํากระดาษ เปนยุคกําเนิด

ลัทธิขงจื่อ (孔子 Kong Zi) และลัทธิเตา (道教   Dao Jiao) รวมท้ังเร่ิมเสนทางสายไหม 
สําหรับอารยธรรมทางการแพทย พบตําราการแพทยเขียนบนผาไหมและไมไผ จากสุสาน

หมาหวางตุย (马王堆 Ma Wangdui) แหงราชวงศฮั่น ซึ่งมีรายละเอียด คือ 
ตําราบนผืนผาไหม มีถึง 10 เลม คือ  
- หาสิบสองโรคและตํารับยา 
- ตํารารักษาสุขภาพ 
- ตํารารักษาเบ็ดเตล็ด 
- ภาพการบริหารลมหายใจ 
- ตําราโรคทางสูติกรรม 
- กุญแจชวยยอยและเสริมสขุภาพ 
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- ลักษณะชพีจรในผูปวยหนัก 
- การคลําชีพจร 
- ตําราด้ังเดิมเรื่องการรมยาบนเสนลมปราณ 12 เสน บนแขนขา 
- ตําราด้ังเดิมเรื่อง 12 เสนลมปราณสําหรับรมยา 
หนังสือบนซีกไมไผ มีจํานวนท้ังสิ้น 200 ชิ้น มีเน้ือหาประกอบดวยตํารา 4 เลม คือ 
- สิบคําถาม 
- ประสานอินหยาง 
- ตํารายาตาง ๆ และขอหามใช 
- หลักการบริหารประเทศ  
ตํารา 4 เลมน้ี ประกอบดวยตัวอักษร 4,000 ตัว สรุปหลกัการสําหรับสุขภาพและการรักษา

โรค 4 ประการ คือ 
- ใหปฏิบัติตามกฎธรรมชาติ 4 ฤดูกาล และหลักอินหยาง โดยมีสองสิง่ท่ีตรงขามกันใน

ธรรมชาติคือ หญิงเปนฝายลบ และชายเปนฝายบวก 
- ใหความสําคัญกับอาหารและการรับประทานใหเปนเวลา ควบคุมอารมณท้ังความสนุกสนาน

ความโกรธ ความเศราเสียใจ และความสุข 
-  บริหารรางกายโดยชี่กง 
-  ปรับและควบคุมกิจกรรมทางเพศ 
ในยุคน้ีมีคัมภีรทางการแพทยท่ีสําคัญ 3 เลม ไดแก   
1) คัมภีรหวงต้ีเนยจิง《黄帝内经 Huang Di Nei Jing》หรือ เนยจิง《内经 Nei Jing》 

แบงเปน 2 ภาค คือ ซูเวิ่น《素问 Su Wen》หรือ Plain Questions หรือ คําถามงาย ๆ และ หลิงซู 

《灵枢 Ling Shu》หรือ Miraculous Pivot หรือ แกนมหัศจรรย เชื่อวาเปนผลงานของปราชญ
หลายคนในยุคจั้นกั๋ว แตต้ังชือ่วาเปนคัมภีรหวงต้ีเนยจิงตามประเพณี และเพ่ือเพ่ิมความนาเชื่อถือของ

ตํารา เน้ือหามีท้ังสิ้น 81 เร่ือง กลาวถงึการเรียนวิชาแพทย จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ หลักพื้นฐาน

เร่ืองอิน-หยาง (阴阳 Yin Yang) และธาตุท้ังหา หรือ อูสิง (五行 Wu Xing) คือ ไม ไฟ ดิน ทอง 

และนํ้า ตลอดจนหลักธรรมชาติ 6 ประการ คือ การปองกันและการรักษา  สาเหตุและอาการของโรค  

ผลของฤดูกาล ผลของภูมิศาสตร  ผลจากอุตุนิยม  การฝงเข็มและการรมยา 
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                    คัมภีรหวงต้ีเนยจิง                          คัมภีรหวงต้ีเนยจิง ภาคซูเวิ่น 
 

นอกจากน้ียังกลาวถึงหลกัการวินิจฉัยโรค 4 ประการ คือ การสังเกต การฟงและการดม การถาม 

และการคลําและจับชีพจร 
ความสําเร็จของคัมภีรเนยจิง เกิดจากสาระสําคัญสรุปได คือ  
- ทฤษฎีอินหยาง และธาตุท้ังหา 
- แนวคิดองครวม 
- แนวคิดเรื่องอวัยวะ เสนทางการทํางานของอวัยวะ (Channels) และเสนทางคูขนาน (Collaterals) 

ซึ่งเปนรากฐานสําคัญของวิชาฝงเข็มและรมยา 
- แนวคิดเรื่องการปองกันโรค 
- การปฏิเสธสิ่งลี้ลับและหมอผี คัมภีรหวงต้ีเนยจิง ภาคหลิงซู กลาวไวชัดเจนวาโรคเกิดจาก 

สาเหตุตาง ๆ และไมมีเลยท่ีเกิดจากเทวดาหรือภูตผี   
2) คัมภีรเสนิหนงเปนเฉาจิง《神农本草经》หรือ Classic of Shen Nong’s Materia 

Medica หรือ ตําราเภสัชวิทยาด้ังเดิมของเสินหนง มีอายุราว 1,780 ป ประกอบดวยตํารา 3 เลม 

กลาวถงึ ตัวยา 365 ชนิด ไดแก พืช 252 ชนิด สัตว 67 ชนิด และแรธาตุ 46 ชนิด มีการแบงยา

ออกเปน 3 ระดับ ตามความปลอดภัย คือ 
-  ชั้นดี (Top grade) เปนยาท่ีมีความปลอดภัยในการใช 
-  ชั้นปานกลาง (Middle grade) เปนยาท่ีไมมีอันตรายหากใชอยางถูกตอง 
-  ชั้นตํ่า (Low grade) เปนยาท่ีอันตรายโดยเฉพาะหากรับประทานมากเกินไป 
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ตามคัมภีรเสินหนงเปนเฉาจิง ยังริเร่ิมหลักทฤษฎียาจีนโดยแบงยาออกเปน 4 จําพวก (รอน 

เย็น อุน และกลาง)  5 รส (เปร้ียว เค็ม เผ็ด หวาน และขม)  7 ผลลัพธ (ตัวยาเด่ียว เสริมฤทธ์ิกัน 

เสริมฤทธ์ิฝายเดียว ถูกขม ลดทอนหรือกําจัดพิษ ลดทอนฤทธิ์ และใหผลตรงขาม)  หลักการรักษาอาการ
ฝายเย็นดวยยารอน และรักษาอาการฝายรอนดวยยาเย็น 

อยางไรก็ตาม ในยุคราชวงศฮั่น (汉代 Han Dynasty) ลัทธิเตามีอิทธิพลสูง ทําใหมีการมุง
แสวงหายาอายุวัฒนะมากกวาเร่ืองการรักษาโรค ตัวยาท่ีใชประกอบเปนยาอายุวัฒนะจึงถูกจัดเปนยาชั้นดี 

 

                                
                   เสินหนงเปนเฉาจิง                                                 จางจงจิ่ง 

3) ซางหานจาปงลุน《伤寒杂病论》หรือ Treatise on Febrile and Miscellaneous 
Diseases หรือ ตําราไขและโรคเบ็ดเตล็ด เขียนโดย จางจงจ่ิง (张仲景 Zhang Zhongjing) ตอนปลายยุค
ราชวงศฮั่นตะวนัออก (ค.ศ. 25-220) โดยรวบรวมความรูทางการแพทยในอดีตและประสบการณของตนเอง 
แตงตํารา 16 เลม แยกโรคตามอาการ และอาการแสดง ท่ีสําคัญคือ เลิกเชื่อวาเทวดาและสิง่ศักด์ิสิทธ์ิเปน
ตนเหตุทําใหเกิดโรค และบรรยายวิธีการรักษา 8 วิธี ไดแก การขบัเหงื่อ การทําใหอาเจียน การระบาย การ

ประสาน การใหความอุน การลดความรอน การบํารุง และการสลาย    
ในยุคน้ีมีแพทยท่ีมีชื่อเสียง ไดแก 
3.1 เปยนเชวี่ย (扁鹊 Bian Que) หรือ ฉินเยฺวี่ยเหริน (秦越人 Qin Yueren) เปนแพทย

ท่ีเขียนตําราแพทยไวหลายเลม เปนผูตอตานความเชื่อเรือ่งหมอผีอยางแขง็ขัน ซือหมาเชยีน (Si Maqian) 
นักประวัติศาสตรคนสําคัญในยุคราชวงศฮั่นยกยองวา เปยนเชวี่ยเปนหมอคนแรกที่เร่ิมวิชาจับชีพจร 

เปยนเชวี่ยไดรับฉายาวาเปน หมอเทวดา (Divine Doctor) 
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3.2 อีหยิ่น (伊尹 Yi Yin) หรือ ฉางกง (仓公 Cang Gong)  เปนผูบันทึกเรื่องชีพจรไว 
20 ชนิด (ปจจุบันรวมได 28 ชนิด) เปนผูริเร่ิมการบันทึกประวัติคนไข เปนผูตอตานเรื่องยาอายุวัฒนะ
อยางแขง็ขันและกลายอมรับความผิดพลาดในการวินิจฉัยและการรักษาโรคของตน 

3.2 ฮัวถวอ (华佗 Hua Tuo) เปนแพทยท่ีไดรับการยกยองวาเปนศัลยแพทยผูบุกเบิก  มี
ชีวิตอยูในยุคสามกก เปนคนท่ีไมสนใจยศตําแหนง มุงรักษาคนธรรมดาสามัญ ตอมามีโอกาสรักษาโจโฉ

จนไดรับตําแหนงเปนแพทยประจําตัวของโจโฉ แตทนคิดถึงบานไมได จึงเดินทางกลับบาน และไมยอม

เดินทางกลับมาตามคําสั่ง โจโฉจึงสั่งจับและใหประหารชีวิต กอนตาย ฮัวถวอมอบตําราใหผูคุม แตผูคุม

กลัวความผิดไมกลารับไว ฮวัถวอจึงเผาตําราท้ิง ทําใหตําราของฮัวถวอสูญสิน้ไป ฮัวถวอมีศิษยเอก 3 
คน แตงตําราแพทยไว 2 เลม มีตําราอีกหลายเลมท่ีระบุวาฮัวถวอเปนผูแตง อยางไรก็ตาม เชื่อวาแตง

โดยบุคคลอื่นแตใสชื่อฮวัถวอเปนผูเขียน เชื่อวาฮัวถวอใชยาหมาฝูสาน (麻沸散 Ma Fu San) เปนยา
ระงับความรูสึกชนิดรับประทานใหแกคนไขกอนผาตัด นอกจากน้ี ฮัวถวอยังสนใจเร่ืองสขุอนามัยสวน

บุคคล การบํารุงสุขภาพ และการบริหารรางกายโดยเลียนแบบทาทางของสัตว 5 ชนิด คือ เสือ กวาง หมี 

ลิง และนก ตามประวัติกลาววา แมฮัวถวอจะมีอายุรอยป สุขภาพก็ยังดี และหวูผู (吴普 Wu Pu) ศิษย
คนหน่ึงของฮัวถวอ ซึ่งปฏิบัติตนโดยการบริหารรางกายเลียนแบบสัตว 5 ชนิด เม่ือมีอายุถึง 90 ป หู ตา 

และฟนก็ยังดี ฮัวถวอมีความชํานาญเรื่องฝงเข็มและรมยา โดยพยายามใชยานอยชนิดและฝงเข็มนอยจุด 
 

              เปยนเชวี่ย 

 
              อีหย่ิน (ฉางกง) 

 
                   ฮัวถวอ 
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4. ยุคราชวงศจิ้น (晋 代 Jin Dynasty) ราชวงศหนานเปยเฉา (ราชวงศใตกับเหนือ 南北 

朝代 Southern and Northern Dynasties) ราชวงศสุย (隋代  Sui Dynasty 
ราชวงศถัง (唐代 Tang Dynasty) และยุคอูไต (หาราชวงศ 五代 Five Dynasties) 
(ค.ศ. 265-960) 

เปนยุคท่ีการแพทยและเภสัชกรรมของจีนมีการพัฒนาอยางเต็มท่ี โดยไดรับอิทธิพลจากลัทธิ

ขงจื่อ ลัทธิเตา และศาสนาพุทธ ท้ังสามลัทธิศาสนาลวนไมเชื่อเรื่องพระเจา แตมีอิทธิพลตอการแพทยจนี
แตกตางกัน พทุธศาสนาเผยแผเขาสูจีนตามเสนทางสายไหม ต้ังแตยุคราชวงศฮั่นจนถึงราชวงศเหนือกับ

ใต ราชวงศถงัเปนยุคแรกท่ีพุทธศาสนารุงเรืองท่ีสุด มีการสรางวัดวาอารามมากมาย และมีการแปล

พระไตรปฎกเปนภาษาจนี ประชาชนทั่วไปศรัทธาในพุทธศาสนาอยางกวางขวาง ขณะเดียวกัน ถือกันวา

เหลาจื่อศาสดาของลัทธิเตาซ่ึงมีชื่อเดิมวา หลี่ตาน เปนบรรพบุรุษเกาแกของคนในตระกูลหรือแซหลี่ ซึ่ง

เปนแซเดียวกับกษัตริยราชวงศถัง จงึทําใหลัทธิเตาไดรับความศรัทธาเปนพิเศษ และทําใหความนิยมใน

เร่ืองยาอายุวัฒนะและเร่ืองคาถาอาคมแพรหลายขึ้นดวย หลังยุคจิ้นตะวันตก มีความนิยมนําโลหะหนัก

มาทําเปนยาอายุวัฒนะกันมาก  แตแทนท่ีจะทําใหอายุยืน กลับเปนอันตรายตอผูใช 
ในยุคน้ีมีพัฒนาการทางการแพทยจีนท่ีสําคัญ ดังน้ี 
1) การพัฒนาเรื่องการจับชีพจร ตําราท่ีสําคัญคือ มายจิง 《脉经》หรือ Pulse Classic 

หรือ ชีพจรคลาสสิค แตงโดย หวางซูเหอ (王叔和 Wang Shuhe) แบงชีพจรไว 24 ชนิด  ตามทฤษฎี

การแพทยจีนเชือ่วา หลังจากเลอืดไหลผานปอดแลวจะไปรวมศูนยท่ีตําแหนงชีพจรท่ีขอมือ โดยชีพจรท่ี

ขอมือซายจะบงบอกภาวะของหัวใจ ลําไสเล็ก ตับ ถุงนํ้าดี และไต ชีพจรท่ีขอมือขวาจะบงบอกภาวะของ 
ปอด  ลําไสใหญ มาม กระเพาะอาหาร และไต   

2) การพัฒนาเร่ืองปจจัยการเกดิโรคและอาการของโรค ในป ค.ศ. 610 จักรพรรดิฉาวเหวียน
ฟาง (巢元方 Chao Yuanfang) มีพระราชโองการใหเขยีนตํารา จูปงเหวียนโฮวลุน《诸病源候论》

หรือ General Treatise on the Causes and Syndromes of Diseases หรือ ตําราท่ัวไปเรื่องสาเหตุและ
อาการของโรค เปนหนังสือ 50 เลม แบงเปน 67 บท 1,720 หัวขอ เปนตําราท่ีไมกลาวถงึตํารับยาเลย 
ตัวอยางท่ีนาสนใจ เชน การบรรยายอาการของโรคเบาหวานวา “จะกระหายนํ้ามาก ปสสาวะบอย บางคร้ัง
เปนแผลท่ีผิวหนังงาย ผูปวยมักชอบกินอาหารมันและหวาน ทําใหเกิดความรอนภายใน” บรรยายเรื่อง
โรคหิดและวิธีการรักษา โดยรูวาสาเหตุเกิดจากเชื้อหิด และรูวาพยาธิลําไสเกิดจากการรับประทานเน้ือ
วัวและเน้ือปลาดิบ เปนตน    
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              หวางซูเหอ 
 

            ฉาวเหวียนฟาง 

 
                ถาวหงจิ่ง 

3) ความกาวหนาทางเภสัชวิทยาและการปรุงยา  มีพัฒนาการในดานตาง ๆ ดังน้ี 
3.1 การปรับปรุงตํารายา มีการปรับปรุงตํารายาเสินหนงโดย ถาวหงจ่ิง (陶弘景  Tao 

Hongjing) (ค.ศ. 452-536) ถาวหงจ่ิงไดตรวจสอบตํารายาเสินหนง และเขียนขึ้นใหมเปนตํารา เปนเฉา
จิงจ๋ีจู《本草经集注》หรือ Collective Notes to Classic of Materia Medica หรือ การรวบรวม
บันทึกเกี่ยวกับตํารายาคลาสสิค เปนหนังสือ 7 เลม กลาวถึงยาเพิ่มเติมจากเดิมท่ีมีอยู 365 ขนาน เพ่ิม

อีก 365 ขนาน รวมเปน 730 ขนาน มีการจัดหมวดหมูยาใหมตามความแรงของสรรพคุณยา ริเร่ิมหลัก 

“ยาตางกลุมอาจใชรกัษาโรคเดียวกันได” และกลาวถงึวิธีการเก็บสมุนไพร เชน ควรเก็บสมุนไพรชวงตน

ฤดูใบไมผลิหรือปลายฤดูใบไมรวง เพราะชวงเวลาดังกลาว ดอก ผล กิ่ง และใบ จะโตเต็มท่ีและสุก  
ถาวหงจ่ิงยังเขยีนตําราไวอีกหลายเลม ไดแก จูปงทงเหยายง《诸病通药用》หรือ 

Effective Recipes หรือ ตํารับยาท่ีไดผล เปนเฉาจิงจ๋ีจู《本草经集注》หรือ Chinese Herbs in 
Verse หรือ ความเรียงเรื่องสมุนไพรจีน โจวโฮวไปอีฟาง《肘后百一方》Supplement of a Hundred 
Formulae to Keep up Ones Sleeve หรือ ภาคผนวกของรอยสูตรตํารับเพ่ือเก็บไวในแขนเสื้อ เปยจ๋ี
โฮวฟาง《备急后方》หรือ Formulae for Keeping Good Health and Longevity หรือ สูตรตํารับ
เพ่ือรักษาสุขภาพและทําใหอายยุืน อายุวัฒนะคลาสสิค (Classic of Longevity) และ วิธีเลนแรแปร
ธาตุ (Methods of Alchemy)  ถาวหงจ่ิงเปนนักปราชญท่ีมีแนวคิดผสมผสานท้ังพุทธ ขงจื่อและเตา แต
เขาทํางานเพียงคนเดียวเทาน้ัน  และตําราของถาวหงจ่ิงยังมีความเชื่อในเร่ืองยาอายุวัฒนะ   

นอกจากตําราของถาวหงจ่ิงแลว ในยุคราชวงศถังยังจัดทําตํารายาหลวงขึ้นเผยแพรท่ัวประเทศ 
ชื่อ ซินซิวเปนเฉา《新修本草》หรือ The Newly Revised Compendium of Materia Medica 
(ค.ศ. 659) เปนหนังสือ 54 เลม แบงเปน 3 ภาค  
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- ภาคแรก เรื่องตํารายา วาดวยธรรมชาติ รส แหลงกําเนิด วิธีเก็บและเตรียมยา และขอบงใช 
- ภาคสอง เร่ืองลักษณะยา วาดวยลกัษณะของยาแทจากภาคตาง ๆ ของประเทศ 
- ภาคสาม เปนรูปภาพคลาสสคิของยา   
ซินซิวเปนเฉา นับเปนตํารายาหลวงฉบับแรกของโลกท่ีเกี่ยวกับตัวยาสมุนไพร กอนตํารายา 

นูเรมเบิรก (Nuremberg Pharmacopoeia) ซึ่งเผยแพรใน ค.ศ. 1542 เปนเวลาถึง 800 ป ตํารายาฉบับ
น้ีกลาวถึงวัสดุอดุฟนซึ่งทําจากตะกั่ว เงิน และปรอท เปนเวลาถึง 1,000 ปกอนท่ีเบลล (Bell) ทันตแพทย
ชาวอังกฤษจะคิดคนโลหะผสมเงินและปรอทเพื่อใชอุดฟน 

นอกจากตํารา 2 ฉบับท่ีกลาวมาแลว ยงัมีความกาวหนาทางเภสัชวิทยาอื่น ๆ ไดแก การ

รวบรวมตํารับยาจากตางประเทศ และการจัดทําตํารายา สอือูเปนเฉา《食物本草》หรือ Compendium 
of Materia Medica for Dietaric Treatment หรือ ตํารายาฉบับยอเพ่ือโภชนบําบัด 

3.2 การพัฒนาการรักษาเฉพาะโรค ไดแก    
-  การรักษามาลาเรียดวยสมุนไพรฮอมดง (常山 Changshan หรือ Radix Dichroae) 
- การรักษาโรคเหน็บชา (Beriberi) โดย เฉนิฉางช่ี (陈藏器 Chen Cangqi) พบวา

การกินขาวขาวเปนเวลานานจะทําใหเปนโรคเหน็บชา และ ซุนซือเหม่ียว (孙思邈 Sun Simiao) พบวา
การกินขาวกลองชวยรักษาโรคเหน็บชาได  

- การรักษาโรคคอพอกดวยสาหรายทะเล (Marine Algae) สาหรายทะเลสีนํ้าตาล (Kelp) 
และตอมธัยรอยดจากสัตว 

- การรักษาโรคตามัวในที่มืด (Night Blindness) ดวยตับสัตว 
- การรักษาวัณโรคดวยรกสัตว 

3.3 การนาํวิชาเลนแรแปรธาตุมาใชในการพัฒนาเภสัชเคมีภัณฑ  เกิดจากความพยายาม
แสวงหายาอายุวัฒนะต้ังแตยุคตนราชวงศฉิน ทําใหมีการพัฒนาวิชาเลนแรแปรธาตุ สงผลใหมีการพัฒนา

เภสัชเคมีภัณฑในยุคเริ่มแรก   
3.4 การพัฒนาการปรุงยา มีตํารา เหลยกงเผาจ้ือลุน《雷公炮炙论》หรือ Leis Treatise 

on Medicinal Preparation หรือ ตําราการปรุงยาของเหลย แนะนําการปรุงยา เพื่อเพิ่มสรรพคุณ ลดพิษ

และอาการขางเคียง รวมท้ังการปรุงยาเพ่ือใหใชไดงาย และเก็บรักษาไดนาน 
4) การพัฒนาเวชปฎิบัติ ในยุคราชวงศจิ้น ราชวงศสุย และราชวงศถงั มีแนวโนมการพัฒนา

แพทยใหมีความชํานาญเฉพาะทางแขนงตาง ๆ ดังน้ี 
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4.1 ตําราเวชศาสตรฉุกเฉิน มีการรวบรวมและเขียนตําราชื่อ สือโฮวจ้ิวจูฟาง《时后救

卒方》หรือ Emergency Formulae to Keep up Ones Sleeve หรือ ตํารายาฉุกเฉินสําหรับเก็บไวใน
แขนเสื้อ  โดยเกอหง (葛洪 Ge Hong) ซึ่งนับเปนตําราปฐมพยาบาลเลมแรกของโลก ต้ังแตเม่ือ 1,600 
ป มาแลว 

4.2 ตําราฝงเข็มและรมยา มีตําราฝงเข็มและรมยาชื่อ เจินจ่ิวเจ่ียอี่จิง《针灸甲乙 经》  
หรือ A-B Classic of Acupuncture and Moxibustion หรือตํารา เอ-บี คลาสสิค เขียนในยุคราชวงศ
ฉิน โดย หวงฝูม่ี (皇甫谧 Huang Fumi) (ค.ศ. 215–282) เปนหนังสือ 12 เลม 128 บท  แบงเปน 2 
ภาค ภาคแรกเปนทฤษฎีพื้นฐาน ภาคสองเปนเวชปฏิบัติ นับเปนตําราสําคัญของการแพทยจีนในเรื่อง

ฝงเข็มนับจากคัมภีรเนยจิง  ตอมาในยุคราชวงศฉินตะวันออก เปากู (鲍姑 Bao Gu) ภรรยาของเกอหง 
เปนแพทยหญิงคนแรกของจีนท่ีชํานาญเรื่องฝงเข็มและรมยา   

4.3 ตําราเฉพาะเร่ืองทางศัลยศาสตร  มีตําราชื่อ หลิวเจวียนจ่ือกุยอี๋ฟาง《刘涓子鬼遗

方》หรือ Liu Juanzi’s Remedies Left Over by Ghosts หรือ ตําราผีบอกของหลวิเจวียนจ่ือ 
รวบรวมโดย กงช่ิงซวน (龚庆宣 Gong Qingxuan) ในยุคราชวงศฉี เปนตําราเลมแรกท่ีมีเน้ือหาเฉพาะ

เร่ืองทางศัลยศาสตร เปนหนังสือ 10 เลม เกี่ยวกับการรักษาบาดแผล ฝ ผิวหนังอักเสบ การบาดเจ็บ 

และโรคผวิหนังตาง ๆ มีตํารับการรักษา 140 ตํารับ ประกอบดวยเรื่องการหามเลือด การระงบัปวด ยา

สมาน การบรรเทาพิษ และการระงับความรูสึก 

 
                      เกอหง 

 
                   หวงฝูม่ี 

4.4 ตําราเฉพาะเร่ืองการบาดเจ็บ มีตําราชื่อ เซียนโซวหลี่ซางซูม่ีฟาง《仙授理伤续秘

方》หรือ Secret Formulae to Treat Traumatic Injury Given by Celestials หรือ ตํารับลับจาก
เทวดาในการรักษาการบาดเจ็บ เขียนโดยนักพรตเตาชื่อ ลิ่นเตาเหริน (蔺道人  Lin Daoren) (ค.ศ. 
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790-850) เปนตํารารักษาการบาดเจ็บเลมแรก กลาวถึงการวินิจฉัยและรักษาโรคกระดูกหักท้ังชนิดมีแผล
ปดและเปดมีการแนะนําใหใชฝนชวยระงับความรูสึกเจ็บปวดในขณะดึงจัดกระดูกใหเขาท่ี 

4.5 ตําราเฉพาะเร่ืองทางสูติศาสตร มีตําราชื่อ จิงเส้ียวฉานเปา《经效产宝》หรือ 

Tested Prescriptions in Obstetrics หรือ ตํารับท่ีทดสอบแลวทางสูติศาสตร (ค.ศ. 852) เขียนโดย 

จานยิน (昝殷 Zan Yin) ในคํานําของตําราบรรยายไววา ในปตาจง (大中 Dazhong) ซึ่งตรงกับ ค.ศ. 
847  อัครมหาเสนาบดี (PrimeMinister) ไปหมินจง (Bai Minzhong) ตระหนักถึงปญหาการคลอด
ยากท่ีพบมากขึ้น จึงสงคนออกไปตระเวนหาแพทยท่ีชํานาญทางสูติกรรม ไดพบกับจานยิน จึงนําตัวไปให
อัครมหา-เสนาบดีสัมภาษณดวยตนเอง จานยินตอบคําสัมภาษณโดยรวบรวมเปนตําราให 3 เลม อัคร

มหาเสนาบดีไปพอใจวาเปนตําราท่ีสั้นกระชับดี จึงต้ังชื่อหนังสือให  ตําราน้ีประกอบดวยเน้ือหา 52 บท 

317 ตํารับ   
- เลมแรก เปนตํารารักษาภาวะขาดประจําเดือน ตกขาวและความผิดปกติระหวางต้ังครรภ 
- เลมสอง วาดวยความผิดปกติในการคลอด    
- เลมสาม วาดวยความผิดปกติหลังคลอด 

4.6 ตําราเฉพาะเรื่องกุมารเวชศาสตร  มีตําราชื่อ หลูซฺยงจิง《颅匈经》หรือ Manual 
of the Fontanel and Head หรือ คูมือกระหมอมและศีรษะ  เปนตําราท่ีไมทราบชือ่ผูเขยีน  นับเปนตํารา

กุมารเวชศาสตรเลมแรกในยุคราชวงศสยุและราชวงศถงั เปนหนังสือ 2 เลม เลมแรก เปนเรื่องชีพจร

ผิดปกติลักษณะตาง ๆ ท้ังในผูใหญและในเด็ก  เลมสอง อธิบายสาเหตุและการรักษา 
5) ระบบการศึกษาและการบริหารการแพทย  ในยุคน้ีมีพัฒนาการท่ีสําคัญ คือ 
ค.ศ. 581 ในยคุราชวงศสยุ มีการกอต้ัง ไทอีเว่ียน (太医院 Imperial Medical Institute 

หรือ สถาบันแพทยหลวง) ซึ่งประกอบดวย 3 แผนก คือแผนกยา การนวด และเวทมนต (Incantation) 
ค.ศ. 618 ในยุคราชวงศถัง กจิการแพทยหลวงซ่ึงเดิมจํากัดขอบเขตงานอยูเฉพาะในวังหลวง ไดขยาย
ออกไปท่ัวประเทศ มีการเริ่มกจิการโรงเรียนแพทย เพิ่มระยะเวลาการฝกอบรมเปนแพทยและผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง เชน 
- อายุรแพทยท้ังระบบ เนนโรคภายใน (内科 Internal Medicine) ใชเวลา 7 ป 
- อายุรแพทยภายนอก (外科 External Medicine) ใชเวลา 5 ป 
- กุมารแพทย ใชเวลา 5 ป     
- แพทยรักษาโรคตา หู คอ จมูก ใชเวลา 2 ป  
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มีระบบการสอบประจําเดือน ประจําภาค และประจําป สอบท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  มี

กรรมการจากภายนอกมารวมในการสอบไลประจําป ผูเขาเรียนแพทยมักเปนบุตรหลานขาราชการ สวนท่ี

เรียนเภสัชศาสตรมักเปนบุตรหลานชาวบาน การศึกษาการแพทยของจีนในยุคน้ีมีความเปนระบบมากกวา

ระบบของโรงเรียนแพทยสมัยแรกในอีกสองศตวรรษตอมาของยุโรป เชน ท่ีซาเลอรโน ประเทศอิตาลี 

(ค.ศ. 846) 
ในยุคราชวงศถงั มีแพทยท่ีมีชื่อเสียง คือ  

5.1 ซุนซือเหม่ียว (孙思邈 Sun Simiao) (ค.ศ. 581-682) ขณะมีอายุ 71 ป (ค.ศ. 
652) ไดแตงตํารา เชียนจินเอี้ยวฟาง《千金要方》หรือ Thousand Ducat Formulae หรือ ตํารับยา
พันเหรียญทอง เปนหนังสือ 30 เลม ตอมายังแตงตออีก 30 เลม ชื่อ ตํารา เชียนจินอี้ฟาง《千金翼

方》หรือ Supplement to the Thousand Ducat Formulae หรือ ภาคผนวกตํารับยาพันเหรียญทอง 
นักประวัติศาสตรการแพทย เรียกตําราชุดน้ีวา “สารานุกรมชุดแรกวาดวยเวชปฏิบัติในประวัติศาสตร
การแพทยแผนโบราณของจีน (The First Encyclopedia of Clinical Medicine in the History of 
Traditional Chinese Medicine)”    

ตําราชุดน้ีมีจุดเดนท่ีสําคัญ ดังน้ี 
- กลาวถึงตัวยาถึง 4,000 ชนิดในฉบับเดิม และอีก 2,000 ชนิดในภาคผนวก 
- ใหความสนใจกับการดูแลสขุภาพของแมและเด็ก 
- ใหความสําคัญกับโภชนบําบัด  มุงเร่ืองการสรางเสริมสขุภาพ  โดยให “ทํางานเบา ๆ เปน 

ประจํา อยาหักโหมทํางานหนักเกินกําลัง”  ใหความเอาใจใสกบัตํารับยาพื้นบาน  สงเสริมการศึกษาเร่ือง
จริยธรรมวิชาชพี  ซนุซือเหม่ียวไดรับยกยองเปน “เภสัชยราชา (Medicine King)” 

5.2 หวางถาว (王焘 Wang Tao) (ค.ศ. 670-755)  ไดรวบรวมตําราจากแพทยราว 70 
คน มาเขียนใหม ใชเวลา 10 ป เสร็จใน ค.ศ. 752 คือตํารา ไวไถม่ีเอี้ยวฟาง《外台秘要方》หรือ 
Arcane Essentials from Imperial Library หรือ ตําราสาระลี้ลับจากหองสมุดราชสํานัก  เปนหนังสือ 
40 เลม 450 หัวขอ 1,104 เร่ือง ยา 6,700 ตํารับ การรมยา 7 ชนิด ใน 19 เร่ือง จุดฝงเข็ม 663 จุด ใน 
19 เรื่อง  และเปนครั้งแรกท่ีมีการบันทึกเรื่องการชิมปสสาวะในผูปวยเบาหวาน    
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                ซุนซือเหม่ียว 

 
                 หวางถาว 

   
                ไวไถม่ีเอี้ยวฟาง 

 

5. ยุคราชวงศซง (宋代  Song Dynasty) ถึงราชวงศเหวียน (元代 Yuan Dynasty) 
(ค.ศ. 960-1368) 

ในยุคราชวงศซงเหนือ (ค.ศ. 960-1127) มีการคนพบทางวิทยาศาสตรท่ีสาํคัญคือ การ
คนพบดินปน เข็มทิศ และการพิมพ คารล มารกซ (Karl Marx) (ค.ศ. 1818-1883) ไดกลาวถึงการ
คนพบท้ังสามสิ่งน้ีในหนังสือ การประยุกตทางการแพทยธรรมชาติและวิทยาศาสตร (The Application 
of Medicine, Nature and Science) วา “ดินปนไดระเบิดชนชั้นนักรบออกเปนเสี่ยง ๆ และเข็มทิศได

ถูกใชเปดตลาดโลกและสรางอาณานิคม ขณะท่ีการพิมพไดกลายเปนเครื่องมือของการศึกษาใหม และ

เครื่องมือของการฟนฟูวิทยาศาสตร และเปนคานงัดท่ีแข็งแรงท่ีสุดซึ่งเปนพ้ืนฐานสําคัญในการสรางและ

พัฒนาจิตวิญญาณ” ในยุคดังกลาวจีนเริ่มมีการพิมพธนบัตรใช และมีการพัฒนาท้ังทางดานดาราศาสตร
และกลศาสตรอยางกวางขวาง อยางไรก็ตามในยคุราชวงศซง มีการปะทะทางความคิดอยางรุนแรง ระหวาง

แนวคิดด้ังเดิมตามลัทธิขงจ่ือ กับความรูใหม ๆ (New learning) เหลาน้ี 
ในยุคน้ี มีพัฒนาการทางการแพทยหลายประการ ไดแก 
1)  การชําระและพิมพเผยแพรตําราแพทย  มีการดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 
ค.ศ. 971 พระจกัรพรรดิมีพระราชโองการใหมีโครงการพบปะสงัสรรคของนักปราชญผูเชี่ยวชาญ

ทางการแพทย (The Imperial Edict of Visiting Scholars with Outstanding Medical Skills) 
ค.ศ. 981 มีพระราชโองการใหเสาะหาตําราแพทย โดยการซื้อหามาเปนจํานวนมาก 
ค.ศ. 1026 มีการสะสมตําราแพทยและตํารับยาเพ่ิมเติมอีกมาก 
ค.ศ. 1057 จัดต้ัง เสี้ยวเจ้ิงอีซูจฺหวี (校正医书局 The Proofing Bureau for Medical 

Books หรือ สํานักงานชําระตําราแพทย) ในสถาบันแพทยฮั่นหลิน (翰林医官院  The Hanlin 
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Medical Officers Academy) ใชเวลา 10 ป ระหวางป ค.ศ. 1068-1077 ชําระตําราแพทยโบราณ เชน 

คัมภีรซูเวิ่น ถูกแกไขกวา 6,000 คํา และมีคําอธิบายเพิ่มเติมกวา 2,000 แหง ตําราตาง ๆ ไดรับการ

ชําระและเผยแพร ทําใหไดรับความเชื่อถือเปนตําราอางอิงตอมาเปนเวลากวา 1,000 ป 
2) การกอต้ังสํานักเภสัชวิทยาแหงชาติ  มีการพัฒนาทั้งการผลิตและจําหนายยา เปลี่ยน

ชื่อโรงงานผลิตยา (熟药所 Drug Processing Workshop) เปน ตํารับเวชปราณีการุณโอสถสถาน 
(Medical Grace Formulae Benevolent Dispensary) และเปลี่ยนชื่อสถานจําหนายยา เปน เวชการุณ

โอสถสถาน (Medical Benevolent Dispensary) 
3) การพัฒนาระบบการศึกษาแพทย สถาบันแพทยหลวงไดพัฒนาระบบการศึกษาแพทย โดย

แบงนักศึกษาออกเปน 3 ระดับ  มีการสอบเลื่อนชั้นทุก 2 ป และแบงโรงพยาบาลของโรงเรียนแพทยเปน 

3 แผนก ไดแก 
- แผนกอายุรศาสตร สูติศาสตร และกุมารเวชศาสตร 
- แผนกฝงเข็มและรมยา 
- แผนกโรคภายนอก ซึ่งรวมถงึศัลยศาสตร การรักษาการบาดเจ็บและการจัดกระดูก 
4) การพัฒนาสูตรตํารับยาและเภสัชวิทยา  มีการพัฒนาตําราทางเภสัชวิทยา และสูตรตํารับ

ยาจํานวนมาก ไดแก 
- ตํารายา เปนเฉากังมูชําระใหมปไคเปา  (Kai Bao Newly Revised Compendium of 

Materia Medica) ซึ่งตรงกับ ค.ศ. 973 โดย หลิวหาน (刘翰 Liu Han) ผูเชี่ยวชาญทางเภสัชวิทยา 
หมาจ้ือ (马志 Ma Zhi) แพทยหลวง และไจซฺวี่ (翟煦 Zhai Xu) กับจางหฺวา (张华 Zhang Hua) ซึง่
เปนสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน (Imperial Academy) 

- ตํารา จิงส่ือเจ้ิงเลยเปยจ๋ีเปนเฉา《经史证类备急本草》หรือ Classic and Historical 
Classified Materia Medica for Emergency หรือ ตํารับยาแบบด้ังเดิมและการแบงประเภทตาม
ประวัติเพ่ือโรคฉุกเฉิน (ค.ศ. 1056-1093) แตงโดย ถังเซ่ินเวย (唐慎微 Tang Shenwei) เปนหนังสือ 
32 เลม มีตัวยา 1,558 ชนิด โดยเปนยาใหม 476 ชนิด    

- ตํารา ไทผิงเซ่ิงหุยฟาง《太平圣惠方》หรือ Peaceful Holy Benevolent Formulae 
หรือ ตํารับยาการุณสวรรคสันติ (ค.ศ. 987-992) รวบรวมโดย หวางหฺวานอี่หนง (Wang Huanyinong) 
ตามพระราชโองการของจกัรพรรดิราชวงศซง เปนหนังสือ 100 เลม 1,670 เร่ือง และ 16,834 ตํารับ 
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- ตํารา ไทผิงหุยหมินเหอจ้ีจฺหวฟีาง《太平惠民和剂局方》หรือ Formulae of the 
Peaceful Benevolent Dispensary หรือ ตํารับยาของการุณสนัติโอสถสถาน (ค.ศ. 1102-1106) ตอมา
มีการแกไขปรับปรุงเปลี่ยนชื่อใหมเปน ตํารับสําหรับโอสถสถาน (Formulae of the Dispensary) เปน
หนังสือ 5 เลม 21 เร่ือง และ 297 ตํารับยา  ปจจุบันไดมีการแกไขเพิ่มเติมเปน 10 เลม 14 เร่ือง 788 
ตํารับยา  ท้ังน้ีตํารับยาในตําราน้ีจะประกอบดวยตัวยาหลายชนิด 

- ตํารา เซ่ิงจ่ีจงลู《圣济总录》หรือ The Complete Record of Holy Benevolence 
หรือ บันทึกฉบับสมบูรณแหงสวรรคการุณย (ค.ศ. 1111–1117) รวบรวมโดยคณะแพทยแหงราชวงศซง 
เปนหนังสือ 200 เลม ประมาณ 20,000 ตํารับ และ 66 กลุม 

5) การพัฒนาการแพทยเฉพาะทางแขนงตาง ๆ  ไดแก 
5.1 สาเหตุของโรค  มี ตําราเร่ืองสาเหตุของโรค คือ คําอธิบายเรื่องโรค กลุมอาการและ

ตํารายาเกี่ยวกับการผนวกรวมสาเหตุโรคสามกลุม《三因极一病证方论》หรือ Discussion of 
Illness, Syndromes and Formulae Related to the Unification of the Three Groups of 
Pathogenic Factors เขียนโดย เฉินเอีย๋น (陈言 Chen Yan)  

5.2 การฝงเข็มและรมยา  ในป ค.ศ. 1027 มีการหลอรูปบรอนซขนาดเทาคนจริงจํานวน 

2 รูป แสดงจุดฝงเข็ม 657 จุด และเปดดูอวัยวะภายในได  รูปหน่ึงวางไวใหนักศึกษาใชเปนอุปกรณ

การเรียนในโรงเรียนแพทย  อีกรูปหน่ึงเก็บไวท่ีพระตําหนักเหรินจี่ (仁济殿 Ren Ji Palace) ใน
วัดตาเซียงกัว๋ (大相国 Ta Xiangguo Temple)  นอกจากน้ียังมีการเขียนตําราฝงเข็มและรมยาเผยแพร
อีกหลายชุด 

5.3 วิชานรีเวชวิทยา  มีตําราท่ีสําคัญ ไดแก 
- ตํารา สือฉานลุน 《十产论》หรือ Treatise on Ten Obstetric Problems หรือ 

ตําราเร่ืองสิบปญหาทางสูติศาสตร (ค.ศ. 1078) เขียนโดย หยางจ่ือเจ้ียน (杨子建 Yang Zijian) 
- ตํารา ฟูเหรินตาฉวนเหลียงฟาง《妇人大全良方》หรือ Complete Effective 

Formulae for Woman หรือ ตํารับท่ีไดผลสมบูรณสําหรับสตรี (ค.ศ. 1237) เขียนโดย เฉินจ้ือหมิง (陈
自明 Chen Ziming) อธิบายความผิดปกติ 260 เร่ือง 24 กลุม โดย 19 กลุมเปนเรื่องทางนรีเวช ท่ี
เหลืออีก 5 กลุมเปนเรื่องทางสูติศาสตร 

5.4 วิชากุมารเวชศาสตร มีตําราชื่อ เสี่ยวเออรเหยาเจ้ิงจ๋ือจฺเหวีย《小儿药证直诀》

หรือ Key to Syndrome Identification and Treatment of Diseases in Infants หรือ กุญแจการ
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วินิจฉัยกลุมอาการและการรักษาโรคในทารก เขียนโดย เฉียนอี ่ (钱乙 Qian Yi) (ค.ศ. 1032-1113) 
เปนหนังสือ 3 เลม ดังน้ี     

- เลมแรก เปนเร่ืองการรักษาโรคตามการวินิจฉัยกลุมอาการ และภาวะชีพจร 
- เลมสอง เปนกรณีศึกษาผูปวย 23 ราย ท่ีผูเขียนเคยรักษา 
- เลมสาม เปนรายการยาที่ใชบอย ความเขากันของยา และการบริหารยา 

เฉียนอี่เนนการวินิจฉัยโรคดวยการดู (Inspection) โดยการสังเกตลักษณะผิวหนัง สภาพ
ของใบหนา และดวงตา นอกจากน้ี มีการพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคโดยการสังเกตหลอดเลือดดําใตผวิหนัง

บนน้ิวชี้ของเด็ก โดย หลิวฝาง (刘昉 Liu Fang) เขียนในตํารา เสี่ยวเออรปงเหวียนฟางลุน《小儿病

源方论》หรือ A Newly Compiled Book on Pediatrics หรือ ตํารารวมเลมใหมในกุมารเวชศาสตร 
อธิบายลักษณะ 3 ประการของหลอดเลือดดําหลังน้ิวชี้เด็ก ตอมาไดมีการพัฒนาพบลักษณะตาง ๆ เพ่ิม

เปน 10 ประการ ท่ีบงบอกโรคของอวัยวะภายในตาง ๆ 
 

 
                        เฉียนอี่ 

      
          เส่ียวเออรเหยาเจิ้งจื๋อจฺเหวีย 

5.5 ศัลยศาสตรและวิทยาการบาดเจ็บ หรือ ซางเคอเสฺวยี (伤科学 Traumatology)  มี
ตําราชื่อ ไวเคอจิงเอี้ยว《外科精要》หรือ Essentials of External Diseases หรือ ตําราเร่ืองสําคัญ
เกี่ยวกับโรคภายนอก (ค.ศ. 1263)  เขียนโดย เฉินจ้ือหมิง (陈自明 Chen Ziming)  และมีการบันทึก
เกี่ยวกับโรคมะเร็งเปนครั้งแรกในตํารา เวยจ้ีเปาซู 《卫济宝书》หรือ Treasured Book for Health 
Care หรือ ตําราขุมทรัพยเพ่ือการดูแลสขุภาพ  นอกจากน้ี มีการรักษากระดูกสันหลังหักโดยการแขวน

ถวงนํ้าหนัก กอนท่ีแพทยชาวอังกฤษชื่อ เดวิส (Davis) จะกลาวถึงวิธีการจัดใหเขาท่ีโดยการแขวน 

(Reduction by Suspension) เปนเวลาถึง 600 ป  และมีการใชเฝอกไม 4 ชิ้น เพ่ือรักษากระดูกหัก 
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5.6 การพัฒนาดานนิติเวชศาสตร มีตํารานิติเวชศาสตรชื่อ สี่วานจ๋ีลู《洗冤集绿》หรือ 

Records of Washing Away the Injustice หรือ บันทึกการขจัดความอยุติธรรม เขียนโดย ซงฉือ (宋
慈 Song Ci) (ค.ศ. 1186-1249) เปนหนังสือ 4 เลม  ดังน้ี    

- เลมแรก เปนเรื่องพ้ืนฐานนิติเวช การผาศพพิสูจน และการวิเคราะหเหตุการณของ
การบาดเจ็บ 

- เลมสอง แยกแยะสาเหตุของการมีบาดแผลและการตาย วาบาดแผลเกิดกอนหรอืหลงั
ตาย เปนการฆาตัวตายหรือฆาตกรรม 

- เลมสาม  วาดวยยาพิษ ท้ังจากสัตวหรือแรธาตุ ท่ีใชฆาตัวตายหรือฆาตกรรม  
- เลมสี่  วาดวยวิธีแกพิษ และภาวะฉุกเฉินตาง ๆ 

6. ยุคพัฒนาการแพทยและเวชปฏิบัติแผนใหม ชวงยุคราชวงศหมิง (明代 Ming Dynasty) 
และราชวงศชิง (清代 Qing Dynasty) กอนสงครามฝน  (ค.ศ. 1368-1840) 

เหตุการณในยุคน้ีท่ีมีผลกระทบตอพัฒนาการแพทยของจีน ไดแก ในป ค.ศ. 1371-1435 
ขันที เจ้ิงเหอ (郑和 Zheng He) หรือ ซันเปากง (三宝公 San Bao Gong) ไดออกเดินทางทองทะเล
ไปตลอดทะเลจีนใตถึงอินเดียและกวา 30 ประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกา ทําใหประเทศจีนได
แลกเปลี่ยนวิทยาการและการแพทยกับประเทศตาง ๆ แตขณะเดียวกัน ก็มีการปดกั้นควบคุมบรรดา

ปญญาชน โดยในราชวงศหมิงและราชวงศชิงไดจัดระบบการสอบคัดเลือกขาราชการ มีการสอบถึง 8 ภาค 

และมีความพยายามปดกั้นขัดขวางกระแสทุนนิยมโดยการใชนโยบายปดประเทศดวย 
พัฒนาการดานตาง ๆ ทางการแพทยท่ีสําคัญในยุคน้ี  มีดังน้ี 
1) การพัฒนาตําราการแพทยและเภสัชตํารับ ไดแก 
- ตํารายา เปนเฉากังมู《本草纲目》หรือ Compendium of Materia Medica (ค.ศ. 

1578) เขียนโดย หลี่สือเจิน (李时珍 Li Shizhen) (ค.ศ. 1518-1593)  โดยใชเวลากวา 30 ป ศึกษา
ตํารากวา 800 เลม  เขียนตําราน้ีเสร็จเม่ือมีอายุได 60 ป  และพิมพเผยแพรคร้ังแรกใน ค.ศ. 1596  
เปนหนังสือรวม 52 เลม  กลาวถึงสมุนไพร 1,892 ชนิด โดย 374 ชนิดเปนรายการใหมเพ่ิมจากตํารา
เดิม มีภาพประกอบกวา 1,160 ภาพ  เปนตํารับยากวา 11,000 ตํารับ  และตํารับยากวา 8,160 ตํารับ 

เขียนจากประสบการณของเขาเอง  มีการจัดหมวดหมูของสมุนไพรใหมท่ีเปนวิทยาศาสตรดวย  ท้ังน้ี 

ดารวิน (Davin) ไดอางอิงขอมูลเร่ืองปลาทอง (Golden Fish) และไกดํา (Blackbone Chicken) จาก
ตําราชุดน้ีดวย  ดารวินเรียกตําราน้ีวา สารานุกรมจีนโบราณ  (Encyclopedia of Ancient China)    
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                   หล่ีสือเจิน 

      
                    เปนเฉากังมู 

ตอมา จาวเสวียหม่ิน (赵学敏 Zhao Xuemin) (ค.ศ. 1716-1805) ไดเขียนตํารา เปนเฉา

กังมูสืออี《๋本草纲目拾遗》หรือ An Addendum to the Compendium of Materia Medica หรือ
ภาคผนวกของตํารายาเปนเฉากังมูของหลี่สือเจิน โดยใชเวลาราว 40 ป ทบทวนตํารากวา 600 เลม 

- ตํารา จ๋ืออูหมิงสือถูเขา《植物名实图考》หรือ Illustrated Investigation of Names 
and Natures of Plants หรือ หนังสือภาพการสบืคนชื่อและธรรมชาติของพืช  เขียนโดย หวูฉีจุน (吴其

浚 Wu Qijun) (ค.ศ. 1789-1847) ซึ่งเปนขาราชสํานักตําแหนงสูง และมีโอกาสเดินทางไปหลายมณฑล
กวาคร่ึงประเทศ เชน สานซี (陕西) หูเปย (湖北) หูหนาน (湖南) เจียงซี (江西) ซีจั้ง (西藏) ฝู
เจี้ยน (福建) ยฺหวินหนาน (云南) และกุยโจว (贵州) เปนตน  เขาสนใจศึกษาสมุนไพรของทองถิ่น

ตาง ๆ และศึกษาตํารากวา 800 เลม ซึ่งในครั้งแรกไดรวบรวมพืชกวา 780 ชนิด ตอมาปรับปรุงใหมเปน

หนังสือถึง 38 เลม กลาวถงึพืช 1,714 ชนิด    
- ตํารา ผูจ้ีฟาง《普济方》หรือ Prescription for Curing All People หรือ ตํารับยาเพือ่

รักษาทุกคน (ค.ศ. 1406) เปนหนังสือ 168 เลม แบงเปนกวา 100 หัวขอ 2,175 หัวขอยอย ตํารับยากวา 
61,000 ตํารับ รวมตัวอักษรราว 10 ลานอักษร 

- หนังสือ อีฟางเขา《医方考》หรือ Verification of Formulae หรือ หนังสือการทดสอบ
ตํารับยา (ค.ศ. 1584) เขียนโดย หวูคุน (吴琨 Wu Kun) (ค.ศ. 1551-1602) เปนหนังสือ 6 เลม 72 
หัวขอ  เปนหนังสือท่ีไดรับความนิยมมาก ตองพิมพซ้ําประมาณ 10 คร้ัง 

- หนังสือ อีฟางจ๋ีเจ่ีย《医方集解》หรือ Collection of Formulae and Notes หรือ 
หนังสือรวบรวมสูตรตํารับและบันทึก  เขียนโดย วางหมาว (汪昴 Wang Mao) แบงเปน 21 หัวขอ 
300 ตํารับ 
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- ตําราเกี่ยวกับไข หลายเลม ไดแก ตํารา ซางหานลุน《伤寒论》หรือ Treatise of 
Febrile Diseases หรือ ตําราโรคไข  ตํารา ซือเรอเถยีวเปยน《湿热条辨》หรือ Systematic 
Differentiation of Damp Heat Syndromes หรือ ตําราการแยกกลุมอาการรอนชื้นอยางเปนระบบ
ตํารา เวินปงเถยีวเปยน《温病条辨》Systematic Differentiation of Febrile Diseases หรือ ตํารา
แยกโรคไขอยางเปนระบบ และ ตําราโรคระบาดฉบับยอ (Compendium on Epidemic Febrile Diseases) 

2)  การพัฒนาทฤษฎีโรคระบาด และการปลกูฝ 
ในยุคราชวงศหมิง และราชวงศชิง เกิดโรคระบาดขึ้นหลายครั้ง  มีโรคระบาดเกิดขึ้นราว 64 ครั้ง 

ในชวง 276 ปของยุคราชวงศหมิง และ 74 ครั้ง ในชวง 266 ปของยุคราชวงศชิง จึงมีการพฒันาตําราท่ี
เกี่ยวของกับโรคระบาด คือตํารา เวินอี่ลุน《温疫论》หรือ Treatise of Pestilence หรือ ตําราโรคไข
ระบาด เขียนโดย หวูโหยวซ่ิง (吴有性 Wu Youxing) เปนหนังสือ 2 เลม วางทฤษฎีพื้นฐานเรื่องโรค

ระบาด ในคํานําบรรยายสาเหตุของโรคระบาดวา โรคระบาดมิไดเกิดจากลม ความเย็น ความรอน หรือ

ความชื้น แตเกิดจากเหตุผิดปกติของดินฟาอากาศเปนพิษจากการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (ตําราการแพทย
จีนด้ังเดิม เชื่อวาโรคเกิดจากเหตุธรรมชาติ 6 ประการ ไดแก ลม ความเย็น ความรอน ความชื้น ความ

แหง และไฟ) นอกจากน้ี ยังเชื่อวาเชื้อโรคระบาดเขาสูรางกายทางจมูกและปาก หวูโหยวซิ่งยังสงัเกตเห็น

วา โรคระบาดเกิดในคนและสัตว ไมเหมือนกัน “วัวปวยในขณะท่ีเปดไมปวย และคนปวยในขณะท่ีสัตว
ไมปวย” 

 

 
             หวูโหยวซิ่ง (หวูอิ้วเขอ) 

สําหรับการบุกเบิกเรื่องการปลกูฝปองกันไขทรพิษ มีผูบันทึกวาคนจีนในอําเภอไทผิง (太平 
Taiping) มณฑลหนิงกั๋วฝู (Ningguofu) ซึ่งปจจุบันคือ มณฑลอันฮุย (安徽 Anhui) รูจักวิธีการปลูก 
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ฝปองกันไขทรพิษมาต้ังแตรัชสมัยหลงชิง (隆庆 Long Qing) แหงราชวงศหมิง (ค.ศ. 1567-1572)  
ในยุคราชวงศชิง มีหนังสือท่ีกลาวถึงตํานานท่ีมาของการปองกันไขทรพิษในประเทศจีน 2 เลม 

คือ หนังสือ ตําราอางอิงใหมเกีย่วกับการปลูกฝในมนุษย (New Text About Human Variolation) 
(ค.ศ. 1884) แตงโดย หวูหรงหลุน (武荣纶  Wu Rong Lun) และตงยฺวี่ซาน (董玉山  Dong 
Yushan) บันทึกไววา “จากการสืบคนหนังสือเกา ๆ พบศัพททางการแพทยเกี่ยวกับการปลกูฝในคน ใน 

ชวงสมัยถงัไคเยฺวียน (Tang Kaiyuan)  จาวสือ (Zhao Shi) ซึ่งอาศัยอยูทางตอนเหนือของลุมนํ้าแยงซ ี
ไดใชวิธีพนผงแหงหรือท่ีทําใหชุมของสะเก็ดแผลไขทรพิษ เขาไปในเยื่อบุจมูกของเด็กท่ีปกติ” หนังสือเลม
ดังกลาวไดกลาวถึงการปลูกฝในจีนวา เร่ิมต้ังแต ค.ศ. 713-741 หนังสืออีกเลมคือ ตําราไขทรพิษ 
(Treatise on Pox) (ค.ศ. 1713) เขียนโดย จูชุนเซ่ีย (Zhu Chunxia) แพทยราชสํานักแหงสถาบัน
แพทยหลวง กลาวไววา การปลูกฝเร่ิมตนมาจาก หมอเทวดา (Divine Doctor) แหงภูเขาเออรเหมย  
(娥眉 Emei) ต้ังแตรัชสมัยซงเจินจง (宋真宗 Song Zhenzong) (ค.ศ. 1023-1063)  ตํานานมิได
กลาวถงึวิธีการปลูกฝ แตเลาวา หวางตาน (王旦 Wang Dan) อัครมหาเสนาบดีของราชสํานักซงเจินจง 
ไดนําวิธีจากหมอเทวดามาปลูกฝใหกับลูกของตนเอง หลังจากลูกหลายคนของเขาตองตายไป เพราะไข

ทรพิษ  ตํานานท้ังสองเรื่องน้ีไมมีหลักฐานพิสูจน จึงไมใครไดรบัความเชื่อถือ  
วิธีการปลูกฝของจีนเผยแพรไปใชในญ่ีปุน ค.ศ. 1652 และเขาสูรัสเซีย ค.ศ. 1688 
3) การพัฒนาเวชปฏิบัติ ในยุคราชวงศหมิงและราชวงศชิง มีการพัฒนาเวชปฏิบัติแขนงตาง ๆ 

ท้ังอายุรศาสตร ศัลยศาสตร วิทยาการบาดเจ็บ สูติศาสตร นรีเวชวิทยา กุมารเวชศาสตร จักษุวิทยา 

ทันตกรรม ลาริงซวิทยา และวทิยาการฝงเข็ม  มีตําราแพทยหลายชุดเขียนขึ้นในยุคน้ี เชน  
- ตํารา อิ้วอิ้วจ๋ีเฉิง《幼幼集成》หรือ A Complete Work on Pediatrics หรือ ตํารา

กุมารเวชศาสตรฉบับสมบูรณ (ค.ศ. 1750) เขียนโดย เฉินฟูเจ้ิง (陈复正 Chen Fuzheng) โดยเขียน
จากประสบการณราว 40 ป อธิบายลักษณะหลอดเลือดดําท่ีน้ิวชี้ใหสมบูรณขึ้น เนนการรักษาดวยยา

ภายนอกมากกวายาภายใน 
- ตําราเปาอิงชัวเอีย้ว《保婴撮要》หรือ Synopsis of Caring for Infants หรือ ตําราดูแล

ทารกฉบับยอ เขยีนโดยสองพอลกู เซฺวยีไข (薛铠 Xue Kai) และ เซฺวยีจ่ี (薛己 Xue Ji)  เปนหนังสือ 
20 เลมกลาวถึงโรคตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกของเด็กกวา 700 เร่ือง มีเรื่องวิธีการปองกันบาดทะยกั
ในเด็กแรกเกิด โดยการจ้ีสายสะดือท่ีตัดออกดวยความรอน  
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4) การรวบรวมและชําระตําราแพทยด้ังเดิม มีการรวบรวมและชําระตําราแพทยด้ังเดิมอยาง

กวางขวาง โดยเฉพาะคัมภีรเนยจิง (Classic of Internal Medicine) และตําราซางหานลุน (Treatise on 
Febrile Disease) โดยทําใหกระชับและชัดเจนขึ้น จนไดรับความนิยมอยางกวางขวางในเวลาตอมา 

ในยุคตนราชวงศชิง ตําราแพทยตาง ๆ ตําราด้ังเดิมกวา 120 เลม ไดรับการจัดหมวดหมู เพือ่ 

ใหอางอิงไดสะดวก  จัดทําเปนหนังสือรวม 520 เลม  เน้ือหาครอบคลุมต้ังแตบันทึกทางการแพทยสมัย

ด้ังเดิม การวินิจฉัยโรค การรักษา ทฤษฎีพื้นฐานของโรคแขนงตาง ๆ การประกอบโรคศิลปะ บันทึก

เหตุการณและประวัติแพทยท่ีมีชื่อเสียง รวมท้ังทฤษฎีและวิธีการปรุงตํารับยา 
ตําราสําคัญจากการรวบรวมและชําระตําราแพทยด้ังเดิม คือ ตํารา อีจงจินเจ้ียน《医宗金

鉴》หรือ ตําราการแพทยฉบับราชสาํนัก (ค.ศ. 1739) รวบรวมและชําระโดยแพทยราชสํานักแหงราชวงศ
ชิง  มี หวูเชียน (吴谦 Wu Qian) เปนหัวหนาคณะ จัดทําเปนหนังสือ 90 เลม หลังการสถาปนารฐัจีน

ใหมใน ค.ศ. 1949 สถาบันแพทยราชสํานัก (The Institute of the Imperial Physicians) จัดใหตํารา
ชุดน้ีเปนตําราอางอิงของนักศึกษา   

นอกจากน้ี ยังมีการรวบรวมบันทึกเวชปฏิบัติของแพทย เชน  
- หนังสือ กูจินอีถง《古今医统》หรือ A Great Collection of Medical Works, 

Ancient and Modern หรือ หนังสอืรวบรวมผลงานทางการแพทยคร้ังใหญท้ังโบราณและปจจุบัน (ค.ศ. 
1556) รวบรวมโดย สวีชุนฝู (徐春甫 Xu Chunfu)   

- หนังสือ เจ้ิงจ้ือจุนจฺเหวีย《证治准绝》หรือ Standard of Diagnosis and Treatment 
(ค.ศ. 1602) โดยหวางเข่ินถัง (王肯堂 Wang Ken Tang) 

- หนังสือ จ่ิงเยว่ียฉวนซู《景岳全书》หรือ Complete Works of Zhang Jingyue หรือ 
หนังสือผลงานฉบับสมบูรณของจางจ่ิงเยวีย่ (ค.ศ. 1624) โดย จางเจ้ียปน (张介宾 Zhang Jiebin) 
เปนหนังสือ 64 เลม รวมกวา 1 ลานตัวอักษร 

- หนังสือ หมิงอีเลยอัน้《名医类案》หรือ Classified Medical Records of Famous 
Physicians หรือ หนังสือเรียบเรียงการบันทึกทางการแพทยอยางเปนระบบของแพทยผูมีชื่อเสียง (ค.ศ. 
1549) รวบรวมโดย เจียงกวน (江瓘 Jiang Guan)  โดยใชเวลาทํางานกวา 20 ป รวบรวมบันทึกและ
เขียนคําวิจารณ แตทําไดเพียง 12 เลม ก็เสียชวีิต เจียงยิ่งซู (Jiang Yingsu) ผูเปนบุตรใชเวลาทํางานสืบ
ทอดตอมาอกี 19 ป จึงเสร็จ และตีพิมพเผยแพรไดใน ค.ศ. 1591 หนังสือน้ีไดรับความนิยมและตีพิมพซ้าํ
หลายครัง้ 
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- หนังสือ ซูหมิงอีเลยอัน้《续名医类案》หรือ Supplements to the Classified 
Medical Records of Famous Physicians หรือ ภาคผนวกหนังสือเรียบเรียงการบันทึกทางการแพทย
อยางเปนระบบของแพทยผูมีชื่อเสียง (ค.ศ. 1770) และหนังสือ คําอภิปรายเร่ืองเวชปฏิบัติในหลิวโจว
《柳州医话》หรือ  Discussion of Medical Practice in Liu Zhou รวบรวมโดย เวยจือซ่ิว (魏之

绣 Wei Zhixiu)  
 

 
                   จางจิ่งเยวี่ย 

 
               หวางเข่ินถัง 

5) การแลกเปลี่ยนทางการแพทยกับตางประเทศ ในยุคราชวงศหมิงและราชวงศชงิ มีการ
แลกเปลี่ยนทางการแพทยของจีนกับประเทศเพื่อนบาน คือ ประเทศญ่ีปุน และเกาหลี โดยสวนใหญญ่ีปุน

และเกาหลีรับถายทอดวิทยาการจากจีน ขณะเดียวกันวิทยาการทางการแพทยของตะวันตกไดเผยแพรเขา

สูจีนท้ังวชิากายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา เภสัชวิทยา และอื่น ๆ แตมีอิทธิพลตอการแพทยจนีไมมากใน

ขณะท่ีการแพทยจีนเริ่มเผยแพรเขาสูยุโรปโดยผานทางคณะมิชชันนารี เชน    
มิเชล บอยม (Michel Boym) ตีพิมพหนังสือชื่อ พรรณไมจีน (Chinese Flora) (ค.ศ. 

1643) เปนภาษาละตินโดยเน้ือหาสวนใหญไดมาจากตํารายาเปนเฉากังมู《本草纲目》หรือ Compendium 
of Materia Medica ของหลีส่ือเจิน 

อาร พี แฮรริว (R.P. Harrieu) ตีพิมพหนังสือ ความลับของการแพทยจีนด้ังเดิม (Secret 
Classic of Traditional Chinese Medicine) (ค.ศ. 1671) 

พูมิเกอร (Pumiger) แปลหนังสือ อีหมิงเหอจงกั๋วมายหลี《่医明和中国脉理》หรือ 

Medical Guide and Traditional Chinese Medicine Pulse Theory หรือ คูมือทางการแพทยและ
ทฤษฎีชีพจรการแพทยจีน  เปนภาษาละติน ใน ค.ศ. 1680  และพิมพเผยแพรในประเทศเยอรมนี 
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เคลอเยอร (Cleryer) รวมงานแปลของพูมิเกอรเร่ืองชีพจรของจีน การตรวจลิ้น สมุนไพรจีน  
289 ชนิด และภาพเสนชีพจร 68 ภาพ  ตีพิมพหนังสือ ตัวอยางการบําบัดโรคของจีน (中国医法齐例 

Examples of Chinese Medical Therapies) เปนภาษาละติน ใน ค.ศ. 1682 ท่ีเมืองแฟรงเฟรต 

ประเทศเยอรมนี 
ในศตวรรษท่ี 17 แพทยชาวตะวันตกเริ่มนําวิชาฝงเข็มและรมยาไปใช  กลาวคือ ค.ศ. 1671 

มีการตีพิมพตํารารมยาออกมา 2 เลม ในประเทศเยอรมนี เลมหน่ึงเขียนโดย เกลฟูซุส (Geilfusius) อกี
เลมหน่ึงเขียนโดย บูสชอฟ (Busschof) 

เซอรจอหน ฟลอเยอร (Sir John Floyer) แพทยชาวอังกฤษเขียนรูปแบบการจับชีพจรของ
แพทย (Form of Doctor’s Feeling the Pulse)  

เจ เอ เกหมา (J.A. Gehma) ตีพิมพหนังสือ การประยุกตวิธีรมยาของจีนในการรักษาอาการ
ปวดขอจากโรคเกาท (应用中国灸术治疗痛风 Application of Chinese Moxibustion to Treat 
Migratory Arthralgia) (ค.ศ. 1683) โดยพิมพท่ีเมืองฮัมบูรก (Hamburg) ประเทศเยอรมนี 
7. ยุคการแพทยสมัยใหม จากสงครามฝน การสถาปนาจีนใหม จนถึงปจจุบัน ( 现 代 

Modern Age) (ค.ศ. 1840–ปจจุบัน) 
1)  การยอมรับการแพทยตะวันตก 
ประวัติศาสตรจีนในชวงยุคน้ี การแพทยตะวันตกมีผลกระทบอยางมากตอการแพทยจีน 

เร่ิมตนจากการเกิดสงครามฝนระหวางจีนกับชาติตะวันตก 2 คร้ัง คือ คร้ังแรกทําสงครามกับประเทศ
อังกฤษ (ค.ศ. 1840-1842) และครั้งท่ีสองทําสงครามกับประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส (ค.ศ. 1856-1860) 

กอนสงครามฝน การแพทยตะวนัตกในประเทศจีนถูกปดกั้น มีการต้ังสถานพยาบาลการแพทย

ตะวันตกบางเพียงเล็กนอยเทาน้ัน เชน โธมัส อาร คอลเลดจ (Thomas R.Colledge) แพทยของบริษทั 

บริติชอิสตอินเดีย เร่ิมต้ังโรงพยาบาลมิชชันนารีแหงแรกท่ีเมืองมาเกา (Macau) และใน ค.ศ. 1834 ป
เตอร ปารเกอร (Peter Parker) (ค.ศ. 1804-1888) แพทยบาทหลวงชาวอเมริกันถูกสงไป ท่ีเมืองกวาง

เจาและจัดต้ังโรงพยาบาลตา แตหลังสงครามฝน จีนตกอยูในฐานะกึ่งเมืองขึ้น มีการต้ังโรงพยาบาล

มิชชันนารีเปนจํานวนมาก ระหวาง ค.ศ. 1828-1949  มีโรงพยาบาลมิชชันนารีมากถึง 340 แหง 
เคทเบอรี โจนส (Katebury Jones) เขียนถึงบทบาทของโรงพยาบาลเหลาน้ีไวในหนังสือ บน

คมมีดผาตัด (On the Edge of the Operating Knife) (ค.ศ. 1935) ตีพิมพท่ีนครเซี่ยงไฮ (上海 ซาง
ไห) วา “สําหรับนายแพทยปเตอร ปารเกอรแลว  มีดผาตัดของเขาทําหนาท่ีฟนบานประตูจีนใหเปดออก  



 
 
 
 

ศาสตรการแพทยแผนจีนเบ้ืองตน                             24 

ขณะท่ีกระสุนปนของตะวันตกพังทลายไมได” 
สมาคมแพทยนักสอนศาสนาอเมริกัน (American Medical Preaching Association) ต้ัง

โรงเรียนแพทยตะวันตกแหงแรกขึ้นท่ีเมืองกวางเจา ใน ค.ศ. 1866 ชาวจีนเองก็ไดต้ังโรงเรียนแพทย
ตะวันตกขึ้นท่ีเทียนสิน เม่ือ ค.ศ. 1881 และต้ังโรงเรียนแพทยตะวันตกขึ้นในมหาวิทยาลัยปกกิ่ง ใน
ค.ศ. 1903 ซึ่งตอมาไดแยกตัวออกจากมหาวิทยาลัยเปนโรงเรียนแพทยปกกิ่ง เม่ือ ค.ศ. 1906 

หลัง “สัญญาสนัติภาพ” (ค.ศ. 1901) ระหวางจีนกับอังกฤษ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และ

ฝรั่งเศส มีการต้ังโรงเรียนแพทยขึ้นหลายแหง เชน โรงเรียนแพทยเสียเหออีเสวียถาง (协和医学堂 
Union Medical School หรือ โรงเรียนแพทยยูเนียน ค.ศ. 1903) ท่ีปกกิ่ง (北京 เปยจิง) โรงเรียน
แพทยฉีหลู (Qilu ค.ศ. 1904) ท่ีจี้หนาน (济南 Jinan)  โรงเรียนตาถง (大同 Datong ค.ศ. 1908) ท่ี
ฮั่นโขว (Hankou)  โรงเรียนแพทยถงจ้ี (同济医院 ค.ศ. 1908) ท่ีนครเซี่ยงไฮ  โรงเรียนแพทยยูเนียน 

(ค.ศ. 1911) ท่ีเมืองฝูโจว (福州 Fuzhou) และโรงเรียนแพทยเซียงหยา (Xiangya ค.ศ. 1914) ท่ีเมือง
ฉางซา (Changsha)  รวมแลวมีโรงเรียนแพทยตะวันตกของคณะมิชชันนารีกวา 20 แหง  หลงัการปฏวิติั
ประชาธิปไตยในป ค.ศ. 1911 มีโรงเรียนแพทยท้ังของรัฐและเอกชนต้ังขึ้นอีกหลายแหงท่ัวประเทศ  
นอกจากน้ี นักศึกษาจํานวนมากเดินทางไปศึกษาการแพทยในตางประเทศ ท้ังในญ่ีปุน และยุโรป  และมี

การแปลตําราแพทยตะวันตกจํานวนมากเปนภาษาจีน  
ในยุคดังกลาว มีการตอสูกันระหวางการแพทยจีนและการแพทยตะวันตก และผลท่ีสุด

การแพทยจีนเปนฝายพายแพ แพทยจีนหลายคนมีความพยายามผสมผสานการแพทยท้ังสองแผนเขา

ดวยกัน  แตเน่ืองจากทฤษฎีพืน้ฐานแตกตางกัน จึงผสมผสานกันไมได 
2)  ความพยายามลมเลิกการแพทยจีน 
หลังจากการแพทยตะวันตกไดรบัการยอมรับอยางกวางขวางในประเทศจีน รัฐบาลกกมินต๋ัง 

มีความคิดและความพยายามลมเลิกการแพทยจีน ดังน้ี 
ค.ศ. 1914 หวางตาเซีย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เสนอใหยกเลิกการแพทยจีน และให

ใชการแพทยตะวันตกเพียงอยางเดียว 
ค.ศ. 1925 สมาคมสหศึกษาแหงประเทศจีน เสนอตอรัฐบาลใหนําการแพทยจีนเขาเปนสวน

หน่ึงของสถาบันการแพทยตะวันตก แตถูกปฎิเสธ 
เดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 1929  ในท่ีประชุม “คณะกรรมการกลางสาธารณสุข” นายแพทยเวี่ย 

วินซิ่ว ซึ่งศึกษาวิชาแพทยจากญ่ีปุนและกลับมาจีน  ใน ค.ศ. 1914 เสนอใหยกเลิกการรักษาโรคโดย 
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แพทยจีน ดวยเหตุผล คือ 
- ทฤษฎีแพทยจนี ลวนแลวแตเปนทฤษฎีเพอฝน 
- การวินิจฉัยโรคดวยวิธีการแมะหรือจับชีพจรไมเปนจริง เปนการหลอกลวงประชาชน 
- การแพทยจีนไมสามารถปองกนัโรคระบาดได 
- พยาธิวิทยาของการแพทยจีนไมเปนวิทยาศาสตร 
นายแพทยเวี่ยวนิซิ่ว เสนอขั้นตอนการยกเลิกการแพทยจีนไว ดังน้ี  
-  ขึ้นทะเบียนแพทยจีนท่ีมีอยูทุกคน ภายในป ค.ศ. 1930 
- จัดอบรมแกแพทยจีน มีกําหนด 5 ป จนถึง ค.ศ. 1930 แลวมอบประกาศนียบัตรให  

สําหรับผูท่ีไมไดรับใบประกาศนียบัตร ใหหมดสิทธ์ิในการประกอบโรคศิลปะ 
- แพทยจีนท่ีมีอายุเกิน 50 ป และไดใบประกอบโรคศิลปะในประเทศมาแลว เกิน 20 ป ให

ยกเวนไมตองเขารับการอบรม แตจํากัดมิใหรักษาโรคติดตอ ไมมีสิทธ์ิเขียนใบมรณบัตร และใบประกอบ
โรคศิลปะดังกลาวใหมีอายุตอไปอีก 15 ป นับแต ค.ศ. 1929 

- หามแพทยจีนโฆษณาประชาสมัพันธ  และหามแนะนําการแพทยจีนทางหนังสอืพิมพ 
- หามนําเสนอขาวในวารสาร หามการโฆษณาท่ีไมเปนวิทยาศาสตร 
- หามต้ังสถาบันการแพทยจีน 
หลังจากมติดังกลาวผานการพิจารณาของท่ีประชุม ไดเกิดการตอตานจากวงการแพทยและ

เภสัชกรรมแผนจีนอยางกวางขวาง กลุมสมาคมตาง ๆ 132 กลุม จาก 15 มณฑล ไดสงตัวแทนไป
ชุมนุมกันท่ีนครเซี่ยงไฮ กลุมผูตอตานไดชูคําขวัญ “เรียกรองการแพทยจีน เพ่ือปองกันการรุกรานทาง

วัฒนธรรม เรียกรองแพทยและเภสัชกรจีน เพ่ือปองกันการรุกรานทางเศรษฐกิจ”  มีการเจรจากับรัฐบาล
เพื่อใหยกเลิกมติดังกลาว แพทยและเภสัชกรแผนจีนในนครเซี่ยงไฮนัดกันหยดุงานครึง่วนัเปนการประทวง 
โดยไดรับการสนับสนุนจากองคกรตาง ๆ เชน สมาคมการคาแหงประเทศจีน สมาคมสินคาแหงประเทศ

จีน สํานักพิมพขาวการแพทย และชาวจีนโพนทะเลในแถบอุษาคเนยไดสงโทรเลขสนับสนุนการคัดคาน

คร้ังน้ีดวย  การรณรงคคัดคานดังกลาวจัดขึ้นในวันท่ี 17 มีนาคม ค.ศ. 1929  แพทยจีนจึงถือวันท่ี 17 
มีนาคม ของทุกป เปนวันแพทยจีน 

ผลของการคัดคานอยางกวางขวางทําใหมติดังกลาวไมไดนําไปปฏิบัติ แตก็มีการดําเนินการ

บางประการ ไดแก 
- กระทรวงศึกษาธิการออกคําสัง่ ใหเรียกโรงเรียนการแพทยจนีเปนเพียงสถานใหการศึกษา 
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 - กระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนชือ่โรงพยาบาลแพทยจีนเปนสถานพยาบาล และหามแพทยจีน 
ทํางานรวมกับฝายการแพทยแผนปจจุบัน 

- ค.ศ. 1932 รัฐบาลมีคําสั่งหามสอนการแพทยจีนในระบบโรงเรียน 
ผลท่ีตามมาทําใหโรงเรียนแพทยจีนลดจํานวนลงมากมาย ท่ีเห็นไดชัดเจนคือ ในมณฑล

กวางตุง จากเดิมมีโรงเรียนแพทยจีนอยูมากกวา 20 แหง คงเหลืออยูเพียงแหงเดียวใน ค.ศ. 1947  
แพทยจีนซึ่งประมาณวามีอยูราว 5 แสนคน แตเพราะการสอบท่ีเขมงวด ทําใหสวนนอยเทาน้ันท่ีสอบผาน

และไดรับใบประกอบโรคศิลปะ เชน ในนครเซี่ยงไฮ ระหวาง ค.ศ. 1927-1935 มีผูสอบไดเพียง 6,000 
คน เทาน้ัน  การแพทยจีนในประเทศจีนจึงเสื่อมสลายลงตามลาํดับ 

3)  การฟนฟูการแพทยจีนหลังการสถาปนาจีนใหม 
ระหวางสงครามกลางเมืองท่ียาวนานถึง 28 ป เน่ืองจากเขตท่ีฝายคอมมูนิสตครอบครองอยู 

ถูกปดลอมจากทุกดาน การแพทยในเขตน้ีจึงตองอาศัยการใชประโยชนจากการแพทยจีน และไดมีการ
ผสมผสานการแพทยตะวันตกมาโดยตอเน่ือง 

หลังการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม ค.ศ. 1949  รฐับาลจีนใหมมี
นโยบาย “สังคายนาการแพทยจนี” ท่ัวประเทศ  ตอมา ค.ศ. 1956 ไดจัดต้ังสถาบันสอนการแพทยจนีใน 

4 เมืองใหญ คือ นครปกกิ่ง นครเซ่ียงไฮ เมืองนานกิง และเมืองเฉิงตู และขยายเพ่ิมจํานวนขึ้นเรื่อย ๆ 
ชวงการปฏิวัติวฒันธรรม รัฐบาลมีนโยบายกระจายบริการสาธารณสุขไปทั่วประเทศ ดวยการ

สราง “หมอเทาเปลา” ขึ้น มีการเสนอคําขวัญ “หญาหน่ึงกํา เข็มหน่ึงเลม สามารถรักษาโรคได” การผลติ
แพทยดวยนโยบายซายจัด ทําใหเกิดแนวคิด “การรวมแพทยท้ังสองแผนเขาดวยกัน” เพ่ือผลิตแพทย
แผนใหมใหรูท้ังการแพทยตะวันตกและการแพทยจีน แตไมประสบผลสําเรจ็ เพราะทําใหไดแพทยท่ีไมมี

ความรูลุมลึกพอท้ังสองแผน 
เม่ือเขาสูยุค “สีทั่นสมัย” (ค.ศ. 1980) มีนโยบายทบทวนการพัฒนาการแพทยในประเทศจีน 

ต้ังเปาหมายใหมใหมี “การคงอยูรวมกันของการแพทยจีนและการแพทยตะวันตก และการผสมผสาน

ระหวางการแพทยจีนกับการแพทยตะวันตก โดยมุงเนนใหมีการพัฒนาพรอม ๆ กัน” 
ปจจุบันการแพทยจีนมีการพัฒนาท่ีครบวงจร ท้ังหลักสูตรการเรียนการสอน การใหบริการ

ในโรงพยาบาล และการพัฒนายา โดยการแพทยจีนและการแพทยตะวันตกมีการยอมรับซึ่งกันและกัน 

และไดรับการยอมรับจากท้ังรัฐบาลและประชาชน 
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บทที่ 2 
ทฤษฎีอิน-หยาง 

 

ความเปนมาของอิน-หยาง 
อิน-หยาง (阴阳  Yin-Yang) เปนแนวคิดปรัชญาของชาวจีนท่ีมีมาแตโบราณกาล ไดจาก

การสังเกตและคนพบลักษณะท่ีสําคัญของธรรมชาติ วาสิ่งตาง ๆ ประกอบดวย 2 ดาน ซึ่งขัดแยงกัน 

ตอสูกัน พึ่งพากนั แยกจากกันไมได  

 
รูปท่ี 2-1  สัญลักษณอิน-หยาง สีดําแทนอนิ สขีาวแทนหยาง 

ทฤษฎีอิน-หยาง เร่ิมมีมาต้ังแตยุคราชวงศโจว (1,000-256 ปกอนคริสตกาล) มีการกลาวถงึ 
อิน-หยาง เปนคร้ังแรก ซึ่งถูกบันทึกในคัมภีรอี้จิง《易经》และไดรับการปรับปรุงแนวคิดเร่ือยมาจนถึง

ขีดสูงสุดในยุคจั้นกั๋ว (2,476-221 ปกอนคริสตกาล)  
เน่ืองจากทฤษฎีอิน-หยาง ครอบคลุมสิ่งตาง ๆ ไวต้ังแตโบราณ จึงถูกนํามาใชในวิชาการตาง ๆ 

เชน พยากรณอากาศ หมอดู ภูมิศาสตร-ฮวงจุย ดาราศาสตร คณิตศาสตร และการแพทยแผนจีนดวย 

เริ่มในสมัยราชวงศจิ้นและราชวงศฮั่น กลาวกันวา ผูท่ีจะเขาใจเร่ืองอิน-หยางไดดี ตองเขาใจคําพูดท่ีบันทึก

อยูในคัมภีรเนยจิงภาคซูเวิ่น อนิหยางอิ้งเซ่ียงตาลุน《素问 。阴阳应象大论》กลาววา “สรรพส่ิง
ลวนถูกครอบคลุมโดยกฎเกณฑ ลักษณะคูสองดานท่ีมีการแปรเปล่ียนมีเกิดดับเปนพ้ืนฐานเปนท่ีพิสดาร

แปรเปลี่ยนไปไดเร่ือย ๆ ไมสิน้สุด” 
ความสําคัญอยูท่ีคําวา “ลักษณะคู” (天地之道 เทียนต้ีจือเตา) การแปรเปลี่ยน (变化之

父母  เปยนฮฺวาจือฟูหมู) และคําวา “เปนท่ีพิสดารแปรเปลี่ยนไดเร่ือยไมสิน้สุด” (神明之府也 เสิน
หมินจือฝูเหยี่ย)   
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1.  ลักษณะคูของอิน-หยาง  
ลักษณะคูของอิน-หยางมีสองลกัษณะ ดังน้ี 

 1.1 ลักษณะท่ีตรงขามกัน ขัดแยงกัน สูกัน (阴阳对立  อินหยางตุยลี)่ เชน ทิศทางการ

เคลื่อนไหวสูดานนอก สูดานบน ไฟ อุนรอน ฯลฯ เปนหยาง  ทิศทางการเคลื่อนไหวสูดานใน สูดานลาง 
สงบนิ่ง นํ้า หนาวเย็น ฯลฯ เปนอิน 

   1.2 ลักษณะคูท่ีพ่ึงพาอาศัยกนัและแยกกันไมได (阴阳互相 อินหยางฮูเซียง) คือ ไมวาอิน
หรือหยาง ไมสามารถแยกกันอยูเด่ียว ๆ ได เม่ือดานบนเปนหยาง ดานลางตองเปนอิน จะมีดานบนโดย

ไมมีดานลาง หรือมีดานลางโดยไมมีดานบนไมได ตองมีคูกันเสมอ อีกตัวอยางหน่ึงคือ ฝนเกิดจากชี่ของ

ดินซึ่งเปนหยาง พานํ้าระเหยขึ้นเปนกอนเมฆแลวตกลงมา ฝนซึ่งเปนมวลคืออิน จะเห็นไดวาวัฏจักรของ

การเกิดฝน ตองมีอิน-หยางคูกัน แยกจากกันไมได ในสมัยราชวงศหมิงไดกลาวถึงอิน-หยางเกี่ยวกับการ

พึ่งพาและแยกจากกันไมไดในตําราอีกวน อนิหยางลุน 《医贯。阴阳论》วา “หยางสัมพันธกับอิน 

อินสัมพันธกับหยาง ไมมีหยางเกิดอินไมได ไมมีอินหยางก็ไมเกิด” คัมภีรซูเวิ่น อินหยางอ้ิงเซี่ยงตาลุน

《素问 。阴阳应象大论》กลาววา “อินอยูในหยางเปนยามเฝา หยางอยูนอกเปนผูรับใชของอิน” 
ความสัมพันธแบบแยกกันไมไดน้ี แพทยผูมีชื่อเสียงในสมัยราชวงศหมิง ชื่อ จางเจ้ียปน (张

介宾)  ไดเขียนไวในตําราเลยจิง วิ่นชี่เลย《类经。运气类》วา “ฟามีทุนเปนหยาง ในหยางน้ันมีอิน 

ดินมีทุนเปนอิน ในดินน้ันมีหยาง”  
ในสมัยราชวงศชิง หวงเยฺวียนอฺวี้ (黄元御)  ท่ีไดเขียนไวในตําราซูหลิงเวยยวฺิ่น《苏灵微

蕴》วา “อิน-หยางแยกกันไมได อวัยวะตันท้ังหาเปนอิน แตเก็บซอนหยางไว ถาไมมีอวยัวะตันท้ังหา

คอยเก็บซอนหยางไว หยางกห็ลุดลอยไป สวนอวัยวะกลวงทั้งหกเปนหยาง เปนท่ีสารจิงแปรมา ไมมี
อวัยวะกลวงท้ังหก สารอินจิงท่ีเปนอินก็ไมมี จิงจะแหงเหือดไป”   

ชี่ใหกําเนิดเลือด ทําใหเลือดไหลเวียนได เลือดใหชี่เปนท่ีอาศัยอยูและทําหนาท่ีบํารุงชี่  ลักษณะ

การอยูรวมกันแบบอาศัยพ่ึงพากันแยกกันไมไดตองสมดุล จึงจะอยูไดปกติสุขไมเปนโรค ถาเกิดภาวะท่ีไม

สมดุล เชน รางกายมีอะไรมากระตุนใหต่ืนตัวมากเกินไป เกิดภาวะหยาง และไมมีตัวยับยั้งควบคุมให

สมดุล ความต่ืนตัวเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ก็กลายเปนคนบาไดในท่ีสุด ตรงกันขามถาไมมีการกระตุนใหต่ืนตัว 

เหลือแตอินเปนสวนใหญ ก็เปนโรคเศราซึม โรคนอนไมหลับหรือนอนเกง หรือผูปวยติดยาเสพติดใน

ปจจุบัน ก็สามารถอธิบายในลักษณะความสัมพันธแบบอิน-หยางไดเชนกัน 
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2. การแปรเปลี่ยนของอิน-หยาง  
2.1 การจําแนกสรรพส่ิงวาเปนอินหรือเปนหยาง เปนส่ิงแนนอน เชน ไฟ มีคุณสมบัติรอน ลอย

ขึ้นบนจัดเปนหยาง นํ้ามีคุณสมบัติเย็น ลงลางเปนอิน คุณสมบัติประจําตัวของสรรพสิ่งน้ีเปลี่ยนแปลง

ไมได แตสามารถแปรเปลี่ยนไดในกรณีเปรียบเทียบ  เชน  ฤดูใบไมรวง ซึ่งมีอากาศเย็น  เม่ือเปรียบเทียบ
กับฤดูรอน จึงจัดเปนอิน แตถาเปรียบเทียบกับฤดูหนาวซ่ึงเย็นกวาฤดูใบไมรวงก็จัดเปนหยาง 

2.2 อินหรือเปนหยาง สามารถแบงเปนอิน-หยางไดอีก น่ันคือ อิน-หยาง แปรเปลี่ยนไปโดยแบง

ไปไดเร่ือย ๆ ไมสิ้นสุด ตัวอยางเชน กลางวันกบักลางคืน กลางวันเปนหยาง กลางคืนเปนอิน ในคัมภีรซู 
เวิ่น จินกุยเจินเอี๋ยนลุน《素问。金贵真言论》ไดอธิบายวา “ในอินมีหยาง ในหยางมีอิน” ดังน้ี 
 

“ ชวงเชาตรูรุงสาง จนถึง เท่ียงวัน เปนหยางในหยาง 
  ชวงเท่ียง   จนถึง เย็น เปนอนิในหยาง 
  ชวงเท่ียงคืน   จนถึง ไกเริ่มขัน เปนอนิในอนิ 
  ชวงไกเร่ิมขัน จนถึง เชาตรูรุงสาง   เปนหยางในอิน” 

ทํานองเดียวกัน รางกายคนก็แบงเปน อิน-หยางได อวัยวะตันเปนอิน อวัยวะกลวงเปนหยาง  

หัวใจและปอดอยูสวนบนของรางกาย จัดเปนหยาง หัวใจเปนธาตุไฟจึงจัดเปนหยางในหยาง ปอดเปนธาตุ

ทองจึงจัดเปนอินในหยาง ตับและไตอยูสวนลางของรางกายจัดเปนอิน ตับมีลักษณะแกรงจัดเปนหยาง

ในอิน ไตเปนธาตุนํ้าจึงจัดเปนอินในอิน มามอยูตรงกลางของรางกายถงึเขตอินพอดีจัดเปนอิน   
การแปรเปลี่ยนของอิน-หยางแบงไดไมสิ้นสุด จึงเปนคําอธิบายของคําวา “อะไรอยูภายใตฟา

ดินน้ันเปนแบบน้ี” ดังมีกลาวในคัมภีรซูเวิ่น อินหยางหลีเหอลุน《素问。阴阳离合论》วา “อิน-หยาง

น้ันจากสิบขยายไดเปนรอย เปนพัน เปนหม่ืน ขยายไปเรื่อย ๆ จนนับไมถวน ความจริงมาจากหน่ึง” 
2.3 อิน-หยาง เพ่ิม-ลด แปรสภาพ รางกายคนในเวลากลางวันจะถูกกระตุนใหพรอมทํางานจัดเปน

ภาวะหยาง แตกลางคืนรางกายจะถูกควบคุมใหพักผอนอยูในภาวะอิน พอใกลรุงภาวะหยางจะคอย ๆ

เพ่ิมขึ้นและรางกายก็จะเริ่มถูกกระตุนใหพรอมทํางาน หยางเพิ่มอินลด (阴消阳长 อินเซียวหยางฉาง) 
ในทางตรงขามเม่ือพระอาทิตยตกดิน หยางจะลดอินจะเพ่ิม (阳消阴长 หยางเซียวอินฉาง) เปนเชนน้ี
รางกายจึงจะสมดุล ซึ่งแสดงวาอินและหยางคอยควบคุมแปรเปลี่ยนไปมาเรื่อย ๆ ถาผิดปกติไปจะเกิด

ภาวะอินหรือหยางแกรง หรือ อนิหรือหยางพรอง และถาแกรงหรือพรองถงึระดับสูงสุด อิน-หยางอาจจะ

แปรสภาพได เชน ฤดูใบไมผลิจนถึงฤดูรอน อากาศจะอุนไปจนถึงรอนสุด แลวก็เร่ิมแปรสภาพเปนฤดู
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ใบไมรวง อากาศจะเย็นและฤดูหนาวอากาศจะเย็นสุด แลวกลับมาเปนอากาศอุนรอนในฤดูใบไมผลิอีก 

ตองมีคําวาระดับสูงสุดจึงมีการแปรสภาพ ดังในคัมภีรซูเวิ่น อินหยางอ้ิงเซี่ยงตาลุน《素问。阴阳应

象大论》กลาววา “หนาวสุดเกิดรอน รอนสุดเกิดหนาว” “อินสุดเกิดหยาง หยางสุดเกิดอิน”  การ

แปรสภาพของอนิ-หยางในทางคลินิก เชน การกระตุนเปนหยาง ถากระตุนถึงขีดสูงสุดแลวจะกลายเปน

ถูกกดหรือถูกกดยับยั้งเปนอินจะกลายเปนโรคซึมเศรา ตรงกันขามถาถูกกดถึงขดีสูงสุดก็กระตุนใหอาละวาด

ได (โรค mania) คนไขท่ีติดเชื้อโรคหัดเปนพิษไขสูงมากถงึขดีสงูสุด ไขลดตัวเย็น หนาซีด ขาชาเย็น 

เหงื่อออกมาก  ก็คือสภาพหยางแปรเปลี่ยนเปนอิน   

3.  ซานอินซานหยาง (三阴三阳)  
อิน-หยางน้ันแบงมาจากหน่ึงคือ ไทจี๋ (太极) เร่ิมแรกแบงจาก ไทจี๋เปนอินหยาง แลวแบง 

เปน 4 เรียก ซื่อเซี่ยง (四象 ) ซึ่งจะมีแตเสาอิน เสาหยาง ไทอิน ไทหยาง โดยแบงตามหลักการวา 

ตรงไหนมีชี่มากหรือนอย ตอมามีการแบงยอยลงไปตามปริมาณชี่มากนอยเปน หยางมีเสาหยางเปน 1 

หยาง ไทหยางเปน 2 หยาง หยางหมิงเปน 3 หยาง หยางหมิงมีชี่มากสุด อินมีจฺเหวียอินเปน 1 อิน เสา

อินเปน 2 อิน ไทอินเปน 3 อิน ไทอินมีจํานวนอินมากท่ีสุด เสนอินมี 3 เสน เสนหยางมี 3 เสน รวมกัน
เปน 6 เสน ซึ่งไดถูกพัฒนาเปนวิชา ลิ่วจิงเปยนเจ้ิง《六经辨证》 ซึ่งเปนวิธีท่ีใชพิเคราะหรักษาโรคท่ี
ดีมากวิธีหน่ึง  

การจําแนกอิน-หยาง  
การแพทยแผนจีนไดจําแนกอิน-หยาง ดังน้ี   

1. แบงรางกายและเน้ือเยื่อโครงสราง 
  

หยาง อิน 
อวัยวะภายนอก ขาแขนดานนอก อวัยวะภายนอก ขาแขนดานใน 
อวัยวะภายใน หัวใจ ปอด อยูดานบน อวัยวะภายในมาม ตับ ไต อยูดานลาง 
ชี่ พลังงาน ไมมีรูป เลือด ของเหลวในรางกาย (津液 จินเยี่ย) มีรปู 
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2. แบงตามหนาท่ีสรีรวิทยา 
 

หยาง อิน 
ขึ้นบน ลงลาง 

ออกนอก  เขาใน 
กระตุน กดยับยั้ง 
ใหความรอนอุน ใหความหนาวเย็น 
ขับเคลื่อน ใหความชื้น (น่ิง) 
อรูป (พลังงาน) มีรูป 

3. แบงตามอาการแสดงของโรค 
  

หยาง อิน 
ไขรอน หนาว 

จิตต่ืนเตน จิตหงอยเหงา 
อุจจาระแหง อุจจาระเหลว 
ปสสาวะสั้น เหลืองเขม ปสสาวะใสขาว 
สีหนาสวาง มีเงา สีหนามืด หมองคล้ํา 
เสียงดัง เสียงสงู เสียงคอย  เสียงตํ่า 

ชีพจรลอย ใหญ ลื่น เร็ว แกรง ชีพจรจม เล็ก ฝด ชา พรอง 
 

4. แบงตามอิทธิพลหรือปจจัยตาง ๆ ที่กอใหเกิดโรค (邪气 เสียช่ี)  
   

หยาง อิน 
แหง ลม ชื้น 
ไฟ (รอน) หนาว (เย็น) 
เสียชี่หยาง (เปนอันตรายตอ   
อินและนํ้าของรางกาย) 

เสียชี่อิน (เปนอันตรายตอ   
หยางชี่ของรางกาย) 

แหงรอน   แหงเย็น 

     กับคํากลาววา  “หยางเกนิ เปนโรคอนิ    อินเกิน เปนโรคหยาง” 
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5. แบงตามรสและฤทธิ์ของยา (4 ฤทธิ์ 5 รส) 
 

หยาง อิน 

ฤทธ์ิรอน ฤทธ์ิเย็นจัด 

ฤทธ์ิอุน ฤทธ์ิเย็น 
รสเผ็ด รสขม 
รสหวาน รสเปร้ียว 
 รสเค็ม 

การแปรเปล่ียนไปสูโรคพยาธิ 
ความสมบูรณของอิน-หยางในรางกาย มีความสาํคัญตอสขุภาพไมวาจะเปนความสมดุลระหวาง

สวนบนหรือสวนลางของรางกาย หรือ ระหวางภายในหรือภายนอกรางกาย หรือระหวางพลงังานชี่นอก

หรือพลังงานชี่ในรางกาย หรือ ระหวางชี่กับมวล ถาความสมดุลเสียไปก็ปวยเปนโรค แมโรคตาง ๆ จะ

ซับซอนเพียงใด ก็มีวิธีรักษาโดยปรับสมดุลของอิน-หยางในรางกาย การเสียสมดุลมี 2 แบบ ดังน้ี 

1. อินหรือหยางแกรง (阴阳偏盛  อิน-หยางเพียนเซ่ิง)  
อินหรือหยางแกรง หมายถึง ภาวะท่ีอินหรือหยาง ดานใดดานหน่ึงเกิดแกรงขึ้นมาขมดาน

ตรงขามทําใหเกดิโรค เชน เสียชี่ท่ีเปนหยางเขาสูรางกาย อินและเยี่ย (นํ้าจะถกูกระทบ เสียชีท่ี่เปนหยาง 

มีลักษณะรอน ภาวะรางกายจะมีหยางเพิ่มขึ้น มีอาการรอน) แตถาเสียชี่เปนอิน มีลักษณะเยน็เขาสูรางกาย 

ความเย็นจะเพิ่มขึ้น ทําลายหักลางหยางลง จะมีอาการของความหนาวเย็น ดังในคัมภีรซูเวิ่น อินหยางอ้ิง

เซี่ยงตาลุน (素问 。阴阳应象大论) อธิบายวา “อินแกรงเปนโรคหยาง หยางแกรงเปนโรคอิน อิน

แกรงจักหนาว หยางแกรงจักรอน” สรุปคําวา “โรคหยาง” หมายถึง สูญเสียหยางชี่ โรคอินหมายถึง 
สูญเสียอินและเยี่ย 
2.  อินหรือหยางพรอง  (阴阳偏虚  อิน-หยางเพียนซวฺี)  

อินหรือหยางพรอง หมายถึง ภาวะท่ีอินหรือหยาง ดานใดดานหน่ึงขมหรือยับยั้งดานตรงขาม

ไมอยู ทําใหเกิดโรคขึ้น ตัวอยางเชน อินพรองหยางเกิน หยางพรองอินเกิน อินพรองจะรอน หยางพรอง

จะหนาว สําหรับอินพรองหยางแกรง เน่ืองจากอินท่ีพรองจะทําใหมีอาการรอน คอแหง ปากแหง อุจจาระ

แข็งแหง เม่ือไฟลอยขึ้นขางบนแกมจะแดง  มีเหงื่อออกและรอนวันละสองคร้ังเปนเวลา เรียก เฉาเยอ 
(潮热) ลิ้นแดงฝานอย ชีพจรเล็กเร็ว สําหรับกรณี หยางพรองอินแกรง หยางพรองจะทําใหหนาว 



 
 
 
 

ทฤษฎีอิน-หยาง 
 

33 

จิตใจหอเห่ียวและไมมีแรง กลัวหนาว ปลายมือเทาเย็น อุจจาระเหลว ปสสาวะมากนานสีขาว ลิ้นอวนซีด 

ชีพจรพรอง ออนแรง   
การใชหลักอินหยางในการปองกันและรักษาโรค 

อินหยางตองอยูคูกันไมแยกจากกัน ตองพ่ึงพาอาศัยกัน  ถาอินหรือหยางอยางใดอยางหน่ึง

พรองไป เชน ถาอินพรองพรองระดับหน่ึงจะทําใหหยางพรองดวย และในทํานองเดียวกัน ถาหยางพรอง

ถึงระดับหน่ึง จะไมสามารถเกิดอินได และตอไปพรองท้ังคู เรียก อิน-หยางเหลี่ยงซวฺ ี (阴阳两虚) ถา
อินหรือหยางพรองจนหมด ชีวติอยูไมได หยางหมดไป เรียก หยางทฺวอ (阳脱)  อินแหงไป เรียก อิน
เจ่ีย (阴竭) 

แพทยผูมีชื่อเสยีงในสมัยราชวงศหมิง ชื่อ จางเจ้ียปน (张介宾) ไดเขียนไวในตําราจิ่งเยฺวี่ย
ฉวนซู ซินลิ่วปาเจิ้น《景岳全书。新六八阵》ไดมีการบันทึกถึงวิธีรักษาวา “การรักษาเสริมหยางท่ี
ดี ใหเพิ่มยาอินเขาไป การรักษาเสริมอินท่ีดีน้ันใหเพิ่มยาหยางเขาไป” วิธีน้ีเรียกวา “ใชอนิเพ่ือเสริมหยาง 
ใชหยางเพ่ือเสรมิอิน”  ตํารับยาท่ีมีชื่อเสียงของทาน คือ  อิ้วกุยหวาน (右归丸) โดยใช สูต้ี (熟地) ซึง่
เปนตัวยาเสริมอินใสในตํารับยาเสริมหยาง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของตํารับยา และในตํารับยา จฺวอกุย
หวาน (佐归丸) ใสตัวยาเขากวางในตํารับยาเสริมอิน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของตํารับยาเสริมอิน ซึ่ง

แสดงถงึความสมัพันธของอิน-หยางตามหลัก “ในอินมีหยาง” และ “ในหยางมีอนิ” 
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บทที่ 3 
ทฤษฎีปญจธาตุ 

 

กําเนิดทฤษฎีปญจธาตุ   
ปญจธาตุ (五行 อูสิง) เปนทฤษฏีเกาแกของจีน บรรยายถึงวัตถุท้ังหลายในจักรวาลประกอบดวย

ลักษณะของ ไม ไฟ ดิน ทอง นํ้า เปนพ้ืนฐาน มีการใหกําเนิดเกื้อกูล ขมยับยั้งระหวางลกัษณะท้ังหา 

เพ่ือใหระบบภายในหรือระหวางระบบอยูไดอยางสมดุล ทฤษฎีปญจธาตุภายหลังไดแพรหลายเขาสูการแพทย

แผนจีน ใชในการอธิบายถึงสรีรวิทยา การเกิดโรค และการปองกันรักษาโรค  
ความเปนมาของปญจธาตุ  

ปญจธาตุ พัฒนาจาก  “5 ทิศ (五方 อูฟาง) 5 แบบ  (五节 อูเจีย๋) 5 ดาว (五星 อูซงิ) และ  
5 พร (五材 อูไฉ)”  

ในสมัยราชวงศซาง (商朝) จากการเซนไหวขอฝนในทิศตาง ๆ เกิดการกําหนด “5 ทิศ” ขึ้น  

โดยมีทิศตะวันออก ทิศใต ทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศตรงกลาง ซึ่งหมายถึง ท่ีอยูของประชาชนตอ

แนวคิดน้ี เร่ิมสังเกตถึงผลกระทบของภูมิอากาศและอุณหภูมิตอผลิตผลท่ีไดจากการเพาะปลกู ไดแปร

ภูมิอากาศ เปน “4 ฤดู” และ “5 แบบ” ตอมามีนักปราชญคนพบดาวนพเคราะห 5 ดวง ท่ีสามารถ

มองเห็นดวยตาเปลา ต้ังชื่อดาว นํ้า ทอง ไฟ ไม ดิน คือ ดาวพุธ ดาวศุกร ดาวอังคาร ดาวพฤหัส และ

ดาวเสาร และเชือ่วาการโคจรของดาว 5 ดวงน้ีอยางปกติเปนระเบียบ มีอิทธิผลตอพลังงานและสสารบน

โลก และสัมพันธกับภูมิอากาศและฤดูกาลท้ัง 4  ในสมัยของจักรพรรด์ิหวงต้ีไดจัดทําปฏิทินดวงดาว เร่ิม
ใชคําวา “อูซิง” และเชื่อกันวาการโคจรของดวงดาว 5 ดวง ในปใดถาเปนไปตามปกติ ปน้ันผลผลิตของ

เกษตรกรจะรุงเรือง ในยุคชุนชวิจั้นกั๋ว มีบันทึกใชคํา “อูไฉ (五材)” หมายถึง ธาตุไม ธาตุไฟ ธาตุดิน 

ธาตุนํ้า ธาตุทอง และถือวาธาตุท้ัง 5 เปนสิ่งจําเปนขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิต ไดมาจากพลังงานและสสาร

จากฟาดิน จาก 5 ทิศ 5 แบบ และ 5 ดาว นักปราชญไดสังเกตอิทธิพลของอากาศ การเปลี่ยนแปลงของ

ผลผลิต การโคจรของดวงดาว จนทําใหกําเนิดคําวา “อูสิง (五行)” ขึ้นมาและคอย ๆ คนพบลักษณะ
ความสัมพันธพิเศษ คือ “การขม หรือ การยับยั้ง (相克 เซียงเคอ)” เชน ไฟชนะทอง หรือ ไฟขมทอง 

นํ้าชนะไฟ หรือ นํ้าขมไฟ และสังเกตจากลกัษณะภูมิอากาศ เชน ลม (ไม) ชนะความชื้น ความชื้น (ดิน)

ชนะความหนาว  ความหนาว (นํ้า) ชนะความรอน ความรอน (ไฟ) ชนะความแหง ความแหง (ทอง) ชนะ
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ลม ทําใหเกิดคําวา ไมขมดิน ดินขมนํ้า นํ้าขมไฟ ไฟขมทอง ทองขมไม เปนหลักการการขมของปญจธาตุ

เกิดขึ้น 
จากการสังเกตเร่ือง ฤดูกาลภูมิอากาศพบวา ฤดูใบไมผลิตนไมเริ่มเกิดขึ้นมา ฤดูใบไมผลิคู

กับไม คูกับการเกิด เรียกสั้น ๆ วา ฤดูใบไมผลิเกิดไม (春生木) ฤดูรอนตนไมเจริญเติบโต (夏长火) 
ไฟทําใหเจริญเติบโต กลางฤดูรอนผลไมสุก (夏长化土 ) ฤดูใบไมรวงตองเก็บเกี่ยว (秋收金 ) ฤดู
หนาวมีการหลีกเรน จําศีล (冬团藏水) จะเห็นไดวา ฤดูใบไมผลิมีการเกิด โตในฤดูรอน สุกในกลางฤดู

รอน รวงโรยในฤดูใบไมรวง และเรนจําศีลในฤดูหนาว เปนลักษณะเกื้อหนุนกันใหกําเนิด เกิดคําพูดวา 

“ฤดูใบไมผลิเกดิ ฤดูรอนเจริญเติบโต ฤดูใบไมรวงโรย และฤดูหนาวเรน” (春生, 夏长, 秋收, 冬藏) 
และไดหลกัวา ไมใหกําเนิดไฟ ไฟใหกําเนิดดิน ดินใหกําเนิดทอง ทองใหกําเนิดนํ้า นํ้าใหกําเนิดลม เปน

หลักการของปญจธาตุในแงการใหกําเนิดเกื้อกูล (相生 เซียงเซิง) 

1.  ลักษณะเฉพาะตัวของปญจธาตุ 
กอนราชวงศจิ้นมีการบันทึกลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของปญจธาตุไว ดังน้ี 

 

ธาตุไม - งอตรงเหมือนกิ่งไม มีหัวงอตรงเปนปลอง 
 - แผกระจายเหมือนกิ่งไมยืดสาขากระจายออกไปเร่ือย ๆ 
 - กระจายออกดานนอก 
 - ความหมายคือ งอ ยืด ไดแก ตับ ถุงนํ้าดี เอ็น 
ธาตุไฟ - ใหความอบอุน 
 - ความรอนลอยขึ้นบน 
 - ไดแก หัวใจ ลําไสเลก็ 
ธาตุดิน - ใหกําเนิดแกสรรพสิ่ง 
 - ดินเปนมารดาของสรรพสิง่ ทุกอยางมาจากดิน 
 - ดินเปนสิ่งท่ีสรรพสิ่งตองกลับคืนสู 
 - สังกัดอยูไดกบั 4 ธาตุท่ีเหลือ 
 - ไดแก มาม กระเพาะอาหาร กลามเน้ือ 
ธาตุทอง - สามารถแปรสลายแยกออกจากกัน เชน แยกทองออกมาจากแรดิน 
 - สามารถแสดงความแข็งแกรงของโลหะ 
 - ดูดซับสารบริสุทธ์ิ ทิศทางกระจายและลง 
 - ไดแก ปอด และ ลําไสใหญ 
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ธาตุน้ํา - จําศีล หลีกเรน เก็บซอน 
 - ใหความชุมชืน้ 
 - ทิศทางลงลาง 
 - หนาวเย็น 

2.  การจําแนกสรรพสิ่งใหเขากับธาตุทั้ง 5 
   ตารางที่ 3-1   แสดงความสัมพันธระหวางปญจธาตุกับสรรพสิ่ง 

 

สรรพส่ิง ไม ไฟ ดิน ทอง น้ํา 
อวัยวะตันท้ัง 5 ตับ หัวใจ มาม ปอด ไต 

อวัยวะกลวงท้ัง 6 ถุงนํ้าดี ลําไสเลก็ กระเพาะอาหาร ลําไสใหญ กระเพาปสสาวะ 
เนื้อเยื่อ เอ็น หลอดเลือด กลามเน้ือ ผิวหนัง กระดูก 
อวัยวะรับสัมผัส ตา ลิ้น ปาก จมูก หู 
เสียง ตะโกน หัวเราะ รองเพลง รองไห ครวญคราง 
อารมณ โกรธ ดีใจ กังวล ครุนคิด เศรา กลัว 
ฤดูกาล ใบไมผล ิ ฤดูรอน ปลายฤดูรอน ใบไมรวง หนาว 
ทิศ ตะวันออก ใต กลาง ตะวันตก เหนือ 
สภาพอากาศ ลม รอน ชื้น แหง เย็น 
สี เขียว แดง เหลือง ขาว ดํา 
รส เปรี้ยว ขม หวาน เผ็ด เค็ม 

ของเหลว นํ้าตา เหงื่อ นํ้าลาย (ใส) นํ้ามูก นํ้าลาย (ขน) 
ความสมบูรณ เล็บ สีหนา ริมฝปาก เสนขน เสนผม 
กล่ิน หืน ไหม หอม เนา บูด 

  ตัวอยางเชน  
     -  อารมณกลวั ตกใจมาก ๆ จะมีผลตอทวารหนัก หรือทวารเบาอาจมีผลทําใหอุจจาระราด  
        หรือ ปสสาวะราดได 

         - คนท่ีเครียดมากเปนเวลานาน ๆ ครุนคิดมาก มักไมรูสึกหิวขาวและจะมีผลตอมาม 
         - คนท่ีโกรธรุนแรงจะมีใบหนาเขียวหมองคล้ํา 
         - คนท่ีมีเสนผมดกดํา จะสะทอนถึงการทํางานของไตยงัดีอยู  
         - ไตจะถกูความเย็นกระทบในทิศเหนือ 
         - ปลายลิ้นมีสีแดงจ้ํา ๆ จะสะทอนถึงปญหาท่ีหัวใจและหลอดเลอืด 
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ความสัมพันธระหวางปญจธาตุ 
1.  ความสัมพันธระหวางปญจธาตุแบบปกติและปญจธาตุแบบผิดปกติ 
 ตามธรรมชาติเพ่ือใหเกิดความสมดุลจะมีการใหกําเนิด (สรางหรือเกื้อกูล) และการขม (ทําลาย
หรือยับยั้ง) ในรางกายคนก็เหมือนกันจะมีท้ังการสงเสริมและยับยั้ง ไมใหมากเกินไปเพื่อใหรางกายสมดุล  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3-1   แสดงภาพการใหกาํเนิดและการขมของปญจธาตุ 

                                                เสนประ                 แสดงการสราง        
                                    เสนทึบ                  แสดงการขม 

1.1  ความสัมพันธระหวางปญจธาตุแบบปกติ 

1.1.1 การใหกําเนิด การสราง การเกื้อกูล (相生 เซียงเซิง) หมายถึงการชวยเหลือเกื้อกูล
ใหเติบโต หนุนใหกาวหนา ใหเกิดกําเนิดขึ้น  
ไม  ไฟ  ดิน  ทอง     นํ้า  ไม 

 เปนวัฏจักรวงจรเชนน้ีไปเรื่อย ๆ ทุกธาตุในปญจธาตุ เปนท้ังผูใหกําเนิด และ ผูถูกใหกําเนิด 

เหมือนแมใหกําเนิดลูก เชน  
- ไมในปาเสียดสีกันเกิดไฟ  
- ไฟเม่ือมอดกลายเปนเถาถาน (ดิน) 
- ดินเปนแหลงสรางทุกอยาง เชน โลหะทอง 
- ทองเม่ือนํามาแปรสภาพเกิดเปนของเหลว (นํ้า) 
- นํ้าจะมาหลอเลี้ยงใหตนไม (ไม) เจริญงอกเติบโต 

ไฟ (หัวใจ) น้ํา (ไต) 

ทอง (ปอด) ดิน (มาม) 

ไม (ตับ)  
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1.1.2  การขม การยับยั้ง การทําลาย (相克 เซียงเคอ)  การขมกันจะขมกนัโดย เวน 1 ธาตุ 

เชน ไมกําเนิดไฟ ไมไมขมไฟ แตจะไปขมดิน เชน   
- ไมขมดิน คือ ไมยึดดินไวเพ่ือไมใหดินพังทลาย จึงสมดุล 
- ดินขมนํ้า คือ แนวดินกั้นนํ้าได ดูดซับนํ้าไว   
- ทองขมไม คือ โลหะลมไมไมใหไมมากเกินไป 
- นํ้าขมไฟ คือ นํ้าดับไฟไมใหลกุลามได  
- ไฟขมทอง คือ ไฟทําใหโลหะออนตัวลง     

1.2  ความสัมพันธระหวางปญจธาตุแบบผิดปกติ 
1.2.1 ขมเกิน (相乘 เซียงเฉงิ) หมายถึง ภาวะท่ีแขง็แกรง รงัแก ขมเหง ออนแอ หรือ มี

การขมมากกวาปกติ การขมเกิน มี 2 แบบ เชน ขณะท่ีไมขมดินมากเกินไป เพราะเหตุไมแกรงเกิน ภาวะ

น้ีเรียกวา ไมแกรงเกินขมดิน ทําใหเกิดโรคแกรง อีกแบบหน่ึงคือ ดินออนแอมากเกินไป ไมเลยขมเกินได 

เรียกวา ดินพรองไมเลยขมเกินทําใหเกิดโรคพรอง 
1.2.2 ขมกลับ (相侮 เซียงอู) หมายถึง ปญจธาตุท่ีถูกขมปกติ ขมสวนทิศกลับไป เชน ปกติ 

ทองขมไม แตในกรณีผิดปกติ ไมไมยอมใหทองขม แตกลับขมทองสวนกลบั และมี 2 ลักษณะ คือ 

แบบหน่ึง แรงขมปกติไมเพียงพอ เชน ทองออนแอไมมีแรงขมไมไดตามปกติ ไมเลยขมกลับ เรียกวา ทอง

พรองไมเลยขมกลับ (金虚木侮 จินซฺวีมูอู) อีกแบบหน่ึงปญจธาตุท่ีถูกขมแข็งแกรงเกนิไป เชน ไม

แกรงไมยอมใหทองขม ซ้ํากลับขมสวน เรียกวา  ไมแกรงเกินขมทองสวนกลับ (木旺侮金 มูวางอูจิน)  
การขมเกินและขมกลับสามารถเกิดไดในเวลาเดียวกัน เชน ไมแกรงเกินขมดิน ขณะเดียวกัน

ก็ขมทองดวย 
ความผิดปกติท่ีเกิดจากปญจธาตุ ท่ีสัมพันธกันแบบแมลูก มี 2 แบบ ดังน้ี 

แบบท่ี 1 แมปวยกระทบถึงลกู (母病及子 หมูปงจ๋ีจื่อ) เม่ือมีอวัยวะตันอันใดอันหน่ึง
ของแมเกิดปวยจะกระทบถึงอวยัวะตันของลูก เชน  

ตับ (ไม)      เปนโรค  จะกระทบถึง หัวใจ (ไฟ)  
หัวใจ (ไฟ)    เปนโรค  จะกระทบถึง มาม (ดิน)  

แบบท่ี 2 ลูกปวยกระทบถึงแม (子病犯母 จื่อปงฟานหมู) หมายถึง เม่ืออวัยวะตันของลกู
ปวย จะกระทบถึงอวัยวะตันของแม เชน  

ตับ (ไม)      เปนโรค  จะกระทบไปถึง ไต (นํ้า)   
ไต (นํ้า)       เปนโรค  จะกระทบไปถึง ปอด (ทอง) 
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2.  ความสัมพันธระหวางปญจธาตุกับอวัยวะตัน 
 จากทฤษฎีปญจธาตุจะเห็นไดวา ความสามารถของหนาท่ีอวัยวะตน นอกจากจะข้ึนกับอวัยวะตัน

น้ัน ๆ แลว ยังขึน้กับอวัยวะตันท่ีมาใหกําเนิดสรางเกื้อกูล หรือ อวัยวะตันท่ีมาขม  
2.1  ความสามารถของหนาท่ีข้ึนกับอวัยวะตันท่ีสราง 

2.1.1  การสรางไฟ  ตับ (ไม) ใหกําเนิดหัวใจ (ไฟ) ตับมีหนาท่ีเก็บเลือดเพื่อมาเกื้อกูลหลอ
เลี้ยงหัวใจ เพ่ือฉีดไปเลี้ยงท่ัวรางกาย เรียกวา ตับ (ไม) สรางไฟ (หัวใจ)  

2.1.2  การสรางดิน  หัวใจ (ไฟ) ฉีดเลือดไปเลี้ยงมาม (ดิน) ใหความอบอุน พลังงานแกมาม 

(ดิน) เรียกวา หัวใจ (ไฟ) สรางมาม (ดิน)    
2.1.3 การสรางทอง มามสรางเลือดและจงิสงไปใหปอด (ทอง) เรียกวา มาม (ดิน) สรางปอด

(ทอง)   
2.1.4  การสรางน้าํ  ปอด (ทอง) จะเกื้อกูลหนุนอินของไต (นํ้า) หรือกลาวไดวา ปอดเปน

ตนนํ้า ซึ่งชวยใหไตอินสามารถยับยั้งไตหยางใหอยูในภาวะสมดุล เรียกวา ปอด (ทอง) สรางไต (นํ้า) 
2.1.5 การสรางไม  สารจําเปนของไต คือ จิง (精) จะแปรสภาพไปเปนเลือดในตับ (ไม) 

เรียกวา ไต (นํ้า) สรางตับ (ไม) 
2.2  ความสามารถของหนาท่ีอวัยวะตันข้ึนกับอวัยวะตันท่ีขม 

2.2.1 ไม (ตับ) ขมดิน (มาม) คือ ตับมีหนาท่ีควบคุมการไหลเวียนของพลังชีข่องมาม ใหอยู

ในภาวะปกติ ไมใหชี่ของมามติดขัด  
2.2.2 ดิน (มาม) ขมน้ํา (ไต) คือ มามขับความชื้นและนํ้าไดปกติ จะมีผลใหไตขับนํ้าปกติ 

ไมเกิดการค่ังของนํ้า  
2.2.3 น้ํา (ไต) ขมไฟ (หัวใจ)  คือ อินของไตไปควบคุมไฟของหัวใจไมใหมากเกินไป 
2.2.4 ไฟ (หัวใจ) ขมทอง (ปอด) คือ ไฟของหัวใจสามารถควบคุมไมใหชี่ของปอดกระจาย

มากเกินไป  
2.2.5 ทอง (ปอด) ขมไม (ตับ) คือ ชี่ของปอดท่ีกระจายและลงลางจะขมชีข่องตับไมใหขึ้น

บนมากไป 

3.  การขมผิดปกติกับการเกดิโรค 
เม่ือมองสรีระของรางกายโดยองครวม จะเห็นวาอาการของโรคท่ีเกิดขึ้นน้ัน เปนผลรวมของ

ความสัมพันธระหวางปญจธาตุ ซึ่งเกิดไดในกรณีท่ีการสรางผิดปกติ หรือ ในกรณีท่ีมีการขมเกิน  
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   3.1 อาการท่ีเกิดจากการสรางท่ีผิดปกติระหวางปญจธาตุ ท่ีเรียกวา แมลูกถายทอดอาการให

กัน มี 2 แบบ ดังน้ี 

แบบท่ี 1 แมปวยกระทบถึงลกู เม่ืออวัยวะของแมพรอง อวัยวะของลูกก็จะพรองตามทําให

เกิดภาวะพรองท้ังแมและลกู ตัวอยางเชน เม่ือไตพรองมีผลใหสารจิงและเลือดของตับไมเพียงพอ หรือ 

เม่ืออินของไตไมเพียงพอไมสามารถไปหลอเลี้ยงอินของตับ จนเกิดภาวะอินของไตและตับท้ังคูพรอง เปน

เหตุใหเกิดภาวะตับแกรงเกิน นํ้าไมสามารถหลอเลี้ยงเกื้อกูลตับ มีอาการอินของตับและไตพรองเปน

สําคัญ 
อีกตัวอยางท่ีแมปวยกระทบถงึลกูคือ ตับเปนอวยัวะแมเกิดแกรงเปนไฟ กระทบถึงหัวใจ (ไฟ) 

อวัยวะลูก ทําใหเกิดภาวะไฟของตับและหัวใจแกรงท้ังคู 
แบบท่ี 2 ลูกปวยแมปวยตาม สวนใหญเม่ือลูกมีอาการพรองแมจะมีอาการพรองตาม เรียกวา 

จื่อเตาหมูชี่ (子盗母气) อวัยวะของลูกอาจจะแกรงหรือพรองก็ได เชน อนิของไตพรอง ทําใหอินของ

ปอดพรองตาม เกิดอินของไตและปอดพรอง หรือ ไฟของตับแกรงจนทําใหอินของไตพรอง กลายเปน

โรคอินของไตพรอง ไฟของตับแกรง ซึ่งเปนโรคท่ีมีท้ังแกรงและพรองอยูดวยกัน โรคที่เกิดจากแมกระทบ

ถึงลกูจะมากกวาโรคท่ีเกิดจากลูกกระทบถึงแม 

 3.2 อาการท่ีเกดิจากการขมท่ีผดิปกติระหวางปญจธาตุ  มี 2 แบบ ดังน้ี 
แบบท่ี 1 แบบขมเกิน เชน ไม (ตับ) แกรงเกนิขมดิน (มาม) ทําใหมีอาการของชี่ติดขดัสงผล

ตอการทํางานของมาม เกิดอาการแนนลิ้นป ทองอืด ปากขม เรอเปรี้ยว อุจจาระเหลว หรือ ตับ (ไม) ขม
มาม (ดิน) ท่ีพรอง มีอาการของมามและกระเพาะอาหารออนแอ ไมสามารถทนตอการขมของตับ เกิด

อาการเวียนศีรษะ ไมมีแรง อาหารไมยอย เรอแนน อึดอัดชายโครง ทองเสีย ถายเหลว เปนตน   

แบบท่ี 2 แบบขมกลับ เชน ปกติทอง (ปอด) จะขมไม (ตับ) แตถาตับแกรงมากจนขมสวน
ทองปอดกลับ เรียกภาวะน้ีวา ไมแกรงขมทองกลับ พบมีอาการของไฟตับ หงุดหงิด ขี้โมโห หนาแดง ตา

แดง แนนหนาอก ไอมาก เสมหะมีเลือด 
โรคท่ีเกิดจากการขมกลับจะเบากวาโรคท่ีเกิดจากการขมเกิน 

หลักการใชปญจธาตุในการรักษาโรค 

1.  แกรงใหทอน พรองใหเสรมิ 
2. ใหเนนรักษาอวยัวะท่ีถกูกระทบกอน เชน ไมแกรงขมดินเกินไป การรักษาน้ันตองบํารุงเสริม

มามใหแข็งแรงกอน เม่ือมามแข็งแรงทนการขม โรคก็จะหายโดยงาย 



 
 
 
 

ทฤษฎีปญจธาตุ 
 

41 

3. พรองใหบํารงุแม แกรงใหทอนลูก เชน อินของไตและตับพรองท้ังคู การรักษาไมเพียงแตจะรักษา
อินของตับเทาน้ัน ยังตองบํารุงเสริมอินของไตดวยเพราะเปนอวัยวะแมของไมตับ อีกตัวอยางคือ การใช

จุดอินกู ซึ่งเปน เหอเชี่ย จุดนํ้า ของเสนเสาอินไต ขา และจุดชวฺีเฉฺวียนซึ่งเปนจุดนํ้าของเสนจฺเหวียอินตับ

ของขา ในการรักษาอินของไตและตับพรองท้ังคู 
4. การรักษาโรคโดยใชอารมณของปญจธาตุ  คัมภีรเนยจิงภาคซูเวิ่น อินหยางอิ้งเซ่ียงตาลุน

《素问  。阴阳应象大论》กลาววา “คนมีอวัยวะตันท้ังหา สรางช่ีหาอยางใหเปน โกรธ ดีใจ 

กังวล (ครุนคิด) เศรา และกลวั” อารมณโกรธจะมีผลไมดีตอตับ อารมณดีใจจะมีผลไมดีตอหัวใจ อารมณ

ครุนคิดกังวลจะมีผลไมดีตอมาม อารมณเศราจะมีผลไมดีตอปอด อารมณกลัวจะมีผลไมดีตอไต อารมณ

โกรธชนะครุนคิดกังวล อารมณดีชนะความเศรา ความกลวัชนะความดีใจ ความเศราชนะความโกรธ 

อารมณครุนคิดกังวลชนะความกลัว เปนไปตามลักษณะความสัมพันธระหวางปญจธาตุในแงอารมณ 
แพทยผูมีชื่อเสียงในสมัยราชวงศจินเหวียน ชือ่ จางจ่ือเหอ (张子和) ไดใชอารมณปญจธาตุ

ในการรักษาโรคท่ีเกิดจากอารมณโดยวิธีการขมกลับ ดังน้ี   
“ใชความเศรารักษาความโกรธ  โดยพูดใหเกิดความรูสึกเศรา 
  ใชความดีใจรักษาความเศรา  โดยพูดใหเกิดความสนุกทะลึ่ง 
  ใชความกลัวรักษาความดีใจ  โดยพูดใหเกิดความกลัวความตาย 
  ใชความโกรธรักษาความกังวลครุนคิด โดยพูดดูถูก ดูหม่ิน ดูแคลน 
  ใชความกังวลครุนคิดรักษาความกลัว โดยพูดใหคิด”  

ขอพึงระวังเกี่ยวกับการใชปญจธาตุ 
 หลักปญจธาตุเปนเพียงวิธีหน่ึงของการแพทยแผนจีน ยังมีความรูในการวินิจฉัยรักษาท่ีดีอื่นอกี 

เชน ความรูเกี่ยวกับเรื่อง จั้งฝูเปยนเจิ้ง ชี่เสฺวีย่เปยนเจิ้ง ลิ่วจิงเปยนเจิ้ง ไมควรใชปญจธาตุวิธีเดียวใน

การวินิจฉัยโรค เพราะบางครั้งมีความไมเหมาะสมอยางยิง่ ตัวอยางเชน ถาอินของไตพรอง การใชวิธี

เสริมอินเพื่อรักษาอนิของไตจะไมนิยม เพราะยาอินท่ีใชรักษาอินของไตพรองน้ัน เปนยาออนเกินไป หรือ 

การจะอาศัยหลกัความสัมพันธแมลูก คือ บํารุงหยางของหัวใจ เพ่ือใหเกิดการเสริมมาม ใหเกิดหยางช่ี

ตาม  ก็ไมใชวิธีท่ีนํามาใชรักษาในทางปฎิบัติ เพราะสามารถรักษาไดดีกวาโดยใชความรูในเรื่อง ม่ิงเหมิน 

(命门) มาอุนหยางของมาม ฉะน้ันในการรักษาจะตองเลือกวิธีท่ีเหมาะสมเปนหลัก   
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บทที่ 4 
ทฤษฎีอวัยวะภายใน 

 

จ้ังเซ่ียงเสฺวียซัว (藏象学说) หรือ ทฤษฎีอวัยวะภายใน เปนวชิาท่ีวาดวยอาการแสดงทาง

สรีรวิทยา หรือ พยาธิวิทยา ซึ่งบอกถึงภาวะของอวัยวะท่ีซอนอยูภายในรางกาย  

สมัยโบราณการแพทยแผนจีนไดจัดกายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา และพยาธิวทิยาเขาดวยกัน 

ดังน้ัน กายวิภาคศาสตรของการแพทยแผนจนี จึงมีเน้ือหาความรูดานกายวิภาคศาสตรของการแพทย

แผนตะวันตก เชน กลาวถงึปอด มาม หัวใจ ไต ตับ เหมือนกัน แตจะแตกตางกันท่ีหนาท่ีของอวยัวะ 

การแพทยแผนจีนไดจัดใหวิชาสรีรวิทยาและพยาธิวิทยากลาวรวมถึงอวัยวะ ทําใหหนาท่ีของอวัยวะใน

การแพทยแผนจนีมีมากกวาในการแพทยแผนตะวันตก ตัวอยางเชน หัวใจ ทางการแพทยแผนจีนนอกจาก

จะมีหนาท่ีเชนเดียวกับการแพทยแผนตะวันตกแลว ยังทําหนาท่ีควบคุมจิตใจดวย (神志 เสินจื้อ) กลาวคือ 
ไดครอบคลุมถึงบางสวนของระบบประสาทในการแพทยแผนตะวันตก  นอกจากน้ันการแสดงออกซ่ึงความ

แข็งแรงของหัวใจสามารถสังเกตไดจากใบหนา เน่ืองจากหัวใจเปดทวารท่ีลิ้น ความสมบูรณจึงอยูท่ีใบหนา 

เปนตน  

จั้งเซี่ยงเสวฺียซวัไดกลาวถึงสรีรวิทยาและพยาธิวิทยาของจ้ังฝู (脏腑) เปนพ้ืนฐาน คําวา “จ้ัง
ฝู” จึงใชเปนคําแทนของอวยัวะภายใน (内脏 เนยจั้ง) อวัยวะภายในแบงเปน 3 กลุม ดังน้ี 

1. อวัยวะตัน  (脏 จ้ัง)   มี 5 ชนิด ไดแก หัวใจ ตับ มาม ปอด และไต  

2. อวัยวะกลวง (腑 ฝู) มี 6 ชนิด ไดแก ถุงนํ้าดี กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก ลําไสใหญ 

กระเพาะปสสาวะ และซานเจียว 

3. อวัยวะกลวงพิเศษ (奇恒之腑 ฉีเหิงจือฝู) มี 6 ชนิด ไดแก สมอง ไขกระดูก กระดูก 

เสนเลือด ถุงนํ้าดี และมดลูก  

ลักษณะพิเศษของหนาท่ีของอวยัวะตัน และอวยัวะกลวง คือเกบ็และแปรสภาพ อวยัวะภายใน 

ทําหนาท่ีเปนสถานท่ีเก็บสารจําเปนเพ่ือหลอเลี้ยงรางกาย อวยัวะกลวงเปนสถานที่เปลี่ยนผานของสารอาหาร

เพ่ือการดูดซึมสารจําเปนแกรางกาย  

อวัยวะกลวงพิเศษ เปนอวัยวะท่ีมีลักษณะโครงสรางท่ีแตกตางจากอวัยวะตัน แตมีหนาท่ีเหมือน

อวัยวะตัน คือ ใชเก็บสารจิง แตเน่ืองจากรูปรางและหนาท่ีไมเหมือนอวัยวะกลวง ไมสัมผัสกบัอาหารและ

นํ้าท่ีกินเขาไป คลายกับอวัยวะท่ีมีโครงสรางมิดชดิ จึงไดชือ่วา อวัยวะกลวงพิเศษ คัมภีรซูเวิ่น อูจั้งเปยลุน
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《素问 。五脏别论》กลาววา “สมอง กระดูก ไขกระดูก เสนเลือด ถุงนํ้าดี และมดลูก ท้ัง 6 น้ี รปูราง

เก็บซอนลึกและม่ันคงคลายอิน ดังน้ัน จึงมีหนาท่ีเก็บและถายท้ิง ขนานนามวา อวัยวะกลวงพิเศษ” 

ตารางที่ 4-1    แสดงการจําแนกหมวดหมูของอวัยวะภายใน 
 

อวัยวะ อวัยวะท่ีเกี่ยวของ ลักษณะสําคัญ 

อวัยวะตันท้ัง 5 

 

หัวใจ มาม ไต ตับ ปอด 1. มีรูปรางแนนอน 

2. สรางและสะสมสารจําเปน 
3. แตละอวัยวะมีหนาท่ีเฉพาะแตกตาง 
   กัน แตทํางานเชื่อมโยงกัน 

อวัยวะกลวงท้ัง 6 กระเพาะปสสาวะ กระเพาะอาหาร 

ลําไสใหญ ลําไสเล็ก ถุงนํ้าดี 

ซานเจียว 

1. มีลักษณะเปนโพรง  กลวง 
 2. มีหนาท่ีรับนํ้าและสารอาหาร ยอย 
     ดูดซึมอาหาร และขับถายของเสีย  

อวัยวะกลวงพิเศษ สมอง ไขกระดูก กระดูก  

เสนเลือด ถุงนํ้าดี มดลูก 

1. เปนอวัยวะท่ีมีรูปรางมิดชิด 
2. เก็บสะสมสารจําเปนเหมือนอวัยวะตัน 

ลักษณะพิเศษของจ้ังเซีย่งเสฺวี่ยซวั (藏象学说) 
1.  อวัยวะตันและอวัยวะกลวงมีความสัมพันธกันแบบนอก-ใน 

อวัยวะท้ังคูสัมพันธกันไดตามลักษณะเสนลมปราณท่ีเชื่อมกันตามแนวขวาง เชน 

    เสนมือไทอินปอด   สัมพันธกับ   ลําไสใหญ 

    เสนมือเสาอินหัวใจ สัมพันธกับ ลําไสเลก็ 

โดยสรุป มาม  สัมพันธกับ กระเพาะอาหาร 

   ไต  สัมพันธกับ กระเพาะปสสาวะ 

   ตับ  สัมพันธกับ ถุงนํ้าดี 

   เยื่อหุมหัวใจ สัมพันธกับ ซานเจียว 

 ทางกายภาพอวยัวะคูสัมพันธน้ีมักอยูใกลกันและเวลาปวยมักกระทบถึงกันได 
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2. ความสัมพันธของทวารและอวัยวะตันท้ัง 5  

อวัยวะ รวมถึง เปดทวารท่ี ความสมบูรณดูท่ี 

หัวใจ เสนเลือด ลิ้น หนา 

ปอด ผิวหนัง จมูก ขน 

มาม กลามเน้ือ ปาก ริมฝปาก 

ตับ เอ็น ตา เล็บ 

ไต กระดูก หู เสนผม 

 หากอาการแสดงของทวาร หรอืความสมบูรณ หรืออวัยวะท่ีคลุมถึงมีความผิดปกติ แสดงถึง 

เลือดลมจากอินหยางของอวัยวะตันท่ีมาเลี้ยงผิดปกติ  

3. ความสัมพันธของจิตใจ อารมณ กับ อวัยวะตันท้ัง 5 

    อารมณ         จิตใจ   

             โกรธ (ตับ)                                           เสิน (หัวใจ)   
  

          

 กลัว (ไต)                       ดีใจ (หัวใจ)     หุน (ตับ)         อี้ (มาม) 
 

 
  

    เศรา (ปอด) ครุนคิด (มาม)          จ้ือ (ไต)         ปอ (ปอด) 
 

ความสัมพันธของอารมณกับอวัยวะตันท้ัง 5 คือ ถาอารมณผิดปกติ เชน โกรธมากเกินไป 

จะมีผลกระทบตอตับได  ดีใจมากเกินไปจะมีผลกระทบตอหัวใจได 

ความสัมพันธของจิตใจกับอวัยวะตันท้ัง 5 มีดังน้ี 
เสิน (神) เปนจิตสวนท่ีสําคัญ เปนเจาเหนือจิตสวนอื่น มีสติรอบรู 

อี้ (意)  เปนจิตสวนท่ีแยกแยะผิดชอบชั่วดีออกจากกัน 

ปอ (魄) เปนจิตสวนท่ีรับทราบความรูสึกและไปดําเนินจัดการบริหาร  

จื้อ (志) เปนจิตท่ีสามารถคิดหากลยุทธ เทคนิค วิธีการ ท่ีฉลาดได  

หุน (魂) เปนจิตท่ีมีความกลาหาญ เด็ดเด่ียว ต้ังม่ัน  
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คัมภีรซูเว่ิน เซฺวียนหมิงอูช่ี《素问 。宣明五气》กลาววา “หัวใจซอนเก็บเสิน ปอดซอน

เก็บปอ ตับซอนเก็บหุน มามซอนเก็บช่ี ไตซอนเก็บจ้ือ” หมายความวา สติสัมปชัญญะ ความต้ังม่ัน 

ความเฉลียวฉลาดของคน มีความสัมพันธกับความสมดุลของหนาท่ี ความสามารถของอวัยวะตันท้ัง 5 

อวัยวะตัน (脏 จั้ง) 
อวัยวะตันมี 5 ชนิด คือ หัวใจ ปอด มาม ตับ และไต นับเยื่อหุมหัวใจรวมอยูกับหัวใจ 

ลักษณะทางสรีระวิทยาท่ัวไปของอวัยวะตันท้ัง 5 คือ การสรางและเก็บสะสมสารจําเปน และลมปราณ  

เปนสวนสําคัญของการดํารงชีวติประจําวัน และเปนแกนกลางในการทํางานของอวัยวะภายใน อวัยวะตัน

ท้ัง 5 มีหนาท่ีการทํางานท่ีแตกตางกัน โดยมีหัวใจทําหนาท่ีสําคัญหลักของอวยัวะกลุมน้ี ในคัมภีรเนยจิง 

《内经》ไดกลาววา  “หัวใจเปนจาวแหงอวัยวะภายใน” 

1. หัวใจ (心 ซิน) 
1.1  ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร 

ในตําราศาสตรการแพทยแผนจีนเม่ือ 2,000 ปกอน ไดกลาวถึงตําแหนงท่ีต้ังของหัวใจไววา  

ตําแหนงของหัวใจอยูบริเวณใจกลางชองทรวงอกอยูใตปอด จึงทําใหเม่ือหัวใจเตนสามารถรูสึกไดบริเวณ

ใตหัวนมดานซาย รูปรางของหัวใจจะเหมือนดอกบัวตูมคว่ําหัวลง เน่ืองจากตําแหนงของหัวใจอยูดานบน

ของรางกาย จงึเปนอวัยวะหยางในทฤษฎี อิน-หยาง ศาสตรการแพทยแผนจนีถือวา หัวใจเปนจาวแหง

ชีพจรและเลือด กลาวคือ หัวใจจะทําหนาท่ีสูบฉีดเลือดไปหลอเลี้ยงสวนตาง ๆ ของรางกาย 

1.2  หนาท่ีทางสรีรวิทยา 
1) หัวใจควบคุมเลอืดและการไหลเวยีนของเลือด เสนเลือดเปนเสนทางลําเลียงเลือดจากหัวใจ  

หัวใจสูบฉีดเลือดไหลเวียนไปตามสวนตาง ๆ ของรางกายตามเสนเลือด  การทํางานของหัวใจจึงมีหัวใจ

เปนหลัก มีเลือดและเสนเลือดเปนสวนประกอบ  การเชื่อมตอการไหลเวียนของเลือดผานหลอดเลือดท่ัว

รางกาย เปนกิจกรรมของลมปราณของหัวใจท่ีเรียกวา ชี่ของหัวใจ (心气 ซินชี่) หรือการเตนของหัวใจ  
ท้ังน้ีความแรงของการไหลเวียนเลือดจะขึ้นกับความแรง จังหวะ และอัตราการเตนของหัวใจ  โดยสรุป

ความปกติของหัวใจจงึขึ้นกับปจจัย ดังน้ี 

-  ลมปราณของหัวใจ ท่ีใชสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจวาสมบูรณหรือไม 
-  เลือดมีปริมาณเพียงพอหรือไม 
-  ชีพจรหรือเสนเลือดโลงโปรงหรือไม 
-  จงชี่ปกติหรือไม 
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เน่ืองจากตําแหนงท่ีต้ังของหัวใจและหัวใจเชื่อมตอชีพจรโดยเปดทวารท่ีลิ้น ดังน้ัน ทางสรีรวิทยา

สามารถสังเกตความปกติของการทํางานของหัวใจไดจาก 4 อยาง คือ ลักษณะชีพจร สีใบหนา ลักษณะ

ลิ้น และความรูสึกบริเวณทรวงอก ตัวอยางเชน 

การทํางาน ชีพจร สีหนา ลิ้น ทรวงอก 
หัวใจปกติ นุมนวล ไมเร็ว 

ไมชา มีแรง 

แดง มีเงาชมพู 

 

แดงชมพ ู 

ชุมชื้น 

ปกติ 

 

หัวใจช่ีพรอง ไมมีแรง หนาหมนหมอง  อวนซีด ใจสั่น 

เสนเลือดหัวใจตีบ  จมฝด หรือ

จังหวะไมปกติ  

คล้ํามืด 

    

มวงคล้ํา 

 

แนนหนาอก เจ็บอก 

2) หัวใจควบคุมสติ    

สติ (神 เสิน)  เปนสิ่งท่ีไมสามารถมองเห็นหรือจับตองไดโดยตรง แตสามารถสังเกตไดทางออม ดังน้ี 
    -  จากการแสดงออกของสีหนา นัยนตา คําพูด ความมีชีวิตชีวา และการตอบสนองตอสิ่งเรา 

การเคลื่อนไหวของแขนขา เปนตน 

    -  จากความรูตัว จิตสํานึก การไตรตรอง คัมภีรซูเวิ่น หลิงหลันม่ีเต่ียนลุน《素问 。灵兰

秘典论》กลาววา “หัวใจน้ันเปนเสมือนกษัตริยของขาราชการท้ังหลาย มีลกัษณะของการเหน็ชอบ รับรู 

ชอบรอบรู”  แพทยจีนจางเจี้ยปน (长介宾) กลาวอางถงึคัมภีรเนยจิง《内经》วา “จิตท้ัง 5 มีใจ

เปนผูใช  หัวใจเปนจาวแหงอวยัวะตัน อวัยวะกลวง และครอบครองขอมูลของจิตท้ัง 4 ท่ีเหลือ” เปนการ
เปรียบเทียบวา หัวใจเปนใหญ เปนประธานในจติท้ัง 5  คัมภีรซูเวิ่น หลิงหลันม่ีเต่ียนลุน กลาววา “หัวใจ
นั้นเปนจาวแหงอวัยวะตันท้ังหา และอวัยวะกลวงท้ังหก” “ถาจาวรอบรูเขาใจไพรฟาอยูเย็นเปนสุข ถา
จาวไมรูเร่ืองขาราชการท้ังสิบตําแหนงเปนอันตราย” สรุปคือ หัวใจมีหนาท่ีเก่ียวกับสติ จิตสาํนึก การ

ไตรตรองและครอบคลุมอวยัวะภายใน ถาหัวใจดีดูไดจากสติสมบูรณจิตสํานึกแจมใส การไตรตรองวองไว 

และนอนหลับได ถาหัวใจถูกกระตุนมากเกินไป จะเกิดอาการสติคลุมคลั่งไมสงบเย็น ถาหัวใจถูกกดมาก

เกินไป จะเฉ่ือยชา หลงลืม เปนตน 

1.3  หัวใจจัดเปนธาตุไฟ 
ธาตุไฟคูกับหัวใจในปญจธาตุ ธาตุไฟถูกขมดวยธาตุนํ้าของไตเพื่อใหเกิดสมดุล มิฉะน้ัน ธาตุ 

ไฟจากหัวใจจะรอนลอยขึ้นบน คัมภีรซูเวิ่น เซฺวียนหมิงอูชี่《素问 。宣明五气》กลาววา ลักษณะ

ธาตุไฟของหัวใจจึงสามารถดูไดจากความสวาง ความสดใส 
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1) ใบหนามีความสวางเงาใส 
2) สติปญญา มีความสนใจในสิง่แวดลอม ท้ังผิวเผินต้ืนและเบื้องลึก 

นอกจากน้ันภาวะไฟของหัวใจยังสามารถสังเกตไดจาก บริเวณทรวงอกท่ีเปนท่ีต้ังของหัวใจ 

หัวใจเปนหยาง ในหยางสูบฉีดเลือดและพลังหยางไปเลี้ยงท่ัวรางกาย เชื่อมโยงกับฤดูรอนมีรากเกี่ยวของ

กับหยางของไต 

หัวใจ เปรียบเหมือนกษัตริย ปกครองประชาชน ตองมีสติสวางไสว บานเมืองจึงสงบสขุ 

ลักษณะสติสวางไสวเปนลักษณะของธาตุไฟ  

หัวใจเปนจาวแหงอวัยวะภายใน ครอบครองสติจิตสํานึก ดังในคัมภีรเนยจิง《 内 经 》 

กลาววา “หัวใจถูกทําอันตรายไมได” และคัมภีรซูเวิ่น ลิ่วเจี๋ยจ้ังเซี่ยงลุน《素问 。六节藏象论》

กลาววา “หัวใจเปนทุนของชีวติ เปนจิตท่ีแปรเปลี่ยน” ดังน้ันในการรักษาใหปองกันหัวใจไวกอนเปน

สําคัญ เยื่อหุมหัวใจมีหนาท่ีปกปองรักษาหัวใจ ปองกันการรุกรานจากภายนอก ถามีการรุกรานหัวใจ

จะตองผานเยื่อหุมหัวใจกอน    

ลิ้น เปนอวยัวะที่ทําหนาท่ีรับรสและการพูด ซึง่มีความเชือ่มโยงกับหัวใจ โดยผานเสนลมปราณ

หัวใจ ความผิดปกติของหัวใจจะสะทอนจากการเปลี่ยนแปลงของสีสิ้น เชน 

-  ถาหยางของหัวใจพรอง  ลิ้นจะมีสีขาว บวม ออนปวกเปยก 

-  ถาเลือดท่ีหัวใจพรอง  ลิ้นจะซีดขาว 
-  ถาเลือดท่ีหัวใจไหลเวียนไมสะดวก ลิ้นจะมีสมีวงคล้ํา มีจ้ําเลือด จุดเลือดออก 

-  ถาไฟท่ีหัวใจเพ่ิมสูง  ปลายลิน้จะมีสีแดง 
-  ถาหนาท่ีควบคุมทางดานจิตใจผิดปกติ  จะมีอาการลิ้นแข็ง ลิ้นไกสั้น พูดจาติดขัด หรือพูด

ไมออก 

1.4  ความสัมพันธของหัวใจกับอารมณ ของเหลวในรางกาย เนื้อเยื่อ และอวยัวะรับรู 
1) หัวใจกับอารมณยินดี    

ความยินดีเปนการตอบสนองของรางกายตอสิ่งเราภายนอกในสิง่ท่ีนําความพึงพอใจมาให ใน  

สภาวะปกติความพึงพอใจจะมีผลตอการทํางานของหัวใจ ทําใหหัวใจมีการผอนคลาย  แตความรูสึกดีใจ 

ท่ีมากเกินไปกส็ามารถกระทบจิตใจ ทําใหหัวเราะไมหยุด หรือถานอยเกินไปกอ็าจทําใหมีอารมณซึมเศราได 

2) หัวใจเกีย่วของกับการขับเหง่ือออกจากรางกายทางรูเหง่ือ   
หัวใจสรางเลือด เหงื่อสรางจากของเหลวในเลือด เหงื่อจึงเปนของเหลวจากหัวใจ หัวใจสราง 

ของเหลว 2 ชนิด คือ เลือดในรางกาย และเหงือ่ท่ีหลั่งออกมาภายนอก เลือดกับเหงื่อมีความเกี่ยวของ 
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และกระทบถงึกนั เชน เสียเหงื่อมากจะทําใหสญูเสียของเหลว คือ เลือดและลมปราณท่ีใชเผาผลาญไป

ดวย ถาเลือดและลมปราณพรอง ก็ทําใหมีอาการเหงื่อออกผดิปกติ เชน ถาลมปราณหัวใจพรอง ทําให

ลมปราณเวยออนแอ จึงมีเหงื่อออกมากตอนกลางวัน ถาอินหัวใจพรองทําใหมีเหงื่อออกมากตอนกลางคืน 

3) ความสมบูรณของหัวใจแสดงออกท่ีใบหนา 

ใบหนามีเสนเลอืดไปหลอเลีย้งมากมาย การทํางานของหวัใจสามารถสะทอนใหเห็นไดจากสีหนา

และความสดใสของใบหนา ถาการไหลเวียนของเลือดดี ใบหนาจะมีสีออกแดงสดใส มีชีวิตชีวา ผิวพรรณ

สดชื่นมีนํ้ามีนวล หากการไหลเวียนของเลือดติดขัด ใบหนาจะมีสีหมองคล้ํา เปนตน 
4) หัวใจเปดทวารท่ีลิ้น 
หัวใจเปดทวารท่ีลิ้น หมายความวา การดูลิ้นสามารถคาดการณภาวะการทํางานของหัวใจได 

2. ปอด (肺 เฟย) 
ปอด เปนจาวแหงการเกิดและเคลื่อนไหวของลมปราณท่ัวรางกาย รวมท้ังลมปราณที่เกิดจาก

การหายใจเขาออกดวย   

2.1  ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร   
ปอดมี 2 ขาง ต้ังอยูในชองอกซายขวา เปนอวัยวะท่ีต้ังอยูสงูสุดของรางกาย มีเน้ือสีขาว

แบงเปนกลีบ นุมเบา มีอากาศอยูภายใน แพทยจีนจางเจี้ยปน (张介宾) อธิบายลักษณะปอดวา “โพรง
เหมือนรังผ้ึง ดานลางไมมีทวารเปด สูดเขาจะพองเต็ม เปาออกจะแฟบ สูดเขาและออกทําใหเคลื่อนไหว

แยกสิง่บริสุทธ์ิและสกปรกออกจากกัน เปรียบเสมือนหีบลมในรางกาย”   
2.2  หนาท่ีทางสรีรวิทยา  

1) ปอดควบคุมลมปราณท่ัวรางกายใหสมดุล ใหทิศทางของชี่ขึ้นลงเขาออกสะดวก เกิดจาก

การหายใจเขาออก คัมภีรซูเวิ่น อูจั้งเซิงเฉิง《素问  。五脏生成》กลาววา “ชี่ท้ังหลายลวนมาจาก
ปอด”  ชี่ท่ีเกิดขึน้บางสวนถูกสะสมท่ีทรวงอก เรยีกวา จงชี่ (宗气)  ไปหลอเลี้ยงหัวใจ 

2) ปอดควบคุมการไหลเวียนของน้ําในรางกาย  

     หนาท่ีของปอดน้ันมีอธิบายในคัมภีรซูเวิ่น จิงมายเปยลุน《素问 。经脉别论》กลาววา 

“อาหารเขาสูกระเพาะอาหาร จิงชี่ท่ีไดถูกมามนําไปยังปอด ปอดจะทําใหการไหลเวียนของนํ้าสะดวก ลงสู

กระเพาะปสสาวะ” 
ปอดทําหนาท่ีควบคุมการไหลเวยีนของลมปราณ โดยการแผกระจายออกขางนอกลมปราณปอด 

เพื่อใหความชุมชื้นแกสวนตาง ๆ ของรางกาย และนําสวนท่ีเหลือใชขับออกจากรางกายทางลมหายใจและ 
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เหงื่อ การไหลเวยีนของลมปราณปอด แบงเปน 2 ชนิด คือ 

-  กระจายนํ้าไปสูผิวหนัง  และขับนํ้าสวนเกินออกมาเปนเหงื่อ 
-  ไหลเวยีนลงสูสวนลางของรางกาย นํานํ้าสวนเกินไปท่ีไต และขับออกนอกรางกายทางกระเพาะ

ปสสาวะ ถาผิดปกติจะเกิดอาการนํ้าค่ัง เชน กลุมอาการเสมหะและของเหลวค่ัง บวมนํ้า เปนตน  

3) ปอดชวยควบคุมการไหลเวยีนของเลอืด    

ปอดเปนจาวแหงลมปราณ ควบคุมการไหลเวียนของลมปราณท่ัวรางกาย ลมปราณไหลเวียน

จึงชวยพาใหเลือดไหลเวียนไปท่ัวรางกาย  แสดงถึงการทํางานสัมพันธกันระหวางเลือดกับลมปราณ หัวใจ

กับปอด ถาลมปราณของปอดพรอง จะเกิดการไหลเวียนของเลือดติดขัด เชน แนนหนาอก ใจสั่น ลิ้น  

และริมฝปากเขยีวคล้ํา 

ในคัมภีรซูเวิ่น《素问 》คําวา “เฟยเฉาไปมาย (肺朝百脉)” หมายถึง หนาท่ีของปอดท่ี

จะชวยการไหลเวียนของเลือดใหสมบูรณในผูปวยโรคปอดท่ีมีอาการไอเร้ือรัง หนาท่ีของปอดดานกระจาย

เก็บลงพรอง ทําใหเกิดการไหลเวียนของเลือดติดขัด จะพบวาผูปวยมีสีหนาหมองคล้ํา ริมฝปากมวงคล้ํา 

เกิดเม็ดสีตกคาง และมีลกัษณะของเลือดค่ังท่ีลิ้น   

4) ปอดควบคุมอวัยวะตาง ๆ ใหทํางานอยูในสมดุล 

ปอดมีหนาท่ีจัดการการไหลเวยีนของนํ้า สารอาหาร จินเยี่ย (津液) และเลอืดลม ใหไปท่ัว

รางกายใหสมดุล ในคัมภีรซูเวิ่น หลิงหลันม่ีเต่ียนลุน《素问  。灵兰秘典论》กลาววา “ปอด
เปรียบเสมือนรัฐมนตรี มีหนาท่ีจัดการบริหาร” โดยควบคุมการหายใจ ทําใหหายใจเขา-ออกสมํ่าเสมอ  
ควบคุมทิศทางการไหลเวียนของลมปราณ โดยมีทิศทางขึ้น-ลง เขา-ออกแนนอน ชวยใหหัวใจสูบฉีดเลือด

ไปท่ัวรางกาย ควบคุมการไหลเวียนนํ้า และรักษาสมดุลของนํ้าในรางกาย 

2.3  ความสัมพันธระหวางปอดกับอารมณ เนือ้เยื่อ และอวัยวะรับรู 
1) ปอดมีความสัมพันธกับอารมณเศราโศก ความเศราโศกเปนการตอบสนองทางอารมณตอ 

สิ่งกระตุนท่ีไมนาพึงพอใจ มีผลกระทบตอรางกาย คือ ทําใหลมปราณพรองลง จึงมักกระทบกระเทือน

ปอด เพราะปอดควบคุมลมปราณ ถาการทํางานของปอดไมเต็มสมรรถภาพ ความตานทานตอสิ่งกระตุน

ท่ีไมดีจะลดลง จึงเกิดเปนอารมณเศราโศกไดงาย 

2) ปอดมีความสัมพันธกับการขับของเสียของจมูก 
จมูกเปนหนาตางของปอด ปอดจะสรางนํ้ามูกมีลักษณะเหนียวเปนเมือกหลั่งออกมาใหความ 

ชุมชื้นแกโพรงจมูก ถาปอดผิดปกติ ลักษณะของนํ้ามูกท่ีไหลออกมาจะเปลี่ยนแปลงไป เชน ถาไดรับลม 

เย็นมากระทบนํ้ามูกจะมีลักษณะใส ถาถกูลมรอนกระทบนํ้ามูกจะมีสีเหลืองและมีลักษณะขน เปนตน 
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3) ปอดมีความสัมพันธกับผิวหนังและเสนขน 
ผิวหนังและเสนขนเปนเน้ือเยื่อท่ีหอหุมรางกาย มีหนาท่ีปองกันอันตรายจากภายนอก ขับเหงื่อ 

และควบคุมการหายใจ ถาปอดทํางานปกติ ผิวหนังจะแข็งแรง มีความตานทานอันตรายจากภายนอก 

เสนขนเงางาม โบราณวา “ปอดควบคุมดูแลผิวหนังและขน” ถาลมปราณปอดออนแอ การไหลเวียน

ของลมปราณลดลง ทําใหความตานทานของผวิหนังลดลง มีสาเหตุของโรคจากภายนอกมารุกราน  ทําให

เปนหวัดไดงาย ผิวหนังและเสนขนหยาบแหง 

4) จมูกเปนหนาตางของปอด 
ปอดควบคุมการหายใจ ในขณะท่ีจมูกเปนทางผานและเปนสวนบนสุดของเสนทางการหายใจ  

ปอดจึงติดตอกับสิ่งแวดลอมภายนอกโดยผานทางจมูก ถามีสาเหตุของโรคจากภายนอกมารุกรานปอด  

ทําใหลมปราณปอดติดขัด มีอาการไอ หอบ ก็มักจะมีอาการผิดปกติของจมูกรวมดวย เชน นํ้ามูกไหล   

จมูกไมไดกลิ่น เปนตน  ในสมัยโบราณใชอาการผิดปกติของจมูกเปนสวนหน่ึงของการวินิจฉัยโรคปอดดวย 

2.4  คุณสมบัติพิเศษของปอด 

1) ปอดเปนอวยัวะท่ีละเอียดออน 
ปอดเปนอวัยวะท่ีออนแอ ละเอียดออน งายตอการกระทบโดยเสียชี่ (邪气) ท้ังหมด โดยเฉพาะ

ความแหง ในภาวะท่ีอากาศหนาวและรอนปกติ แตถาอากาศรอนหรือเย็นผิดปกติ ปอดจะทนไมได ถา

ปอดถูกกระทบลมเย็นมากเกินไป ชี่ของปอดจะถูกปดกั้น รูผิวหนังจะปด เกิดอาการไอ ไมมีเหงื่อ ถา

ปอดถูกกระทบความรอนมากเกินไป การกําจัดเสียชี่จะไมดี เกิดอาการไอจนเสมหะเปนเลือดได  

2) ปอดเปนอวยัวะตันท่ีอยูสูงสุด  

ปอดเชื่อมตอกับหลอดลม ลําคอ และเปดสูภายนอกรางกายท่ีจมูก ปอดทํางานหายใจเขา

ออก จึงมีโอกาสถูกเสียชี่มากระทบไดงาย คัมภีรซูเวิ่น ลิ่วเจ๋ียจ้ังเซ่ียงลุน《素问 。六节藏象论》

กลาววา “ปอดเปนไทอนิในหยาง เช่ือมโยงกับฤดูในไมรวง” ในฤดูรอนเสียชี่ท่ีอยูในปอดจะสะสมถงึ
ระดับหน่ึง เม่ือเขาสูฤดูใบไมรวงซ่ึงอากาศเย็นลง ฤดูใบไมรวงเปนธาตุทอง ปอดเปนธาตุทองเหมือนกัน 

คุณสมบัติของธาตุทองจะมีทิศทางลงและกําจัดเสียชี่ท่ีสะสมในฤดูรอน 

2.5  ลมปราณ เลือด อินหยางของปอด 

1) ลมปราณของปอด 

ใหความอบอุนแกปอด มีหนาท่ีกระจายชีข่องปอดและมีทิศทางลง รับชี่จากไตผานซานเจียว

มารวมเปนจงช่ี (宗气) เปนจงชี่ท่ีมากอนเกิด อีกดานหน่ึง ชีข่องปอดมารวมกบัชี่ท่ีเกิดจากมาม กระเพาะ
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อาหารมารวมเปนจงชี่ เปนจงชีส่วนท่ีมาหลังเกดิ ถาไตไมแข็งแรง ชี่ท่ีมาจากไตไมเพียงพอ ชีข่องปอดจะ

พรองตามได ทําใหหายใจหอบ ภาวะน้ีเรียกวา “ไตไมรับชี”่ ถามามและกระเพาะอาหารไมแข็งแรง มี
ผลกระทบตอชีป่อด มีอาการหายใจสั่น ไมมีแรง เสียงเบาตํ่า ภาวะน้ีเรียกวา ดินไมเกื้อหนุนทอง 

ในระยะแรกของโรคปอดมักจะเปนโรคแกรง เพราะปอดมีลักษณะละเอียดออน บอบบาง 

ออนแอ  และไมทนทานตอความรอนหนาว แตหากเปนโรคเรื้อรัง จะทําใหชีข่องปอดพรองลงดวย 

 2) เลือดของปอด 
     มีการกลาวถึงเลือดของปอดนอยมาก อาจเปนเพราะวา ปอดหนุนการไหลเวียนของเลือดท่ี

เกิดจากหัวใจ ทําใหปอดไมมีปญหาการขาดเลือด เลือดค่ังของปอดไมมีการกลาวถงึมากนัก ซึ่งมีผลตอ

การหลอเลี้ยงของเลือดท่ีไปเลี้ยงไมถึง ทําใหสมรรถภาพของปอดลดลง สวนอาการมีเลือดออกน้ันเกิด

จากธาตุไฟในปอดหรือในเสนลมปราณปอด 

3) อินของปอด 
อินของปอดเปนสวนหน่ึงของอินในรางกาย อินของปอดเปนตัวคูกับหยางของปอด ชวยยับยั้ง

ไมใหหยางของปอดมีมากเกินไป อินของปอดชวยใหความชุมชื้นแกปอด และขจัดสิ่งสกปรกในปอด ชวย

ใหชี่ของปอดมีทิศทางลงลาง ทําใหการไหลเวยีนของช่ีมีทิศทางขึ้นบน-ลงลาง เขา-ออก หนุนโดยชี่ตับมี

ทิศทางขึ้นบน ชี่ปอดมีทิศทางลงลาง รวมกับอนิของไต เพ่ือจบัชี่ อินปอด ชวยใหการขับเหงื่อสมดุล ลด

เสียชี่รอนท่ีผิวหนัง โรคท่ีเกิดจากอินของปอดมักพบบอย 

4) หยางของปอด   

ในศาสตรการแพทยจีนมีกลาวถึงนอยมาก 

3. มาม (脾 ผี) 
3.1  ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร 

มาม เปนอวัยวะสําคัญในระบบทางเดินอาหาร มามมีรูปรางเหมือนกับมาสีมวงแดง ตําแหนง

อยูในชองทองตอนบน อยูหลังกระเพาะอาหารใตชายโครงดานซาย มามทําหนาท่ีรวมกับกระเพาะอาหาร 

โดยกระเพาะอาหารทําหนาท่ีรับและยอยอาหารจนไดสารจําเปน สวนมามทําหนาท่ีลําเลียงสารจําเปนน้ีไปใช

ท่ัวรางกาย มามถือเปนตนกําเนิดของแรงขับเคลื่อนชีวิต โบราณกลาววา มามและกระเพาะอาหารเปน

รากฐานของชีวิตหลังคลอด ทําหนาท่ีควบคุมเลือดและลมปราณ มามเปนธาตุดิน มีโครงขายเชื่อมโยงกับ

กระพาะอาหาร กลามเน้ือ ริมฝปาก และปาก เปนตน 
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3.2  หนาท่ีทางสรีรวิทยา 
1) มามควบคุมการขับเคลื่อน การยอยและดูดซึม 

 - ควบคุมการยอยและดูดซึมสารอาหาร และสงตออาหารท่ีรับประทานไปท่ีกระเพาะอาหาร 
มามจะทําหนาท่ียอยและดูดซึมอาหารในทางเดินอาหาร และสงสารจําเปนท่ีไดจากการยอยไปยงัปอดและ

หัวใจ เพือ่สงตอไปเลีย้งสวนตาง ๆ ของรางกาย มามจึงเปนรากฐานสําคัญของชวีติหลงัเกิด ถามามแข็งแรง 

การยอยและดูดซึมอาหารดี การสรางเลือดและลมปราณจะเพียงพอ สขุภาพก็จะแข็งแรง ถามามออนแอ 

การยอยและดูดซึมอาหารผิดปกติ จะทําใหเกิดอาการทองอืด ทองเดิน ออนเพลีย ผอม เลือดและ

ลมปราณพรอง  

- ควบคุมการดูดซึมและสงนํ้า มามชวยรักษาสมดุลของนํ้าในรางกาย โดยมามควบคุมการ
ดูดซึมนํ้าจากทางเดินอาหารไปหลอเลีย้งรางกาย และนํานํ้าท่ีเหลอืใชสงไปท่ีไต อาศัยลมปราณไตขับปสสาวะ

ออกทางกระเพาะปสสาวะ ถามามออนแอ จะเกิดการค่ังของนํ้า ความชื้น และเสมหะ 

2) มามควบคุมการสรางเลือด 
มามควบคุมการยอยและดูดซึมอาหารไดสารอาหารซึ่งเปนสิ่งจําเปนพื้นฐานในการสรางเลือด 

ถามามออนแอ การดูดซึมสารอาหารจะลดลง ทําใหการสรางเลือดลดลง เกิดอาการของเลือดพรอง มือ

ชา วิงเวยีน ตาลาย หนาซีด ปากซีด ลิ้นซีด 

3) มามควบคุมไมใหเลือดออก  
ลมปราณของมามชวยควบคุมใหเลือดไหลเวียนอยูภายในเสนเลือดในรางกาย ถาลมปราณ

ของมามพรอง ทําใหเกิดเลือดออกงาย เลือดออกใตผิวหนัง อุจจาระเปนเลือด ประจําเดือนมามาก ฯลฯ 

4) มามชวยใหอวัยวะภายในมีตําแหนงยึดเกาะม่ันคง 
ลมปราณของมามไหลเวียนมีทิศทางลอยขึ้นบน เพ่ือสงตอสารอาหารไปปอดและหัวใจ และ

สงตอไปเลี้ยงรางกาย เรียกวา เซิงชงิ (升清)  ทิศทางของลมปราณที่ลอยขึ้นบนน้ียังทําใหอวัยวะภายใน
แขวนอยูในท่ีของมันไมตกหยอนลงมา ถาลมปราณของมามผิดปกติ จะทําใหเกิดอาการออนเพลีย ไมมี

แรง ทองอืด ทองเดิน อวัยวะภายในตกหยอนสูเบ้ืองลาง 

3.3  คุณลักษณะพิเศษของมาม 
1) มามชอบความแหง ไมชอบความช้ืน 
ความชื้นจากภายนอกท่ีเปนเสียชี่ สามารถกระทบมามไดงาย เกิดอาการหนักศีรษะ ทองอืด 

แนน นํ้าลายเหนียว ถาลมปราณมามพรองจะเกิดความชื้นตกคาง มีอาการแขนขาออนแรง เบ่ืออาหาร 
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ทองอืด มีเสมหะและของเหลวค่ัง บวมนํ้า และทองเดิน  คัมภีรซูเวิ่น อูวิ่นสิงตาลุน《素问 。五 运行

大论》กลาววา “ตรงกลางใหกําเนิดความชื้น ความชื้นใหกําเนิดธาตุดิน ธาตุดินใหกําเนิดรสหวาน รส

หวานใหกําเนิดมาม”  มามเปนอวัยวะท่ีอยูตรงกลางของรางกาย สัมพันธกับความชื้น (ความชื้นท่ีปกติ) 
ธาตุดินรสหวาน ถาการทํางานของมามผิดปกติ เกิดอาการแนนทอง เบ่ืออาหาร ออนเพลีย กลามเน้ือ

เม่ือยลา ทองเดิน ปากมีรสหวาน ลิ้นมีฝาเหนียว การรักษาจะใชยาท่ีมีรสหวานบํารุงชี่ หรือ ใชยาท่ีมีกลิ่น

หอมขับความชื้น 

2) มามกับสิ่งแวดลอม 
มามมีความสัมพันธกับความชื้น ธาตุดิน สีเหลือง รสหวาน เปนตน มามจะกลัวนํ้า ถาถูก

คุกคามจะทําใหการทํางานของมามเสียไป เกิดอาการแนนอก แนนทอง เบ่ืออาหาร ออนเพลีย ทองเดิน  

ปากมีรสหวาน นํ้าลายมาก ลิ้นมีฝาเหนียวลื่น เปนตน การรักษามามมักใชยาท่ีมีรสหวานบํารุงมาม 

3) มามกับตับออน 
ตําราจีนโบราณไดบันทึกรูปรางของมามไววามีลกัษณะโคงแบนเหมือนเคียว เหมือนลิ้นสุนัข

หรือหงอนไก เม่ือเทียบกับลักษณะทางกายวิภาคศาสตรในปจจุบัน คือ ตับออน ซึ่งมีหนาท่ีทางสรีรวิทยา 

คือ ควบคุมเลือด สรางนํ้ายอยชวยยอยอาหาร ฉะน้ัน มามในทางแพทยแผนจีนจงึหมายถึง มามและตับออน 

3.4  เลือดลมอนิหยางกับมาม 
ชี่ของมาม (脾气) เปนลมปราณชนิดหน่ึงในรางกาย ไดจากสวนหน่ึงของเหวียนชี ่ (元气) 

ท่ีมาหลอเลีย้งมาม และชีข่องมามท่ีไดจากสารอาหารกลับไปหลอเลี้ยงเหวยีนชี่ใหสมบูรณอยูเสมอ ลมปราณ

ของมามมีหนาท่ียอยและดูดซึมสารอาหารและนํ้า ควบคุมไมใหเลือดออกจากหลอดเลือดดังกลาวขางตน  

เลือดของมาม อินของมาม และหยางของมาม หยางของมามก็เหมือนหยางและลมปราณท่ัวไปท่ีลมปราณ

เปนสวนหน่ึงของหยาง เม่ือพรองถึงระดับหน่ึงหยางก็จะพรอง หยางของมามพรองเกิดจากชี่ของมามพรอง

เปนเวลานาน รับประทานอาหารหรือยาเย็นมาก ทําใหหยางของไตพรอง จึงกระทบถึงมาม ทํางานเกินตัว 

เกิดอาการทองอืด เบ่ืออาหาร ถายเปนนํ้าหรือถายเหลว มือเทาเย็น แขนขาหนัก เม่ือย ไมมีแรง มีอาการ

ปสสาวะไมคลอง บวม ในสตรีจะมีอาการตกขาวมาก ลักษณะขาวใส เม่ือตรวจดูลิ้นจะมีลักษณะอวน ซีด 

ขาว ฝามีสีขาวลืน่ ชีพจรจมลึก ไมมีแรง 

3.5  ความสัมพันธระหวางมามกับเนือ้เยือ่และอวัยวะรับรู 
1) มามควบคุมกลามเนื้อและแขนขา 

   มามควบคุมกลามเน้ือตาง ๆ ของรางกาย ท้ังน้ีเพราะมามมีหนาท่ีดูดซึมและสงผานสารอาหาร 

มาหลอเลี้ยงกลามเน้ือและแขนขาใหเจริญเติบโตและแขง็แรง ถามามทํางานปกติ กลามเน้ือจะพัฒนาไดดี  
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มีความหนาแนนและแขง็แรง ดังน้ันถาชี่ของมามทํางานผิดปกติ จะมีผลถึงการขาดสารอาหาร ทําใหกลามเน้ือ

และแขนขาลีบเล็กไมมีแรง 

2) มามกับปากและริมฝปาก 
ปากเปนสวนท่ีอยูสงูสุดของระบบการยอยอาหาร การรับประทานอาหารและการรับรูรสชาติของ

อาหารมีสวนเกี่ยวของกับการทํางานของมาม ถามามทํางานปกติจะรูสึกอยากอาหาร การรับรูรสชาติของ

อาหารจะเปนปกติ  ถามามออนแอจะมีผลใหเบ่ืออาหาร ปากจืดไมรูรสชาติ   

ริมฝปากเปนสวนหน่ึงของกลามเน้ือ  มามควบคุมกลามเน้ือ ดังน้ันมามจึงมีความสัมพันธกับ

ริมฝปากดวย ประสิทธิภาพการทํางานของมามจะสะทอนใหเห็นจากสีของริมฝปาก  นอกจากน้ันสีของ

ริมฝปากยังสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของชี่และเลือดของรางกายท้ังระบบ ถาลมปราณมามปกติ สามารถ

สรางเลือดและชีเ่พียงพอ  จะพบวาริมฝปากแดงชุมชื้นสดใส  ถาลมปราณมามพรอง ริมฝปากจะซีดไม

สดใส ถาเปนมากริมฝปากจะเปนสีเหลือง 

3) มามกับการเปล่ียนแปลงทางอารมณ 

ในภาวะปกติการครุนคิดปญหาตาง ๆ จะไมเปนผลลบตอสุขภาพ แตถาครุนคิดมากเกินไป  

จะมีผลกระทบตอสุขภาพ ทําใหชี่ติดขัดและมีผลตอเน่ืองใหการทํางานของมามในกระบวนการดูดซึมและ

สงผานสารอาหารมีความบกพรอง ทําใหเกิดอาการเบื่ออาหาร วิงเวียนศีรษะ เปนตน 

4. ตับ (肝 กาน) 
4.1  ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร  

ตับ เปนอวัยวะสําคัญอวัยวะหน่ึง มีสีมวงแดง แบงเปน 2 กลีบใหญ ขางซายและขางขวา 
ตําแหนงอยูชองทองตอนบน บริเวณใตชายโครงขวา หนาตอไตขางขวา ตับมีโครงขายเชื่อมโยงกับถุงนํ้าดี 

เอ็น เล็บ ตา เปนตน ตับจัดเปนธาตุไม เปนหยาง สัมพันธกับฤดูใบไมผลิ และทิศตะวันออก ตับคูกับการ

เกิด การลอยสูงขึ้น 

4.2  หนาท่ีทางสรีรวิทยา 
ตับมีหนาท่ีดูแลการไหลเวียนของชี่ไมใหติดขัด ซึ่งมี 6 ลักษณะ ดังน้ี 

1) ปรับพลวัตหรือกลไกของช่ี  
พลวัตของชี ่ (气机 ชี่จ)ี หมายถึง ทิศทางการไหลเวียนของชี่ในทางขึ้น-ลง เขา-ออก ถา

พลวัตของชี่ไมติดขัด เลือดลมจะไหลเวียนปกติ อวัยวะภายในและระบบเสนลมปราณจะอยูในภาวะสมดุล 

ในทางตรงกันขามถาพลวัตของชี่ไหลเวยีนผิดปกติ จะมีผลกระทบตอการไหลเวียนของเลือดและจินเยี่ย  



 
 
 
 

ทฤษฎีอวัยวะภายใน 
 

55 

การไหลเวียนของนํ้าดี ทิศทางการไหลเวียนของชี่มามและกระเพาะอาหาร และกระทบตออารมณ เปนตน  

2) ควบคุมอารมณและจิตใจ 

อารมณมีความสัมพันธกับการไหลเวียนของชี่ตับอยางมาก ถาชี่ของตับไหลเวียนสะดวก เลือด

ลมจะไหลเวียนดี รางกายจะสมดุล อารมณก็จะดี 

ถาชี่ของตับติดขัดไมไหลเวียน อารมณจะเก็บกด ใบหนาเศราหมอง 

ถาชี่ของตับไหลเวียนรุนแรงเกินไป อารมณจะหงุดหงิด โกรธ โมโหงาย 

3) ควบคุมการไหลเวียนของน้ําดี 
นํ้าดีสรางท่ีตับแลวเก็บสะสมในถุงนํ้าดี และหลัง่ออกมาในลําไสเล็กชวยการยอยอาหาร ถาชี่

ของตับไหลเวียนเปนปกติ การสรางและการหลั่งนํ้าดีชวยยอยอาหารก็เปนปกติ ถาชี่ของตับติดขัดไม

ไหลเวียน มีผลใหการไหลของน้ําดีติดขัด  จะเกิดอาการปวดแนนชายโครง อาหารไมยอย อาเจียนรสขม

ออกมา หรือมีอาการดีซาน 

4) ชวยใหช่ีของมามลอยข้ึน และช่ีของกระเพาะอาหารไหลลง 

ในระบบทางเดินอาหาร มามควบคุมการยอยและดูดซึมอาหาร ชี่ของมามชวยสงสารอาหาร

ขึ้นไปท่ีปอด กระเพาะอาหารมีหนาท่ีรับอาหารเพ่ือยอย หลงัจากน้ันชี่ของกระเพาะอาหารจะชวยผลักดัน

อาหารลงสูสําไส ตับมีหนาท่ีควบคุมการไหลเวียนของชี่มามและกระเพาะอาหารใหมีทิศทางถูกตอง เพื่อให

ระบบยอยและดูดซึมอาหารทํางานอยางสมบูรณ ถาตับทํางานผิดปกติ นอกจากจะมีอาการของชี่ของตับ

ติดขัดแลว ยังมีอาการตับกดขี่มามและกระเพาะอาหาร ตับกับมามไมปรองดองกัน ชี่ของมามไมลอยขึน้ 

มีอาการทองอืด ทองเดิน ตับกับกระเพาะอาหารไมสมดุล ทําใหชี่ของกระเพาะอาหารไมไหลลง มีอาการ

แนนทอง เรอ คลื่นไส อาเจียน เบ่ืออาหาร เปนตน 

5) ชวยการไหลเวียนของเลือดและของเหลวในรางกาย 
ชี่ของตับชวยใหการไหลเวียนของเลือดและของเหลวในรางกายสะดวก ถาชี่ของตับติดขัด การ

ไหลเวียนของเลือดก็จะติดขัด ทําใหเกิดภาวะเลือดค่ัง ในสตรีจะเกิดอาการปวดประจําเดือน ประจําเดือน

ไมมา หรือเกิดเน้ืองอกได ถาการไหลเวียนของของเหลวในรางกายติดขัด จะเกิดอาการเสมหะติดคอ 

โรคตอมไทรอยด หรือมีนํ้าในทองตกคาง ทองมาน เปนตน 

6) ชวยการขับของประจําเดือนและการหลั่งอสจิุ 
ชี่ของตับชวยใหการมาของประจําเดือนตรงตามกําหนดในสตรีและการหลัง่อสุจใินบุรุษ รอบ

เดือนจะติดขัด ปวดรอบเดือนจนถึงรอบเดือนไมมา ในผูชายความตองการทางเพศลดลง หลั่งลําบาก ถา
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ชี่ของตับแกรง รอบเดือนจะมากอนปกติหรือมีปริมาณมาก ในผูชายจะมีอารมณทางเพศมากกวาปกติและ

มีนํ้ากามเคลื่อน เปนตน 

4.3  ความผิดปกติของการไหลเวียนของชี่  

ความผิดปกติของการไหลเวียนของชี่มี 2 แบบ คือ 

1) ช่ีของตับติดขัด  

- ชี่ของตับติดขดัเกิดเลือดค่ัง เม่ือชี่ของตับติดขัด ทําใหเลือดถูกผลกัดันไปไมถึง เกิดอาการ

เจ็บอก แนนอกแบบเสยีดแทง เกิดเปนเน้ืองอกได ริมฝปากเขียวมวง ลิ้นมีสีมวง จุดเลอืดค่ัง ถากระทบถึง

ชงมาย (冲脉) และเญ่ินมาย (任脉) เลือดจะค่ังในมดลูก รอบเดือนผิดปกติ ปวดรอบเดือน รอบเดือน

ไมมา เปนตน 

- ชี่ของตับติดขัดเกิดเสมหะ การไหลของของเหลวในรางกายตองอาศัยชี่ของตับ ถาชี่ของตับ

ผิดปกติเกิดการตกคางของของเหลวเปนเวลานาน จับเปนเสมหะอุดตันท่ีคอ บริเวณคอเปนลูกบวยติดคอ

หรือเปนกอนท่ีคอ คอหอยพอก เปนตน 

- ชีข่องตับขมกระเพาะอาหารและมาม เกิดอาการปวดแนนกระเพาะอาหาร เรอเปร้ียว  คลืน่ไส  

อาเจียน เปนตน 

- ชี่ของตับติดขัดกลายเปนไฟ  

2) ช่ีของตับไหลเวียนแกรงมากเกินไป  

ชี่ของตับมีทิศทางไหลเวียนขึ้นบน ถาผิดปกติไมขึ้นบนหรือไมลงลางเกิดภาวะ เรียกวา ไฟตับ 

หรือหยางของตับขึ้นบน มีอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ หนาแดง ตาแดง แนนหนาอก หงุดหงิด โมโหงาย 

ถาอาการรุนแรงมากขึ้น หยางของตับจะขึ้นบนกลายเปนไฟ เรียกวา “ไฟตับ” เชน ไฟตับ

กระทบกระเพาะอาหาร จะมีอาการอาเจียนเปนเลือด  ไฟตับกระทบปอด จะมีอาการไอเปนเลือด เปนตน 

ถาเปนระดับมากขึ้น ไฟท่ีขึ้นบนจะกลายเปนลมวิ่งขึ้นปอด กระหมอม และไปทั่วรางกาย แขนขา ทําให

เกิดอาการชัก หมดสติ และอัมพฤกษได ไฟตับ เรียกวา เกิดลมตับกระทบภายใน ถาเปนระยะเวลานาน 

ก็จะเผาผลาญอนิของตับทําใหเกิดภาวะอินพรองไฟแกรง 

อาการของไฟตับขึ้นบนและหยางตับขึ้นบนแยกกันได คือ ไฟตับขึ้นบน เกิดอาการชี่ของตับ

ติดขัดเปนเวลานานกลายเปนไฟตับ หรือโกรธจัดเกิดไฟตับขึ้นบน หรือเกิดจากไฟหัวใจมีมากเกินไป หรือ

เกิดจากตับรอนชื้นอยูนานจนไฟลอยขึ้นบน ดังน้ัน ไฟตับขึ้นบนจึงเปนโรคแกรงลวน สวนหยางตับขึ้น

บนเปนภาวะท่ีเกิดจากอินของตับและไตไมเพียงพอท่ีจะมากํากับหยางของตับ (อินของไตและตับเชื่อมโยง



 
 
 
 

ทฤษฎีอวัยวะภายใน 
 

57 

กัน) ดังน้ัน หยางของตับจะลอยขึ้นบน ซึ่งบางคนอาจจะใชคําวา “ลางพรองบนแกรง” หมายถึง “ขางลาง
อินพรอง ขางบนหยางแกรง” หรือใชคําวา “พื้นฐานพรองเปลือกนอกแกรง” อาการของขางบนแกรง 
ไดแก ปวดศีรษะ หนาแดง ตาแดง หงุดหงิด โกรธงาย ใจสั่น นอนไมหลับ เปนตน สวนอาการของ

ขางลางพรอง ไดแก ปวดเอว เขาออน ขา 2 ขางไมมีแรง ปากแหง คอแหง ทองผูก 

สําหรับลมตับสั่นในน้ัน ศัพทแพทยจีนใชคํายอวา ลมตับ (肝风 กานเฟง) หรือ ลมใน (内
风 เนยเฟง) เกิดจาก “ภาวะหยางในรางกายเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหว” แพทยท่ีมีชื่อเสียงในราชวงศ
ชิง ชื่อ เยียะเทียนซื่อ (叶天士) ไดกลาวไวในตํารา หลินเจิ้งจ่ือหนันอีอั้น 《临证指南医案》

คัมภีรซูเวิ่น จื้อเจินเอี้ยวตาลุน《素问 。至真要大论》กลาววา “ลมท้ังหลายทําใหมีอาการวิงเวยีน
ศีรษะเปนเพราะตับ” ในทางคลินิกจะพบวามีอาการเวียนศีรษะ แขนขาชักกระตุก หรือเกร็ง หรือหมดสติ 

ตาลอย อัมพฤกษคร่ึงซีก มือเทาสั่น หรือชา เปนตน 

4.4  ลมตับ 
ลมตับสามารถแบงไดเปน 4 แบบ คือ 

1) หยางของตับเปลี่ยนเปนลม  สาเหตุเกิดจากอารมณ หรือเหน่ือยลามากเกินไปจนเกิดอิน 

พรอง ทําใหหยางลอยขึ้นบน นานเขาหยางเปลี่ยนไปเปนลม มีอาการเอ็น เน้ือ กระดูกสั่น ชาตามแขนขา 

วิงเวียนศีรษะ เดินคลายจะลม หัวหนัก หากอาการมากขึ้นจะเปนลม ปากเบ้ียว อัมพฤกษครึ่งซีก เปนตน 

2) รอนสุดเกิดลม สาเหตุสวนใหญเกิดจากโรครอนจัด เสียชี่แกรงเผามาถึงเสนลมปราณตับ

เกิดลมตับขึ้น มีอาการคอแข็ง ชกักระตุก ตาเหลือก ไขสงู เพอ เปนตน 

3) อินพรองลมไหว สาเหตุเกิดจากหลังปวยเปนโรครอนแลวมีการใชอินไป หรือเกิดจากปวย

เร้ือรัง  อินถูกใชไปทําใหอินไมพอเพียงไปหลอเลี้ยงเอ็น เกิดอาการสั่นหรือเกร็ง 

4) เลือดพรองเกิดลม สาเหตุเกิดจากเสียเลือดมากเกินไปหรือเกิดจากสรางเลือดไมเพียงพอ 

หรือปวยเรื้อรัง เลือดไดรับการบํารุงไมเพียงพอ ทําใหเอ็นไมมีเลือดมาหลอเลี้ยง มีอาการไอ สั่นกระตุก

หรือเกร็ง เอ็นยึดติดขัด เล็บกุด ผิวหนังแหงคัน เปนตน 

4.5  ตับกักเก็บเลือด 
มีการบันทึกครั้งแรกในคัมภีรซูเวิ่น เถยีวจิงลุน《素问。调经论》และ คัมภีรหลิงซู 

เปนเสิน《灵枢。本神》วา “ตับมีหนาท่ีกักเก็บเลือด” การท่ีตับเก็บกักเลือดมีผลทําใหไมเสียเลือด

ไป เลอืดเปนสวนของอินซึง่อินของตับจะกดหยางของตับไมใหลอยขึ้นบน ถาเลอืดของตับมีปริมาณเพียงพอ

ชี่ของตับก็จะเพยีงพอ ทําใหหนาท่ีของชีข่องตับสมบูรณตามดวย หนาท่ีกกัเก็บเลือดเปนการควบคุมปริมาณ
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ของเลือด ในคัมภีรซูเวิ่น อูจั้งเซิงเฉิง《素问 。五脏生成》กลาววา “เม่ือคนนอนหลับเลือดจะกลับ
ไปสูตับ”  แพทยจีนหวางปงจู (王兵注) กลาววา “ตับกักเก็บเลือดไว หัวใจเปนผูสูบฉีดเลอืดใหไหลเวยีน 

เม่ือคนตื่นขยับตัวเลือดจะวิ่งสูเสนลมปราณ เม่ือคนอยูน่ิงเลือดจะกลับมาสูตับ ตับเปนทะเลแหงเลือด” 
เม่ือทํางานมีอารมณหรืออากาศรอน เลือดจะไหลเวียนออกจากตับไปสูอวยัวะอื่น เม่ือนอนอารมณเย็น

อากาศเย็น เลือดจะไหลกลับสูตับ คือ ไปตามหยางช่ีของตับท่ีกระจายออก ในกรณีเลือดของตับไม

เพียงพอ สาเหตุจากการเสียเลอืดมากเกินไป หรือมามและกระเพาะอาหารพรอง ไมสามารถสรางเลือด

พอเพียง ปวยเรื้อรังใชอินไปมาก เลือดจากตับถูกสงไปยงัตา เอ็น เล็บ มดลูกไมเพียงพอ ทําใหตาลาย 

ตาแหง มองกลางคืนไมเห็น เอ็นติดขัด ตะคิว แขนขาชา เล็บไมสมบูรณ รอบเดือนนอยหรือไมมา  ถา

หนาท่ีเก็บเลือดไมดี  จะมีอาการเลือดออก เชน อาเจียนเปนเลือด ไอเปนเลือด เลือดกําเดาไหล รอบ

เดือนมามาก สาเหตุเกิดจากอารมณโกรธจัดกระทบตับ หรืออารมณเก็บกดนานชี่ของตับกลายเปนไฟ 

หรือเกิดจากมีเสียชีข่างใน 

4.6  ช่ีของตับ 
ชี่ของตับก็เชนเดียวกับชี่ท่ีอื่น ๆ คือ ทําใหเกิดการผลักดันเคลื่อนไหวเปนพ้ืนฐาน สําหรับชี่

ของตับจะมีลักษณะของการไหลเวียนไปตามสวนตาง ๆ ใหสะดวกไมติดขัด ดังท่ีไดกลาวมาแลว ในแงชี่

ของตับพรอง  ในคัมภีรซูเวิ่น ซางกูเทียนเจินลุน《素问 。上古天真论》กลาววา “ผูชายอายุ 56 ชี่

ของตับถดถอย เอ็นไมสามารถทํางาน”  คัมภีรหลิงซู เทียนเหนียน《灵枢。天年》กลาววา “อาย ุ
50 ชี่ของตับเริ่มถดถอย กลีบตับเริ่มบาง นํ้าดีเร่ิมหาย ตาเริ่มมองไมชัด”  ปจจุบันชี่ของตับพรองจะมี

อาการของชี่พรองท่ัวไป บวกกับอาการท่ีเสนลมปราณตับผาน เชน แนนหนาอก ชอบถอนใจ ทองนอยตึง

พอง อารมณไมดี เปนตน 

4.7  เลือดของตับ  

ดูในหัวขอ 4.5  ตับกักเก็บเลือด 
4.8  อินของตับ 

อินของตับมีหนาท่ีใหความชุมชื้น ชวยใหมีทิศทางลง ทําใหสงบลง เก็บกัก มีความเกี่ยวพัน

กับอินของไต เวลาขาดมักจะไปคูกันเปนอินของไตและตับพรอง เกิดอาการปวดเอว เขาออน มีเสียงในหู 

ตาลาย ขา 2 ขางไมมีแรง เปนตน ถาอินพรองแลวมีหยางแกรง ก็จะมีอาการปวดหัว หงุดหงิด โกรธงาย 

เปนตน 
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4.9  หยางของตับ   
หยางของตับแกรง ไดกลาวมาแลวในขางตน สวนหยางของตับพรองมีนอยมาก แพทยจีน

บางทานอธิบายวา เปนอาการของชี่ตับพรอง รวมกับอาการปลายมือเทาเย็น อัณฑะ อวยัวะเพศเย็น 

ทองอืด แขนขาบวม ชีพจรเล็ก ไมมีแรง ซึ่งเปนลักษณะของหยางพรอง 
4.10  ความสัมพันธของตับกับอารมณ เนื้อเยือ่ และอวยัวะรบัรู 

1) ตับสัมพันธกบัอารมณโกรธ 
ศาสตรการแพทยแผนจีนถือวา อารมณโกรธมีความสัมพันธกับตับ อารมณโกรธท่ีเกิดขึ้น

อยางฉับพลัน มีความรุนแรง ถาเปนบอย ๆ จะมีผลตอการทํางานของตับ ทําใหการควบคุมการไหลเวียน

ของลมปราณตบัไมปกติ อารมณโกรธเฉียบพลันจะบ่ันทอนชี่ของตับ ลมปราณ และเลือด ใหไหลเวียน

แผซานลอยขึ้นมากเกินไป  ทําใหมีอาการปวดศีรษะ อาเจียน ถาเปนมากอาจเปนลมหมดสติได 
2) ตับกับน้ําตา 
นํ้าตาเปนสิ่งท่ีขบัออกมาทางตา ซึ่งเปนกิจกรรมในการหลอเลีย้งใหความชุมชืน้เพื่อปกปองตา   

ความผิดปกติของตับสงผลกระทบตอการหลั่งนํ้าตา เชน     
-  เลือดในตับพรอง ทําใหการหลั่งนํ้าตานอยลง ตาแหง 
-  ความรอนชื้นในเสนลมปราณเทาจฺเหวียอินตับ ทําใหตาแดง นํ้าตาไหล ขี้ตามาก 
-  อารมณเศราโศกเสียใจมากไป ทําใหการหลั่งนํ้าตามากขึ้น 
3) ตับสัมพันธกับเอน็ 
สภาวะของตับสะทอนใหเห็นท่ีเล็บ หากผิดปกติ แขนขาชา ชักเกร็ง หลังแอน กัดฟนแนน  

เล็บไมเงางาม 
4) ตาเปนหนาตางของตับ 

5. ไต (肾 เซิ่น) 
5.1  ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร  

 ไต เปนรากฐานของอวยัวะภายในและอิน-หยาง ไตเปนกาํเนิดของชีวิต ไตเปนรากฐานของ

ชีวิตกอนคลอด ไตมีรูปรางรูปไขมนโคง คลายเมล็ดถั่วแดง ดานนอกมีเน้ือเยื่อไขมันสีเหลืองหอหุม เน้ือ

ไตตรงกลางสีขาวขอบมีสีดํา ไตมี 2 ขาง ขางซายและขางขวา อยูในชองทองบริเวณดานขางของกระดูก

สันหลังระดับเอวอันท่ี 2 ไตขางขวาอยูตํ่ากวาขางซายเล็กนอย ไตเปนธาตุนํ้า มีโครงขายเชือ่มโยงกับ

กระดูก ไขกระดูก สมอง เสนผม หู อวัยวะสบืพันธุ และทวารหนัก 
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5.2  หนาท่ีทางสรีรวิทยา 
ไตมีหนาท่ีกักเก็บจิง (精) ไมใหจิงชี่ถูกใชไปโดยไมจําเปน คัมภีรซูเวิ่น ลิ่วเจ๋ียจ้ังเซี่ยงลุน

《素问 。六节藏象论》กลาววา “ไตมีหนาท่ีเกี่ยวกับการจาํศีล เก็บซอนเปนทุน เปนท่ีอยูของชี”่  ใน 

“ไตดูแลนํ้า รบัสารจิงจากอวัยวะภายในท้ัง 5 และภายนอกท้ัง 6 มาเก็บซอนไว ไตจะสะสมใหมีจิงพอเพียง
อยูตลอด หากหนาท่ีของไตพรองจะกระทบตอการเจริญเติบโต ความพกิารทางเพศและสมรรถภาพทางเพศ 

1) ไตเก็บสะสมสารจําเปน (จิง) 
จิงชีข่องไตมี 2 ชนิด ไดแก จิงท่ีไดรับมาจากพอแมเปนจิงกอนเกิด และจิงท่ีไดมาจาก

สารอาหารเปนจิงหลังเกิด จิงท้ัง 2 ชนิดน้ีตองพึ่งพาอาศัยซึง่กันและกัน โดยสารจิงหลังเกดิน้ันตองการ

อาหารจากจิงกอนเกิดในการสราง สารจิงท่ีไดรบัหลังเกิดจะเติมใหกับจิงกอนเกิดไมใหพรอง ในหนังสือ

จิ่งเยฺวี่ยฉวนซูจาเจิ้ง 《景岳全书杂症》บันทึกไววา “ต้ังแตคนเกิดจนถึงตาย อาศัยจิงและเลือดเปน
ทุน เม่ือคนเกิดมาอาศัยสารอาหารหลอเลี้ยงรางกาย ถาไมมีจิงและเลือดโครงสรางก็ไมเกิด ถาไมมี

สารอาหารโครงรางก็ไมเจริญเติบโต จิง เลือด ม่ิงเหมิน (命门) สารอาหารควบคุมโดยมามและกระเพาะ
อาหาร ม่ิงเหมินไดพลังกอนเกดิ กระเพาะอาหารและมามไดจากพลังหลังเกดิ สารอาหารตองอาศัยการ

จัดการของทุนกอนเกิด และจิงเลือดกอนเกิดตองอาศัยทุนของสารอาหารหลังเกิด”  
สารจิงของไต มีความสําคัญตอการเกิด และการเจริญเติบโต ในคัมภีรซูเวิ่น ซางกูเทียนเจิน

ลุน《素问 。上古天真论》กลาววา “เด็กหญิงอายุ 7 ป ชี่ของไตแกรงและฟนงอก  อายุ 14 ป 
เญ่ินมาย (任脉) และไทชง (太冲) เชื่อมโยงกันสมบูรณ เริ่มมีรอบเดือนและมีลูกได  อายุ 21 ป ชี่ของ

ไตมีมากและมีฟนแทสมบูรณ อายุ 28 ป เอ็นและกระดูกแขง็แรง มีเสนผมสมบูรณเต็มท่ี และรางกาย

สมบูรณแข็งแรง  อายุ 35 ป หยางหมิง (阳明) เริ่มถดถอย ใบหนาเริ่มคล้ํา และผมเริ่มรวง  อายุ 42 ป 

ลมปราณหยาง 3 เสน เร่ิมถดถอย ใบหนาหมองคล้ํา และผมเร่ิมขาว  อายุ 49 ป เญ่ินมายพรอง ไทชง

ถดถอย รอบเดือนเริ่มหมด รูปรางเปลี่ยน และไมมีบุตร” และ “ผูชายอายุ 8 ป ชี่ไตแกรง ผมและฟน
เร่ิมเจริญ  อายุ 16 ป ชี่ไตบริบูรณสูวัยเจริญพนัธุ มีการหลั่งนํ้าเชื้อ อินหยางสมดุล และมีบุตร  อายุ 24 
ป ชี่ของไต กระดูกและเอ็นแขง็แรง และมีฟนแทสมบูรณ  อายุ 32 ป เอ็น กระดูก และกลามเน้ือ

สมบูรณ  อายุ 40 ป ชี่ของไตเริ่มถดถอย ผมรวง และเหงือกรน  อายุ 48 ป หยางชี่ท่ีขึ้นขางบนเริ่ม

ถดถอยลง ใบหนาหมองคล้ํา และผมเคราหงอก  อายุ 56 ป ชี่ของตับเริ่มถดถอย เอ็นขยับเคลื่อนไหว

ไมคลองแคลว นํ้าเชื้อลดลง หมดวัยเจริญพันธุ  การทํางานของไตเริ่มถดถอย และโครงรางเร่ิมเปลี่ยน  
อายุ 64 ป ฟนและผมรวง 
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จะเห็นไดวา จิงชี่ของไตทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงของเสนผม ฟน สีหนา ลักษณะทางเพศ 

และโครงรางของรางกายในเด็ก ถามีการเจริญเติบโตชา จะดูไดจากชา 5 อยาง คือ ทรงตัวตรงชา เดินชา 

ฟนขึ้นชา ผมงอกชา พูดชา และมีอาการออน 5 อยาง คือ คอออน ปากออน มือออน ขาออน กลามเน้ือออน 
2) ไตควบคุมน้ํา 
ไตควบคุมนํ้า หมายถึง ไตควบคุมนํ้าโดยการปรับสมดุลของนํ้า ในคัมภีรซูเวิ่น น่ีเถียวลุน

《 素 问  。 逆 调 论 》กลาววา “ไตเปนอวัยวะนํ้าควบคุมจินเยี่ย” ไตควบคุมนํ้าโดยเอานํ้าจาก
สารอาหารไปเลี้ยงท่ัวรางกาย และนํานํ้าท่ีไดจากกระบวนการไปทางไต โดยอาศัยความรวมมือจากปอด 

มาม กระเพาะอาหาร กระเพาะปสสาวะ ซานเจียว ชี่จากไตจะใหพลงังานแกกระเพาะอาหารในการรับ

สารอาหารนํ้า สงตอใหมามใชการดูดซึมนํ้า สงตอไปยังปอด ปอดจะกระจายนํ้าและสงนํ้าลงและมีซานเจียว

ท่ีใหนํ้าผานสะดวก สงนํ้าไปยังไตเพ่ือขับออกทางกระเพาะปสสาวะ 
3) ไตควบคุมช่ี   
ไตควบคุมชี่ โดยการรับชี่ของปอด ชี่ของปอดเกิดจากการหายใจไปเลีย้งท่ัวรางกายน้ัน มี

ทิศทางของชี่ในทางกระจายออกและลงลาง การท่ีชี่ของปอดจะลงลางไดดีตองอาศัยชี่ของไตชวยรับซับดูด

ไว   คัมภีรเนยจิง《内经》ไดกลาวถงึลักษณะความสัมพันธระหวางไตกับปอดไวเปนครั้งแรก  คัมภีร 

หลิงซู เปนเสิน《灵枢。本神》กลาววา “เสนลมปราณเสาอินไต ไตมักสมัพันธในปอด”  ในคัมภีรซู
เวิ่น น่ีเถียวลุน《素问 。逆调论》กลาววา “ผูท่ีนอนราบไมได นอนจะหอบ เปนเพราะผลกระทบ

จากชี่นํ้า นํ้าคือสารจินเยี่ยมีลักษณะไหลไป ไตเปนอวัยวะนํ้าควบคุมการนอนและหอบ ในตําราจินคุย 

เอ้ียวเลี่ย《金匮要略》ไดกลาวถงึความสําคัญของไตถดถอยกับอาการหายใจสั้นและยาวไกล (หอบ) 
วา “ผูท่ีหายใจสั้น มีนํ้าตาเล็กนอย รักษาโดยขับออกทางปสสาวะ ตํารับยาท่ีเหมาะสม คือ หลิงกุยจูกัน

ทัง (苓桂术甘汤) และเซ่ินชี่หวาน (肾气丸)” ในตําราเลยเจ้ิงจ้ือไจฉวนเจิ้ง 《类证治栽喘症》

เขียนโดยแพทยจีนหลินเพยฉิน (林佩琴) กลาววา “ปอดเปนจาวควบคุมชี่ของไต เปนรากฐานของชี่

ของปอด เปนผูใหชี่ ไตเปนผูรับชี่ ลักษณะอินหยางเกี่ยวกับการหายใจจึงจะปกติ ถาทิศทางการใหขับขึ้น

ลงของชีผ่ิดปกติจะเกิดอาการหอบ” 
สรุป  

ชี่ของปอดมีทิศทางขึ้นบน โดยปอดเปนอวัยวะท่ีอยูสวนบนของรางกาย (上焦 ซางเจียว) มี
หนาท่ีใหชี่รับอากาศบริสุทธ์ิ กระจายชี่ และเปนธาตุทอง 

ชี่ของไตมีทิศทางลง โดยไตเปนอวัยวะท่ีอยูสวนลางของรางกาย (下焦 เซี่ยเจียว) มีหนาท่ี 
รับชี่ เก็บกักจิงชี่ และเปนธาตุนํ้า 
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ธาตุทองและนํ้าใหกําเนิดเกื้อกูลกัน เม่ือธาตุใดธาตุหน่ึงปวยเปนเวลานาน จะกระทบถึงอีก

ธาตุหน่ึงได เชน โรคปอด ไอเรื้อรังเร่ิมจากชนิดแกรง ตอไปกระทบถึงไตกลายเปนหอบชนิดจากไตพรอง 

กระทบไมดูดซับรับชี่ของปอดทําใหหอบ 
5.3  คุณสมบัติพิเศษของไต 

1) ไตเปนอวัยวะทําหนาท่ีเก็บกกั 
คัมภีรซูเวิ่น ลิ่วเจ๋ียจ้ังเซี่ยงลุน《素问 。六节藏象论》กลาววา “ไต หนาท่ีเสินจําศีล

เก็บกักเปนทุน” ไตไดชื่อวาเปนอวัยวะนํ้าใหเก็บซอนอินแท  และหยางด้ังเดิม (元阳) นอกจากน้ีไตยังมี

หนาท่ีดึงนํ้าและสารเหลวกลับ ควบคุมการเปดปดถายอุจจาระและปสสาวะ ชวยไมใหทารกแทง ปดกั้น

ไมใหสารเขมขนหลุดออกไป ถาหนาท่ีเก็บกักของไตเสียไป ไตรับดูดซับชี่ปอดไมไดจะหอบ เก็บจิงไมอยู

จะเกิดนํ้ากามเคลื่อนหรือหลั่งเร็ว ในสตรีรอบเดือนมามาก แทงงาย ปสสาวะ อจุจาระกลั้นไมอยู 
จิงชีใ่นไตแปรเปลี่ยนเปนอินของไต หยางของไต เพ่ือเปนทุนของอินหยางท่ัวรางกาย 

หมายเหตุ  คําวา อินของไตหยางของไต  อินแทหยางแท (真阴真阳) อินเดิมหยางเดิม (元阳

元阴)  นํ้าของม่ิงเหมิน ไฟของม่ิงเหมิน มีความหมายเดียวกัน 
2)  จิงช่ีและอินหยางของไต  
-  จิงของไต  
 จิง (精) หมายถึงสารท่ีมีอยูขนาดเล็ก จําเปนตอรางกาย จิงของไต (肾精) มีความจําเปน

ตอการเจริญเติบโตของกระดูก สมอง และการเจริญทางเพศ เปนทุนหลังเกิด หรืออาจไมสงจิงท่ีไตจาก

พอแมกอนเกิดเปนทุน ถาจิงของไตไมเพียงพอจะเกิดอาการพิการ การเจริญเติบโตชาในเด็ก เกิดชา 5 
อยางและออน 5 อยาง ดังกลาวขางตน ในผูใหญถาจิงของไตไมเพียงพอจะแกเร็ว ผมรวง ฟนรวง 

ความจําเสื่อม สมรรถภาพทางเพศของผูชายจะมีนํ้ากามนอย เปนหมัน ในสตรีจะมีบุตรยาก รอบเดือน

ผิดปกติ เปนตน 
-  ช่ีของไต  
ชี่ของไต (肾 气 เซิ่นชี่) เปนพลังงานท่ีแปรมาจากจิงของไต ซึ่งเปนพ้ืนฐานของสรีระของ

รางกาย เปนพลังท่ีใชในการเจริญเติบโตของรางกาย การเจริญพันธุ การดูดซับรับพลังงาน การหายใจ

จากปอด ชวยการไดยิน ควบคุมการเปดปด การขับถายอุจจาระปสสาวะ การที่ชี่ของไตเพิ่มหรือถดถอย

บกพรองถงึภาวะเกิด แก เจ็บ ตาย ถาชี่ของไตไมสามารถเหน่ียวรั้งเก็บกกั หรือไมสามารถจดัการกับนํ้า 

หรือไมรับชี่ จะมีอาการนํ้ากามเคลื่อน ฝนเปยก ถายเหลว ปสสาวะใสมาก เปนตน 
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-  อินของไต 
ในยุคราชวงศถงั ซุนซือเหม่ียว (孙思邈) ไดกลาวถงึโรคไตซ่ึงมีชนิดแกรงพรองรอนหนาว

วาตองรักษาโดยการเสริมความชุมชื้นแตยังไมไดกลาววาเปนอินของไต (肾 阴 เซิ่นอิน) ตอมาในยุค
ราชวงศซง เร่ิมใชคําวา เสริมอนิของไต โดยใชตํารับยา ลิ่วเวยต้ีหวงหวาน (六味地黄丸)  ในยุค

ราชวงศหมิง ไดเริ่มใชคําวา ไตเก็บอินหยาง  อินหยางเปนพ้ืนฐานของอินหยางท่ัวรางกาย ในตําราอี

กวน เสฺวี่ยเจิ้งลุน《医贯。血证论》กลาววา “ผูท่ีไดมีประตูชีวิตจะดํารงชีพอยูได เปนไฟไมมีรูปราง 
เรียกวา เหวียนชี่ (元气) หรือ ชี่ด้ังเดิม  นํ้าท่ีไมมีรูป เรียกวา เหวียนจิง (元精) หรือ จิงด้ังเดิม โดย

เก็บอยูท่ีไต 2 ขาง ดังน้ันกลาวไดวา อวัยวะตันท้ัง 5 มีไตเทาน้ันท่ีมีไฟแทและน้ําแท หรือเรียกวา อินแท 

หยางแท”  ดังน้ัน อินของไต อาจเรียกวา อินด้ังเดิมหรืออินแท ซึ่งเปนสารเหลวและอินของรางกายคน 

ทําหนาท่ีบํารุงเสริมความชุมชื้นใหแกอวัยวะตาง ๆ และใหสมดุลกับหยางของไต ถาอินของไตพรอง จะ

มีอาการแสดง 2 ลักษณะ ดังน้ี 
(1) อินของไตไมเพียงพอใหความชุมชื้นแกรางกาย จะมีอาการเวียนศีรษะ มีเสยีงในหู อุจจาระ

แข็ง รูปรางผอม ลิ้นแหง คอแหง 
(2) อินของไตไมสามารถขมหยางของไตใหสมดุล จะมีอาการรูสึกรอนขางในฝามือ ฝาเทา   

หนาอกรอน เหงื่อออกกลางคืน นอนไมหลับ ฝนเปยก เปนตน 
-  หยางของไต  
ในยุคราชวงศซง ตําราผูจี้เปนซื่อฟาง จูโซวซวฺีฮัน่เซียวจฺเหวีย《普济本事方。诸嗽虚

汗消竭》เขียนโดย สฺวี่ซูเวย (许叔微) กลาววา “ชี่ของไตบริบูรณเปนไฟแท”  ตําราฉีเซิงฟาง ปูอี้  

《济生方。补益》เขียนโดย เอ๋ียนยงเหอ (严用和) กลาววา “ผูท่ีดํารงชีวิตโดยไมดูแลรางกายให
ดี ใชรางกายมากเกินไป หยางแทจะถดถอย ไฟแทไมสามารถใหความอบอุน มามธาตุดิน.......ท้ังน้ีเปน

เพราะไฟแทพรอง” แพทยจีนท่ีมีชื่อเสียงจางจิ่งเยฺวี่ย  (张景岳) ไดสรางตํารับยาท่ีใชบํารุงหยางของไต 

เรียก อิ้วกุยหวาน (右归丸) 
หยางของไต (肾阳 เซิ่นหยาง) หรือ หยางแท (真阳 เจินหยาง) หรือ หยางด้ังเดิม (元阳 

เหวียนหยาง) เปนรากทุนของหยางท่ัวรางกาย และใชถวงดุลกับอินของไต ถาหยางของไตพรองจะมี

อาการออนเพลีย กลวัหนาว ปลายแขนและขาเย็น ปวดเอว เขาและแขนเยน็ ๆ สมรรถภาพทางเพศ

ลดลง มดลูกเยน็ บวมนํ้า เปนตน 
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อวัยวะกลวง (腑 ฝู) 
อวัยวะกลวงท้ัง 6 (六腑 ลิ่วฝู) ประกอบดวย ถุงนํ้าดี กระเพาะอาหาร ลําไสเลก็ ลําไสใหญ  

กระเพาะปสสาวะ และซานเจียว หนาท่ีพื้นฐานของอวยัวะกลวง คือ รับและชวยยอยอาหารและของเหลว  

ดูดซึมและสงตอสารอาหารท่ียอยเสร็จเรียบรอยแลวไปยังสวนตาง ๆ ของรางกาย นอกจากน้ันยังมีหนาท่ี

เปลี่ยนกากอาหารและนํ้าจากสวนตาง ๆ เปนปสสาวะและอุจจาระแลวขับออกนอกรางกาย 

1. ถงุนํ้าดี (胆 ตาน) 
ถุงนํ้าดีเปนหน่ึงในหกอวัยวะกลวง เปนอวัยวะกลวงพิเศษ สัมพันธกับตับ โดยตับสรางนํ้าดี

แลวสงมาเก็บท่ีถุงนํ้าดี  ลมปราณตับชวยขับนํ้าดีลงมาในสําไสเล็กเพื่อชวยยอยอาหาร และถือวานํ้าดีเปน

สารเหลวภายในท่ีสะอาด แพทยจีนจางเจี้ยปน (张介宾) ไดบันทึกไวในตําราเลยจิง จั้งเซี่ยงเสฺวีย《类

经。藏象学》วา ถุงนํ้าดีเปนขาราชการตุลาการ เก็บซอนนํ้าหลวงท่ีสะอาด ถาตับมีปญหาชี่ของตับ

ไหลเวยีนไมดีหรือติดขัดจะกระทบถึงนํ้าดีไหลเวยีนไมดีดวย ทําใหเกิดอาการแนนหนาอกและปวดชายโครง 

ซึ่งมีผลตอมามและกระเพาะอาหาร มีอาการไมเจริญอาหาร เบ่ืออาหารมัน ทองอืด ถายเหลว เปนตน  
2. กระเพาะอาหาร (胃 เวย) 

2.1  ลักษณะทางกายวิภาค 
กระเพาะอาหารอยูในชองทองสวนบนใตกระบังลม มีรูปรางโคง แบงไดเปน 3 ตอน คือตอนบน 

ตอนกลาง และตอนลาง ตอนบนตอกับหลอดอาหาร ตอนลางตอกับลําไสเล็ก  

2.2 หนาท่ีทางสรีรวิทยา 
กระเพาะอาหารมีหนาท่ี 3 อยาง คือ 

1) รองรับอาหารและน้ํา อาหารและนํ้าท่ีบดเค้ียวในปาก ผานหลอดอาหารลงสูกระเพาะอาหาร 
ถาลมปราณกระเพาะอาหารดี จะรองรับอาหารและนํ้าไดดี เปนท่ีเก็บอาหารชั่วคราว ถาผิดปกติจะมีอาการ 

เบ่ืออาหาร ทานอาหารไดนอย ทองอืด 
2) ทําหนาท่ียอยอาหาร  กระเพาะอาหารทําการยอยอาหารระดับตน ใหขนาดอาหารเล็กลง

เพ่ือสงลงลาง ไปยังลําไสเล็กเพื่อแยกยอยตอไป และรวมกับมามในการดูดซึมสารอาหารท่ีจําเปนสง

ตอไปยังปอดและหัวใจไปเลี้ยงท่ัวรางกาย 
3) ควบคุมการไหลลงของอาหารและขับอุจจาระ ในภาวะปกติกระเพาะอาหารมีทิศทางของ

ลมปราณไหลลงลาง ชวยใหอาหารไหลลงลางสูลาํไสเล็กเพื่อยอยและดูดซึม กากอาหารถูกขับออกทางลําไส
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ใหญ กลายเปนอุจจาระออกจากรางกายผานทางทวารหนัก คูกับชี่ของมามท่ีมีทิศทางขึ้นบน โดยมามและ

กระเพาะอาหารเปนคูกัน 

ลักษณะพิเศษของกระเพาะอาหาร คือ ทํางานรวมกับมามโดยท่ีกระเพาะอาหารชอบความชื้น 

แตมามชอบความแหง เปนอินหยางท่ีทําใหเกิดความสมดุลของระบบยอยอาหารท่ีดี คือ คูท่ีตางกันอยูคู

กัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน (กระเพาะอาหารเปนธาตุดิน แตอวัยวะกลวงจัดเปนดินหยาง มามเปน

อวัยวะตันซึ่งเปน ดินอิน) 
2.3 ช่ีของกระเพาะอาหาร 

เวยช่ี (胃气) หรือ ชี่ของกระเพาะอาหาร เดิมหมายถึง ลักษณะของชีพจรท่ีนุมนวลสมํ่าเสมอ  
ปจจุบันหมายถึง ความสามารถของกระเพาะอาหารในการขับเคลื่อนยอยอาหาร  นอกจากน้ันยังหมายถึง 

สารอาหารท่ีอยูในกระเพาะอาหาร และประสิทธิภาพการทํางานรวมกันของมามและกระเพาะอาหารในการ

ยอยและดูดซึมสารอาหารท่ีจําเปนไปเปนทุนหลังเกิด  หรือ หมายถึง เหวียนชี่ (元气) ท่ีกระเพาะอาหาร
และมามรับมาเพ่ือทําหนาท่ีในการดูดซึมและยอยอาหาร 

โรคท่ีพบบอยเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร ไดแก กระเพาะอาหารเย็น กระเพาะอาหารรอน อิน

ของกระเพาะอาหารพรอง กระเพาะอาหารอาหารติดขัด 

-  กระเพาะอาหารรอน 

สาเหตุ  เกิดจากการรับประทานอาหารเผ็ดมากเกินไป ไฟจึงลามสูกระเพาะอาหาร 

อาการ  ปวดกระเพาะอาหารแสบรอน เรอเปรี้ยว มีเสียงในทอง กินจุกินเกง เหงือกอักเสบ 

               ฟนผุ ปากเหม็น อุจจาระแขง็ ลิ้นแดง ฟนเหลือง  

-  อินของกระเพาะอาหารพรอง 

 สาเหตุ ปวยเปนโรคกระเพาะอาหารมานาน  หรือปวยจากโรครอนภายนอกในระยะทายของ 

         โรคมากระทบกระเพาะอาหาร เกิดอาการอินพรอง ชอบรับประทานอาหารรสเผ็ด 

          จัด มีความผิดปกติทางอารมณ  ถาเปนนานจะกลายเปนไฟเผาผลาญอินของกระเพาะ  

         อาหาร เกิดอินพรองในกระเพาะอาหาร 

อาการ  ปวดทอง ปวดแบบรําคาญบริเวณกระเพาะอาหาร รูสึกหิวแตไมอยากรบัประทาน  

         บางรายมีอาการไมสบายบริเวณลิ้นป อาเจียน เรอ ลิ้นมีสีแดง ไมชุมชืน้ ถาพรอง 

         มาก ฝาท่ีลิ้นจะมีลักษณะเปนแผนท่ี ชีพจรเล็กเร็ว 

-  กระเพาะอาหารอาหารติดขัด (อาหารไมยอย) 

สาเหตุ  รับประทานอาหารมากเกินไป มีพื้นฐานระบบยอยอาหารไมแข็งแรง  
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อาการ จุกเสียดแนน ถาอาการมากจะปวด เรอเปรี้ยว อาเจียนอาหารท่ีไมยอยออกมา

                ถายเหม็นมาก  

-  กระเพาะอาหารเย็น 

สาเหตุ   ความเย็นกระทบท่ีหนาทองโดยตรง รบัประทานอาหารเย็นมากเกินไป ตรากตรํา  

          ทํางานมากเกินไป หยางพรอง หรือ ม่ิงเหมิน (命门) ไฟลามมากระเพาะอาหาร 
อาการ   ปวดกระเพาะอาหาร ถาปวดไมมากจะปวดแบบรําคาญ มีอาการปวดเกร็ง  เม่ือ 

          กระทบความเย็นจะปวดมากขึ้น ถาไดรับความอบอุนจะรูสึกสบายขึ้น อาเจียนเปน 

          นํ้าใส ลิ้นมีฝาขาวลื่น ชีพจรชา 

3. ลําไสเลก็ (小肠 เสี่ยวฉาง) 
3.1  ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร 

ลําไสเล็กมีลักษณะเปนทอกลวงยาว มวนพับไปมา ตําแหนงอยูบริเวณตอนกลางของชองทอง 

สวนบนของลําไสเล็กตอกับกระเพาะอาหาร สวนลางตอกับลําไสใหญ  

ลําไสเลก็มีหนาท่ีรับอาหารท่ียอยแลวบางสวนจากกระเพาะอาหาร จะพกัอยูในลําไสเลก็ชัว่ขณะ

เพ่ือยอยและดูดซึมสารอาหารไปเลี้ยงรางกาย ดังน้ัน ในคัมภีรซูเวิ่น หลิงหลันม่ีเต่ียนลุน《素问。灵

兰秘典论》กลาววา“ลําไสเล็กมีความสัมพันธในหนาท่ีกับกระเพาะอาหาร ลําไสใหญ และมาม โดย

เปนตัวแยกสารจําเปนออกจากสารท่ีไมตองการ เปนท่ีซึมผานของนํ้า สงตอกากไป สวนสารจําเปนมามจะ

ดูดซึมไป”แพทยจีนจางเจีย้ปน (张介宾) ไดเขียนไวในตําราเลยจงิ จัง้เซี่ยงเลย《类经。藏象类》

วา ถาลําไสเล็กทําหนาท่ีผิดปกติจะเกิดอาการแนนทอง ทองอืด อาเจียน ทองผูก เปนตน   

3.2  หนาท่ีทางสรีรวิทยา 
1)  รับอาหารจากกระเพาะอาหาร 
2)  แยกแยะส่ิงท่ีใชไดและใชไมได  โดยสงสิ่งท่ีใชไดไปมาม และสงสิง่ท่ีใชไมไดไปลําไสใหญ 

ดังน้ัน ถาการทําหนาท่ีของลําไสเล็กผิดปกติ อุจจาระและปสสาวะจะผิดปกติ เชน ทองเสีย 

หรือ ปสสาวะนอย  
3.3 ความสัมพันธระหวางหัวใจกับลําไสเล็ก 

1) หัวใจทํางานปกติ  ทําใหประสิทธิภาพการทํางานลําไสเล็กในการแยกแยะสิง่ท่ีใชไดและใช

ไมไดไดดี 

2) ลําไสเล็กผิดปกติ  มีผลกระทบตอหัวใจ 
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3) หัวใจมีไฟมาก ความรอนจากหัวใจสงผลใหลําไสเล็กมีความรอน มีนํ้านอยลง ปสสาวะ

นอย แสบขัดรอน เปนตน 

4) ลําไสเล็กมีความรอน  สงผลใหเกิดความรอนท่ีหัวใจ ทําใหหงุดหงิด ลิ้นเปนแผล เปนตน 

4. ลําไสใหญ (大肠 ตาฉาง) 
4.1  ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร 

ลําไสใหญมีลักษณะเปนทอกลวงขนาดใหญกวาแตสั้นกวาลําไสเล็ก ตําแหนงอยูบริเวณตอน 

กลางของชองทอง สวนบนตอกบัลําไสเล็ก สวนลางตอกับทวารหนัก 

ลําไสใหญอยูระหวางลําไสเล็กกบัรูทวารหนัก มีหนาท่ีขับอุจจาระและดูดซึมนํ้ากลับ คัมภีร ซูเวิ่น 

หลิงหลันม่ีเต่ียนลุน 《素问。灵兰秘典论》กลาววา “ลําไสใหญเหมือนขุนนางท่ีมีหนาท่ีถายเท สิ่ง

ท่ีถูกแปรสภาพออกไป ทําหนาท่ีเหมือนกับเทศบาล สิ่งท่ีแปรสภาพ หมายถึง อุจจาระ” 
4.2  หนาท่ีทางสรีรวิทยา 

1) หนาท่ีของลําไสใหญและปอดมีความสัมพันธกัน ปอดและลําไสใหญมีความสัมพันธกัน

แบบนอกใน โดยสัมพันธกับชี่ของกระเพาะอาหารและจินเยี่ย (津液) ในรางกาย  
  ถารางกายขาดจินเยีย่  อุจจาระจะแหงแข็งเกิดอาการทองผูก 

  ถารางกายมีจินเยี่ยมากเกนิไป อุจจาระจะเหลวเกิดอาการทองเดิน 

หากชี่ของกระเพาะอาหารมีทิศทางลงหรือบกพรอง จะกระทบถึงการถายเทอุจจาระของลําไส

ใหญได เพราะเปนเสนลมปราณหยางหมิง (阳明) เหมือนกัน ทําใหเกิดอาการทองผูก ชีข่องปอดพรอง

ทําใหทิศทางของชี่ลงลางบกพรองดวย ดังน้ัน สารนํ้าท่ีสงโดยชี่ของปอดไปยงัลําไสใหญไมเพียงพอ ชี่

ของปอดท่ีไปท่ีลําไสใหญไมเพียงพอทําใหเกิดอาการทองผูกได 

2) ชวยควบคุมสมดุลของน้ําในรางกาย โดยการดูดซึมนํ้าจากกากอาหาร ความผิดปกติท่ีจะ

เกิดกับลําไสใหญ ไดแก 
- ถาลําไสใหญพรองจะเกิดความเย็น ไมสามารถดูดซึมนํ้า มีอาการเสียงโครกครากในทอง 

ปวดทอง ทองเดิน 

- ถามีความรอนในลําไสใหญ จะเผาผลาญนํ้า ทําใหลําไสแหง มีอาการทองผูก ถายลําบาก 
5. กระเพาะปสสาวะ (膀胱 ผางกวง) 

  กระเพาะปสสาวะตําแหนงอยูในชองทองสวนกลาง มีหนาท่ีกักเก็บและสงผานปสสาวะ มี

ความสัมพันธท้ังภายนอกและภายในกับไตในระบบเสนลมปราณ ในคัมภีรซูเวิ่น หลิงหลันม่ีเต่ียนลุน 



 
 
 
 

ศาสตรการแพทยแผนจีนเบ้ืองตน                             68 

《素问。灵兰秘典论》กลาววา “กระเพาะปสสาวะเปนเหมือนขาราชการดูแลกระแสน้ําท่ีไหลมา 
เปนท่ีเก็บรวมของจินเยี่ย เม่ือมีชี่แบงมาใหก็จะขับปสสาวะออก” การขับปสสาวะจะเกิดขึ้นเม่ือมีชี่แปรมา
จากไต ดังน้ัน อาการของการกลั้นปสสาวะไมอยู ปสสาวะบอย ปสสาวะคาง จึงเกี่ยวของกับชีข่องไต โรค

ของกระเพาะปสสาวะที่พบบอย คือ ความรอนชื้นสะสม เกิดจากความรอนชื้นขัดขวางทิศทางการไหลเวียน

ของชี่ ทําใหเกิดอาการปสสาวะขดั คือ ปสสาวะแสบรอน ปสสาวะขุน มีเลือด เปนตน 
6. ซานเจียว (三焦 ซานเจียว) 

6.1  ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร 

ซานเจียว เปนหน่ึงในหกอวัยวะกลวง ชื่อซานเจียวถกูกลาวถงึครั้งแรกในคัมภีรเนยจิง《内

经》อธิบายซานเจียววา คือ อวัยวะท่ี “มีช่ือแตไมมีรูป (有名而无形 โหยวหมิงเอออูสิง)” ในยุค

ราชวงศหมิง แพทยจีนจางเจีย้ปน (张介宾) ไดเขียนไวในตําราเลยจงิ จัง้เซีย่งเสวฺีย《类经。藏象学》

อธิบายถึงซานเจยีววา “อยูนอกอวยัวะภายใน อยูในรางกาย หุมรอบอวยัวะ เปนอวัยวะกลวงขนาดใหญ” 
ซานเจียว  แบงเปน 3 สวน  ไดแก สวนบน (上焦 ซางเจียว) สวนกลาง (中焦 จงเจียว)  และสวนลาง 
(下焦 เซี่ยเจียว) 

- สวนบน (上焦 ซางเจียว) คือ ชวงอกท่ีอยูของหัวใจและปอด มีหนาท่ีสําคัญคือ รับอาหาร

และนํ้า และสงผานไปยังหลอเลี้ยงระบบตาง ๆ ของรางกาย เน่ืองจากปอดและหัวใจต้ังอยูในซางเจียว  

จึงทําหนาท่ีสงผานเลือดไปหลอเลี้ยงท่ัวรางกาย 
- สวนกลาง (中焦 จงเจียว) คือ ชวงทองบรเิวณเหนือสะดือ เปนท่ีอยูของมามและกระเพาะ

อาหาร มีหนาท่ียอยอาหาร และหลอเลี้ยงใหพลังแกชี่ เลือด และของเหลวในรางกาย เน่ืองจากมามและ

กระเพาะอาหารต้ังอยูในบริเวณจงเจียว หนาท่ีของจงเจียวจึงตรงกับหนาท่ีของมามและกระเพาะอาหาร 
- สวนลาง (下焦 เซ่ียเจียว) คือ ชวงทองบรเิวณใตสะดือลงไป เปนท่ีต้ังของตับ ไต ลําไส

เล็ก ลําไสใหญ กระเพาะปสสาวะ และมดลกู หนาท่ีสําคัญคือ แปรรูปกากอาหารและของเหลือใชในรางกาย

ใหเปนอุจจาระและปสสาวะ เพ่ือขับออกนอกรางกาย กลาวไดวา เซี่ยเจียวเปนเสมือนระบบบําบัดของเสีย

ของตัวเมือง 
4.2  หนาท่ีทางสรีรวิทยา 

ซานเจียวมีหนาท่ี 2 อยาง คือ 
1) ชวยการไหลเวียนของน้าํ  คัมภีรซูเวิ่น หลิงหลันม่ีเตียนลุน《素问。灵兰秘典论》

กลาววา “ซานเจียวเปรียบเหมือนขาราชการกรมชลประทานใหนํ้าไหลผาน” สารอาหารและนํ้าจะถูกดูดซึม 
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แลวไหลผานซานเจียวไปหลอเลี้ยงท่ัวรางกาย ของเสียคือปสสาวะและอุจจาระจะถูกลําเลียงผานซานเจียว

ขับออกนอกรางกาย ซานเจียวจึงมีบทบาทสําคัญในการรักษาสมดุลของรางกาย โดยเฉพาะสมดุลของนํ้า

ในรางกาย 
2) ชวยการไหลเวียนของช่ีด้ังเดิม (元气 เหวยีนช่ี) คัมภีรหนันจิง ซันสอืปาหนัน《难经。

三 十 八 难 》กลาววา “ซานเจียวเปนตัวแทนของเหวียนชี ่ ชวยหนุนชี่ท้ังหลาย” ซานเจียวชวยใหชี่
ด้ังเดิมผานไปสูอวัยวะภายในสะดวก   

อวัยวะกลวงพิเศษ (奇恒之腑 ฉีเหิงจือฝู) 
อวัยวะกลวงพิเศษ ประกอบดวย สมอง ไขกระดูก เสนเลือด ถุงนํ้าดี และมดลูก เปนอวัยะ

ภายในท่ีมีลักษณะเปนทอกลวงเหมือนอวยัวะกลวง ทําหนาท่ีเกบ็สะสมสารจําเปนและลมปราณเชนเดียวกับ

อวัยวะตัน อวัยวะกลวงทุกอวยัวะยกเวนถุงนํ้าดีไมมีความสัมพันธกับปญจธาตุ และไมมีความสัมพันธ

แบบคูนอก-ใน แตมีความเกี่ยวของกับเสนลมปราณพิเศษ 8 เสน 
1. สมอง (脑 หนาว) 

1.1  ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร 

สมองต้ังอยูในกระโหลกศีรษะ โดยมาจากไต กลาวคือ ไตกํากบักระดูก สรางไขกระดูกแลว

รวมกันเปนกลุมกอนท่ีสมอง ดังน้ัน สมองจึงมีชือ่วา เปนท่ีรวมของไขกระดูก 
ในการแพทยแผนตะวันตก สมองเปนอวัยวะท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการนึกคิด แตใน

การแพทยแผนจีน การนึกคิดเปนหนาท่ีสําคัญของหัวใจและประสาท และรวมถึงอวยัวะตันท้ัง 5 ดวย 
1.2  หนาท่ีทางสรีรวิทยา 

ในยุคราชวงศหมิง แพทยจีนท่ีมีชื่อเสียง หลี่สอืเจิน (李时珍) กลาววา “สมองเปนท่ีอยูของ
เหวียนเสนิ (元神)”  ในยุคราชวงศชิง หวูคุน (吴琨) กลาววา “ความจําถูกบันทึกไวท่ีสมอง”  หวาง
ชิงเร่ิน (王清任) กลาววา “สมองเปนท่ีซึ่งจดจํา เม่ือรับประทานอาหารแลวเกิดเปนเลือดลม (气血 ชี่

เซฺวี่ย) กลามเน้ือเจริญเติบโต สวนของยอดอาหารท่ีมีลักษณะใสกลายเปนไขกระดูก แลวไหลขึ้นสูศีรษะ

(สมอง) หูท้ังสองเชื่อมถึงสมอง การไดยินเสียงจึงเปนหนาท่ีของสมอง ตาสองขางเปนใยท่ีงอกออกมา
จากสมอง การไดเห็นสิ่งตาง ๆ จึงเปนหนาท่ีของสมอง จมูกเชือ่มถึงสมอง การดมกลิ่นจึงเปนหนาท่ีของ

สมองเชนกัน”   ในทฤษฎีจั้งเซี่ยง《藏象论》กลาววา “หัวใจมีเสินทําหนาท่ีกํากับสมองอีกชั้นหน่ึง” 
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2. มดลกู (女子胞 หน่ีจื่อเปา) 
มดลูก ตําแหนงอยูภายในทองนอยหลังกระเพาะปสสาวะ มีลกัษณะเหมือนลูกสาลีท่ีกลับหัว  

มดลูกเปนอวัยวะท่ีผลิตประจําเดือนและสารอาหารในการหลอเลี้ยงตัวออนในขณะต้ังครรภ การมีประจําเดือน

และการต้ังครรภมีความซับซอนมาก และไดรบัอิทธิพลจากการกระทําของไต ตับ และเสนลมปราณชง 

และเญ่ิน โดยจะมีความเกี่ยวของกัน ดังน้ี 
1)  อิทธิพลของเทียนเกวฺยและไต 
เทียนเก ฺวย (天癸) เปนผลผลิตของสารจําเปนของไต เม่ือไดรับการพัฒนาจนถึงระดับท่ีสมบูรณ 

เทียนเก ฺวยจะทําหนาท่ีพัฒนาความสมบูรณของรางกายและการทํางานระบบอวัยวะสืบพันธุ ดังน้ันการเกิด

และการหมดไปของเทียนเก ฺวยจึงมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการทํางานของไต เม่ือสตรมีีอายุ 12-14 

ป รางกายจะผลิตเทียนเก ฺวย ซึ่งมีผลใหการทํางานของอวัยวะสืบพันธุมีความสมบูรณ สตรีในวัยน้ีจึงมัก

มีประจําเดือนและสามารถในการต้ังครรภได เม่ืออายุมากขึ้นเทียนเกฺวยจะมีนอยลงและการทํางานของไตก็

จะมีประสิทธิภาพลดลงไปดวย ประจําเดือนเร่ิมหมด ความสามารถในการต้ังครรภก็จะคอย ๆ หมดไป 
2)  อิทธิพลของเสนลมปราณชงและเญ่ิน      
เสนลมปราณทั้ง 2 มีจุดเริ่มตนท่ีบริเวณมดลูก เสนลมปราณชง (冲脉 ชงมาย) จะไหลเวียน

รวมไปกับเสนลมปราณไต และติดตอเชื่อมโยงกับเสนลมปราณหยางหมิง จึงมีผลใหการไหลเวียนของช่ี

และเลือดในเสนลมปราณ 12 เสนเปนไปอยางปกติ จึงไดชื่อวา “ทะเลของเสนลมปราณ 12 เสน” เสน
ลมปราณเญ่ิน (任脉 เญ่ินมาย) จะเชื่อมโยงกับเสนลมปราณเทาอิน 3 เสนในชองทองชวงลาง ชวยการ
ไหลเวียนของชี่และเลือดในเสนลมปราณอินท้ังหมดของรางกาย ดังน้ันจึงไดชื่อวา “ทะเลของเสนลมปราณ
อิน” เม่ือชี่และเลือดในเสนลมปราณทั้ง 12 เสนเปนปกติ  ก็จะไหลเวียนไปในเสนลมปราณชงและเญ่ิน

ทําใหมดลูกสามารถควบคุมการมีประจําเดือนใหเปนปกติ แตการทํางานของเสนลมปราณชงและเญิ่น

ควบคุมโดยเทียนเก ฺวย ในวันเด็กสารจําเปนในไตยังทํางานไดไมเต็มท่ี และเทียนเก ฺวยก็ยังไมมีการผลิต

ใด ๆ ออกมา เสนลมปราณชงและเญ่ินจะยังไมมีชี่และเลือดท่ีสมบูรณจึงยังไมมีประจําเดือน เม่ือยางเขา

สูวัยรุน การทํางานของสารจําเปนในไตมีความสมบูรณ เทียนเก ฺวยจะเก็บตัวพัฒนาขึ้นจนมีความสมบูรณ  

สตรีจะเริ่มมีประจําเดือนและมีความสามารถในการต้ังครรภได เม่ือมีอายุมากข้ึนเทียนเก ฺวยหยุดการทํางาน

อันมีผลมาจากการลดประสิทธิภาพการทํางานของไต ทําใหเสนลมปราณชงและเญ่ินมีชี่และเลือดเริ่มลด

นอยลง ภาวะการหมดประจําเดือนก็จะเกิดขึ้น 
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3)  อิทธิพลของหัวใจ ตับ และมาม 
ในบรรดาอวัยวะตันท้ัง 5 และอวัยวะกลวงท้ัง 6 มดลูกมีความสัมพันธใกลชดิกับหัวใจ ตับ

และมาม ท้ังน้ีเน่ืองจากการมีประจําเดือนและพัฒนาการของทารกในครรภลวนตองการหลอเลี้ยงจากเลือด  

ในขณะท่ีหัวใจควบคุมเลือดและหลอดเลือด ตับกักเก็บเลือด และมามกํากับเลือดใหอยูในหลอดเลือด  

การทํางานท่ีไมปกติของอวัยวะทั้ง 3 น้ี จึงมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของมดลูก 

3. กระดูก (骨 กู) 
กระดูกถูกควบคุมกํากับโดยไต หมายถึง หากพลังของไตสมบูรณ กระดูกจะแข็งแรง สามารถ 

ทําหนาท่ีคํ้าจุนรางกายได หากพลังไตออนแอ กระดูกจะหักงาย เสื่อมงาย และใชไดไมทน เชน  ยืนนาน

ไมไหว น่ังนานเมื่อยเอว ในผูท่ีพลังไตออนแอ หัวเขาจะปรากฎใหเห็นอาการผิดปกติกอน หรือท่ีเอว หรือ

ปวดสนเทา ลวนสะทอนถึงพลงัในไตท้ังสิ้น 

4. หลอดเลือด (血管 เซฺวี่ยกวน) 
หลอดเลือดทําหนาท่ีเปนทอใหเลอืดไหลเวียน โดยมีหัวใจทําหนาท่ีกํากับ กลาวคือ หลอดเลือด

จะมีความยืดหยุน และมีสภาพคลอง กิจกรรมเหลาน้ีตองอาศัยชี่ของหัวใจและหยางของหัวใจมากํากับ     

ขณะเดียวกันหลอดเลือดก็ตอออกจากหัวใจโดยตรง ตับกํากับการไหลเวียนของชีจ่ี (气机) ดังน้ัน  หาก

ชี่ของตับติดขัดจะสงผลตอการไหลเวียนในหลอดเลือด หากมีมากเกินไป จะทําใหเลือดไหลเวียนเร็วขึ้น

และขยายตัวปรแิตกได มามทําหนาท่ีกํากับเลือดใหไหลเวียนในหลอดเลือด ชี่ของมามจะดูดร้ังใหเลือด

อยูเฉพาะในหลอดเลือด หากมามพรองจะเกิดอาการเลือดออกงาย หยางของไตจะทําหนาท่ีใหความ

อบอุนแกรางกายและอวัยวะเน้ือเยื่อตาง ๆ หากหยางของไตพรองจะเกิดความเย็นขึ้นภายใน ทําใหการ

ไหลเวียนของเลอืดในหลอดเลือดไมสะดวก ทําใหเกิดเลือดค่ัง 

5. ไขกระดูก  (髓液 เสฺวยเยี่ย) 
ไขกระดูกเกีย่วของกับไต สารจําเปนของไตสรางกระดูก ไขกระดูกสรางและเสริมบํารุงสมอง

ใหทําหนาท่ีเปนปกติ ถาสารจําเปนพรอง อาจเกิดจากเปนมาแตกําเนิด หรือจากภาวะทุพโภชนาการใน

ภายหลัง ทําใหไมสามารถสรางไขกระดูกไปหลอเลี้ยงสมอง จะมีอาการวงิเวียนศีรษะ หูมีเสียงดัง  

ตาลาย  ปวดเอวและขา ออนแรง และความจําไมดี ในเด็กพบภาวะโตชา กระหมอมปดชา รางกายแคระ

แกร็น สติปญญาไมดี และเคลื่อนไหวชา 
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บทที่ 5 
สารจําเปน ชี่ เลือด และของเหลวในรางกาย 

 
สารจําเปน (精 จิง) ช่ี (气) เลือด (血 เซฺวี่ย) และของเหลวในรางกาย (津液 จินเยี่ย) มี

ความสําคัญตอการดํารงชีวิต โดยเปนสารประกอบพ้ืนฐานของรางกาย ในคัมภีรหวงต้ีเนยจิง《黄帝内

经》ไดมีการอธิบายถึงทฤษฎีและหลักการอยางสมบูรณ ซึ่งแนวคิดทฤษฎีดังกลาวมีความสัมพันธอยาง
ใกลชิดกับแนวคิดทางปรัชญาและทฤษฎีวาดวยเรื่องอวยัวะภายใน (脏腑 จั้งฝู) 

สารจําเปน ชี่ เลือด และของเหลวในรางกายมีความสําคัญตอการทํางานของอวัยวะภายใน 

เสนทางเดินลมปราณ รางกาย และการเปดทวาร หากการทํางานของอวัยวะภายในปกติ เสนทางเดิน

ลมปราณ รางกาย และการเปดทวารจึงสามารถผลิตและมีการทํางานของสารจาํเปน ดังน้ันในภาวะปกติ

การทํางานตองสมัพันธกัน หากในภาวะเกิดโรคสารประกอบพ้ืนฐานและอวยัวะภายใน เสนทางเดินลมปราณ 

รางกาย และการเปดทวารยอมเกิดผลกระทบกนัและกันอยางแยกกันไมออก 

1.  สารจําเปน (精 จิง) 
สารจําเปน หมายถงึ สารประกอบชนิดหน่ึงท่ีเปนสิ่งจาํเปนพ้ืนฐานของรางกายและการดํารงชีวิต

ในท่ีน้ีจะใชทับศัพทวา “จิง” 
1.1 การสรางสารจําเปน 

จิงมีแหลงกําเนิด 2 แหลง ไดแก 
1) สารจําเปนกอนกําเนิด (先天之精 เซียนเทียนจือจิง) ไดรับการถายทอดจากบิดามารดา

เกิดพรอมกับการกําเนิดชีวิตในครรภ 
2) สารจําเปนหลังกําเนิด (后天之精 โฮวเทียนจือจิง) ไดรับจากอาหาร เม่ือรับประทาน

อาหารรางกายมีการดูดซึม มามจะเปลี่ยนสารท่ีถูกดูดซึมใหเปนจิงแลวรวมกบัของเหลวในรางกาย แลว

สงไปยงัอวัยวะภายใน เสนลมปราณ รางกาย และทวารท้ังหลาย  
สารจําเปนน้ันถือเอาสารจําเปนกอนกําเนิดเปนพ้ืนฐาน มีการสรางสารจําเปนหลังกําเนิดอยาง

ตอเน่ือง ตองมีการเติมเสริมกันสารจําเปนในรางกายจึงสมบูรณ หากขาดอยางใดอยางหน่ึงกจ็ะเกิดภาวะ

สารจําเปนพรอง 
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1.2  การเก็บกกัและการขับสารจําเปน 
1)  การกักเก็บสารจําเปน 
จิงน้ันจะถูกแบงไปเก็บยังอวยัวะภายในท้ังหลาย แตแหลงสําคัญท่ีสุดสําหรับการกกัเก็บจงิ คือ

ไต โดยจิงกอนกําเนิดน้ันเริ่มแรกถูกกักเก็บท่ีไตแตมีการแบงบางสวนไปยงัอวัยวะภายในอื่น เพ่ือการ

เจริญเติบในระหวางอยูในครรภมารดา 
สวนจิงหลังกําเนิดน้ัน เกิดจากสารอาหารท่ีถูกกระเพาะอาหารและมามยอยอยางละเอียด ถกู

ลําเลียงไปยังอวัยวะภายในตาง ๆ โดยชี่ของมามกลายเปนจิงของอวัยวะภายใน เพื่อการทํางานของอวัยวะ

ภายใน สวนจงิท่ีเหลือใชน้ันจะถูกลําเลียงไปเก็บไวท่ีไต จิงกอนกําเนิดจะถูกเติมเต็มดวยจิงหลังกําเนิด

อยูเสมอ 
2)  การขับสารจําเปน 
การขับสารจําเปนมี 2 ทาง ไดแก  

(1)  จิงท่ีขับไปยังอวยัวะภายในเพื่อหลอเลี้ยง ขับดัน และควบคุมการทําหนาท่ีของอวยัวะ

ภายในนั้น ๆ 
(2)  จิงท่ีคัดหลั่งเพ่ือการขยายพันธุในหญิงและชาย 

1.3  หนาท่ีของสารจําเปน 

1)  ควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของรางกาย   
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของรางกาย มีความสัมพันธกับปริมาณของสารจําเปนในไต   

ในวัยเด็กสารจําเปนจะคอย ๆ เพิ่มขึ้น รางกายเติบโตมีพัฒนาการตามลําดับ เชน มีฟนนํ้านม ฟนนํ้านม

หลุดลวง มีฟนแทแทนท่ี เขาสูวัยรุนสารจําเปนสมบูรณเต็มท่ีกลามเน้ือและกระดูกเติบโตแข็งแกรง เม่ือ

ลวงเขาวัยกลางคนและวัยชรา สารจําเปนคอย ๆ ลดลง รางกายคอย ๆ เสื่อมลง กลามเน้ือเริ่มออนแรง   

กระดูกบาง ฟนลวง ผมขาวและลวงบาง ตามัว หูตึง สารจําเปนมีบทบาทควบคุมการเจริญเติบโต และ

พัฒนาการของรางกาย ถาสารจําเปนพรองลง จะมีผลกระทบทําใหเด็กเติบโตมีพัฒนาการชากวาปกติ    

ผูใหญจะแกกอนวัย 
2)  ควบคุมพัฒนาการทางเพศและความสามารถในการสืบพันธุ   
สารจําเปนของไตที่เกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศและความสามารถในการสืบพันธุ หลังคลอดและ 

วัยเด็ก สารจําเปนของไตจะคอย ๆ สมบูรณจนถึงวัยรุน สารจําเปนของไตจะเปลี่ยนเปนเทียนเกฺวย  (天 

癸)  ซึ่งจะทําใหพัฒนาการทางเพศถึงจุดสูงสุด อวัยวะเติบโตพัฒนาเต็มท่ี ผูชายมีการสรางอสจุิ ผูหญิงมี 
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ระดู มีความพรอมในการสืบพันธุ เม่ืออายุมากขึ้นผานเขาสูวัยกลางคนและวัยชรา เทียนเกฺวยและ

ความสามารถในการสืบพันธุจะคอย ๆ ลดลงจนหมดไป ดังน้ันสารจําเปนในไตโดยเฉพาะเทียนเกฺวยจึง

มีความสัมพันธอยางใกลชิด และมีอิทธิพลตอพัฒนาการทางเพศและความสามารถในการสืบพันธุ ความ

ผิดปกติในการเก็บสะสมสารจําเปนในไต จึงมีผลทําใหพัฒนาการทางเพศผิดปกติ ความสามารถในการ

สืบพันธุลดถอย 
3)  สามารถเปล่ียนเปนเลือดและลมปราณ    
สารจําเปนสามารถเปลี่ยนเปนเลือดและลมปราณไปหลอเลี้ยงอวัยวะและน้ือเยือ่ตาง ๆ ให

ทํางานเปนปกติ 
4)  ชวยใหรางกายมีภูมิตานทานโรค    
สารจําเปนสามารถตอตานการรุกรานของโรคจากภายนอก และขจัดสาเหตุของโรค  

2.  ชี่ (气 ลมปราณ)  
ช่ี เปนสสารท่ีเล็กท่ีสุดในรางกาย มีการเคลื่อนไหวขึ้นบนลงลางตลอดเวลา ขับดันและควบคุม

การทํางานของรางกาย เม่ือการเคลื่อนไหวของชีส่ิ้นสุด ชีวิตกส็ิน้สุดดวย 

2.1 การสรางช่ี 
ท่ีมาของชี่กอนกาํเนิดต้ังแตอยูในครรภมารดา รางกายสรางชี่โดยอาศัยจงิกอนกาํเนิดกลายเปน

ชี่กอนกําเนิด ซึ่งเปนพื้นฐานของชี่ เรียก เจินชี่ (真气) หรือ เหวียนชี่ (原气) หรือเหวียนชี่ (元气) 
ชี่หลังกําเนิด หลังคลอดรางกายไดรับชี่เพิ่มเติมจากมามและกระเพาะอาหารโดยการดูดซึมจาก

สารอาหารเปลี่ยนเปนชี่ และจากปอดที่สูดอากาศท่ีบริสุทธ์ิเขาสูรางกายเปลี่ยนเปนชี่ 

ชี่ในรางกายจะแบงเปนชี่อิน และชี่หยาง โดยในชี่อินน้ันมีความหนาวเย็น จุดเดนคือทําใหสงบ 

ลด หรือทําใหเจือจาง สวนชี่หยางน้ันมีความอุนรอน จุดเดนคือกระตุน ผลักดัน ท้ังชี่อินและหยางใน

รางกายจะทํางานสมดุล สนับสนุนหรือควบคุมการทํางานซ่ึงกนัและกัน เพ่ือการดํารงชีวิตอยางสมดุล 

2.2  หนาท่ีของช่ี 
1) กระตุนและควบคุมการทํางานในรางกาย 
ชี่หยางกระตุน ขับดัน และสงเสริม ดังน้ี  

(1)  ใหรางกายเจริญเติบโตและระบบอวัยวะสืบพันธุสมบูรณ  
(2)  กระตุนและขับดันการทํางานของระบบอวยัวะภายในและลมปราณ 
(3)  กระตุนและขับดันการสรางและการลําเลียงจิง เลือด และของเหลวในรางกาย 
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ชี่อินชะลอ และควบคุมการทํางาน ดังน้ี  

(1)  ควบคุมและลดการเจริญเติมโตของระบบอวัยวะสืบพันธุไมใหมีการเจริญเติบโตหรือ 
การทํางานมากเกินไป  

(2)  ควบคุมและชวยลดการทํางานของระบบอวัยวะภายในไมใหทํางานมากเกินไป  
(3)  ควบคุมและลดการสรางและการลําเลียงของจิง เลือด และของเหลวในรางกายไมให 

มากเกินไป 

การทํางานทุก ๆ ดานของรางกายตองอาศัยชี ่ ท้ังชี่หยางและชี่อินควรอยูในระดับท่ีพอเหมาะ

สมดุลกัน เพ่ือไมใหมีการทํางานท่ีมากหรือนอยเกินไป 

2)  ควบคุมอุณหภูมิภายในรางกาย 

ชี่หยางใหความรอนและความอบอุนแกรางกาย อวัยวะภายใน เสนทางเดินลมปราณ และ

สลายความเย็น 

ชี่อินใหความเย็นแกรางกาย อวัยวะภายใน เสนทางเดินลมปราณ และลดความรอนในรางกาย 

ความรอนและความเย็นในรางกายตองอาศัยชี่ ชี่หยางและอินอยูในระดับสมดุล ตางควบคุม

กันและกัน ทําใหสภาพรางกายอยูในระดับความรอนและความเย็นท่ีพอเหมาะ ใหชีวิตดําเนินไปอยางปกติสุข 

3)  ปกปองรักษารางกาย 
ชี่ปกปองรักษารางกายโดยปองกันการรุกรานจากสาเหตุและโรคจากภายนอกรางกายและตอสู

ขับไลสาเหตุของโรค ถาชี่ในรางกายลดลงจะทําใหภูมิตานทานโรคลดลง ทําใหปวยงาย 

4)  เหนี่ยวรั้งและควบคุมการทํางานของรางกาย 
ชี่เหน่ียวร้ังและควบคุมใหเลือดไหลเวียนอยูในหลอดเลือด ถาชี่พรองจะมีอาการเลือดออกงาย 

ชี่เหน่ียวรั้งและควบคุมสารคัดหลั่งในรางกาย เชน เหงื่อ ปสสาวะ นํ้าลาย นํ้าในกระเพาะอาหาร

และลําไส ในกรณีชี่พรองอาจเกิดปญหาเหงื่อออกมากกวาปกติ ปสสาวะบอยหรือกลั้นปสสาวะไมอยู 

อาเจียนเปนนํ้าใส ทองรวงหรือกลั้นอุจจาระไมได เปนตน 

ชี่ควบคุมการหลั่งอสจุิ หากชี่พรองอาจเกิดปญหาการหลั่งเร็ว ฝนเปยก หลั่งอสุจิโดยไมรูตัว 

เปนตน  

ชี่เหน่ียวรั้งและควบคุมตํ่าแหนงอวัยวะภายในไมใหหยอน ถาชี่พรองอาจเกิดปญหารูทวารหยอน 

ไตหยอน กระเพาะอาหารหยอน เปนตน 
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5)  ประสานการทํางานของอวยัวะตาง ๆ ในรางกาย 

อวัยวะภายในรางกายแตละอวัยวะมีหนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจน การจะทํางานประสานกัน 

ระหวางอวัยวะ และการรับรูขาวสารระหวางอวัยวะตองอาศัยชี่ท่ีมีการเคลื่อนไหวขึ้นลง และเขาออก

ตลอดเวลาเปนตัวนําสาร 

6)  ควมคุมการสรางและการเปล่ียนแปลงของวตัถุพ้ืนฐานในรางกาย 
ชี่ควบคุมการยอยอาหาร ดูดซึมเพื่อนําสารอาหารไปสรางเปนวัตถุพื้นฐานของรางกาย ไดแก 

จิง ชี่ เลือด และของเหลวในรางกาย เพ่ือหลอเลี้ยงสวนตาง ๆ ในรางกาย หากเกิดความผิดปกติจะทําให

กระบวนการสรางและการเปลี่ยนแปลงของวัตถพุื้นฐานในรางกายหยุดชะงัก 

2.3 การเคลื่อนไหวของช่ี 
การเคลื่อนไหลของชี่ เรียก ชี่จี (气机)  
ชี่ในรางกายมีการไหลเวียนตลอดเวลาไมหยุดน่ิง เพื่อใหอวัยวะตาง ๆ ทํางานเปนปกติ การ

ไหลเวียนของช่ีมี 4 ทิศทาง ไดแก จากลางขึ้นบน จากบนลงลาง จากในออกนอก และจากนอกเขาใน 

ความผิดปกติของการเคลื่อนไหวของชี ่มีดังน้ี  
1)  ช่ีไหลเวียนผิดปกติ เรียก ชี่จีสือเถียว (气机失调)  
2)  ช่ีติดขัดเฉพาะท่ี เรียก  ชี่จือ้ (气滞)  
3)  ช่ีสวนทางลอยข้ึน หรือ ชีย่อนกลับ เรียก ชี่น่ี (气逆)  
4)  ช่ีจมลงขางลาง เรียก  ชี่เซี่ยน (气陷)  
5)  ช่ีเคล่ือนออกนอกเกินไป เรียก  ชี่ทัว  (气脱)  

6)  ช่ีเคล่ือนเขานมากเกินไป เรียก  ชี่ป  (气闭) 
2.4  ชนิดของช่ี 

1)  เหวียนช่ี (元气, 原气) หรือเจินช่ี (真气) 
 เหวียนชี่เปนชี่พื้นฐานและสําคัญท่ีสุดของรางกาย เปนพลังแรกเริ่มของรางกายและชวีิต 
การสราง 
เหวียนชี่สรางจากจิงกอนกาํเนิดเปนสําคัญ แตหลังคลอดตองอาศัยจิงหลังกําเนิดท่ีเกิด 

จากการยอยและดูดซึมของมามและกระเพาะอาหารเติมเต็มเหวียนชี่ ดังน้ันความสมบูรณของเหวียนชี่

นอกจากอาศัยจิงกอนกําเนิดแลวยังตองอาศัยความสมบูรณของมาม กระเพาะอาหาร และโภชนาการดวย 
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การไหลเวียน 
การไหลเวยีนของเหวยีนชี่เม่ือสรางจากจิงกอนกาํเนิดเร่ิมท่ีจุดม่ิงเหมิน (命门) ผานซานเจียว

ไปยังทุกสวนของรางกาย 
การทํางาน 
(1)  กระตุนการเจริญเติบโตของรางกาย เหวียนชี่กระตุนใหรางกายมีการเจริญเติบโตต้ังแต

เกิด เม่ือเขาสูวัยหนุมสาวกก็ระตุนระบบการสืบพันธุใหสมบูรณ เหวียนชี่จะลดลงเมื่อถึงวัยสูงอายุเปน

ผลใหรางกายเร่ิมเกิดการเสื่อมและออนแอลง 
(2) ควบคุมการทํางานของระบบในรางกายอยูในสมดุล เชน ควบคุมรางกายไมใหรอนหรือ

เย็นเกินไป 
2)  จงช่ี (宗气)   
การสราง 
จงชี่เกิดจาก 2 แหลง ไดแก   
(1)  สรางจากมามและกระเพาะอาหาร จากการยอยและดูดซึมสารอาหาร   
(2)  ไดจากปอดสูดอากาศท่ีบริสุทธ์ิ จากท้ังสองแหลงรวมเปนจงชี ่
การไหลเวียนของจงช่ี 
จงชี่เริ่มจากจุดถันจง (膻中) ตรงกลางอก สงไปปอดแลวขึน้ไปลําคอกระตุนการหายใจ 

อีกสวนไปยังหัวใจและซานเจียวเพื่อสงไปทั่วรางกาย โดยไปทางหัวใจจะกระตุนการไหลเวียนของเลอืด

ทางซานเจยีวจะลงลางไปยงัตันเถียน (丹田) คือ จุดชีไ่ห (气海:CV6) เสริมเหวียนชี่และจากชีไ่หสงลง
ขาทางเสนเทาเสาหยางหมิง 

การทํางานของจงช่ี 
(1) กระตุนระบบการหายใจ รวมท้ังการออกเสียง ถาจงช่ีสมบูรณทําใหการหายใจเต็มอิ่ม 

ออกเสียงมีพลังกองกงัวาน หากจงช่ีออนแอ ทําใหการหายใจแผวเบา ออกเสียงออกเบาไรพลงั 
(2) กระตุนการไหลเวยีนของเลอืดในรางกาย ในโบราณกาลมีการประเมินความสมบูรณของ

จงชี่โดยดูจากจังหวะการเตนท่ีบริเวนซฺวีหลี่ (虚里) ซึ่งอยูใตหัวนมซาย 
(3) เสริมเหวียนชี่ เน่ืองจากเหวียนชี่เกิดจากจิงกอนกําเนิดเปนสําคัญซ่ึงมีจาํกัด ดังน้ันจึง

จําเปนตองไดรับการเสริมจากจงชี่ 
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3)  อิ๋งช่ี (营气) 
อิ๋งชี่เปนชี่ท่ีมีสารอาหารอุดมสมบูรณ เปนสวนประกอบสําคัญของเลือด มีความสัมพันธ

อยางลึกซึ้งจนไมสามารถแยกจากกันได มักเรียกวา อิ๋งเซฺวีย่ (营血)  
อิ๋งชี่เปนอิน ขณะท่ีเวยชี่เปนหยาง 
การสรางและการไหลเวียน 
อิ๋งชี่สรางจากจิงหลังกําเนิดซึ่งจากการยอยและดูดซึมของมามและกระเพาะอาหาร เม่ือไดอิ๋ง

ชี่แลวสงไปยงัเสนเลือดหลอเลี้ยงทุกสวนของรางกาย  
การทํางานของอิ๋งช่ี 
(1)  อิ๋งชี่อยูในเสนเลือดสามารถเปลี่ยนแปลงไปเปนเลือดได 
(2)  อิ๋งชี่ไหลเวยีนไปพรอมเลือด หลอเลี้ยงทุกสวนของรางกาย 

4)  เวยช่ี (卫气) 
การสรางและการไหลเวียน 
เวยชีส่รางจากจงิหลงักาํเนิดซึ่งจากการยอยและดูดซึมของมามและกระเพาะอาหาร ท่ีออกมา

อยูนอกเสนลมปราณจะกลายเปนเวยชี่ 

การทํางานของเวยช่ี 

(1)  เวยชี่ปองกนัการรุกรานของสาเหตุภายนอกท่ีมากระทบรางกาย ชวยขับไลสาเหตุของโรค 

ถาเวยชี่พรองจะทําใหเจ็บปวยจากสาเหตุภายนอกไดงาย 
(2)  เวยชี่สรางความอบอุนใหกับรางกาย ไมใหถูกกระทบจากความหนาวเย็น 
(3)  เวยชี่ชวยควบคุมการเปดปดรูเหงื่อ เพ่ือรักษาความสมดุลของนํ้าในรางกาย และรกัษา

อุณหภูมิของรางกายใหคงท่ีตอการเปลี่ยนแปลงของสิง่แวดลอม 

3.  เลือด (血 เซฺวี่ย) 
เลือด เปนของเหลวสีแดงท่ีอยูในหลอดเลือด ทําหนาท่ีหลอเลี้ยงอวยัวะและเน้ือเยื่อตาง ๆ 

ท่ัวรางกายใหทํางานเปนปกติ 
3.1  การสรางเลือด 

เลือดสรางมาจาก  
1) สารจําเปนหลังกําเนิด (后天之精 โฮวเทียนจือจิง) 
มามและกระเพาะอาหารจะยอยและดูดซึมอาหาร ซึ่งสวนหน่ึงจะเปลี่ยนเปนอ๋ิงชี่  (营气)  
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และของเหลวในรางกาย ( 津 液 ) และสงไปยังเสนเลือด ซึ่งท้ังอิ๋งชี่และของเหลวในรางกายถือเปน

สวนประกอบท่ีสําคัญของเลือด 
2) สารจําเปนจากไต 
เลือดจึงเกิดจากอิ๋งชี่ ของเหลวในรางกาย และสารจําเปนจากไต นอกจากน้ันอวัยวะภายใน

อื่นลวนมีบทบาทตอการสรางเลอืดท้ังสิ้น 
(1) มามและกระเพาะอาหาร ยอยและดูดซึมสารอาหารเพื่อสรางอ๋ิงชีแ่ละของเหลวในรางกาย 

ซึ่งเปนสวนประกอบพ้ืนฐานของเลือด 
(2) หัวใจและปอด สารจําเปนหลังกําเนิดสรางอิ๋งชี่และของเหลวในรางกาย จากน้ันสงขึ้น

ไปปอดและหัวใจ รวมกับอากาศบริสุทธ์ิท่ีสูดจากปอด ชี่จากหัวใจจะเปลีย่นเปนเลือดสีแดง 
(3) ไตสะสมสารจําเปน สารจําเปนจากไตเปนสวนประกอบสําคัญของเลือด 

3.2  การไหลเวียนของเลือด 
เสนเลือดเปนอวัยวะสําคัญของการไหลเวียนของเลือด ซึ่งตอออกจากหัวใจแลวแตกแขนง

กระจายไปท่ัวรางกาย 
1) หัวใจ เปนจาวแหงเลือด จะสบูฉีดเลือดมาท่ีปอด 
2) ปอด เปนเจาแหงชี่ จะแผกระจายชวยพาเลือดใหไหลเวียนไปท่ัวรางกาย 
3) ตับ สะสมรักษาสมดุลของเลอืด และชวยควบคุมใหเลือดไหลเวียนอยางราบรื่น  
4) ช่ีของมาม ควบคุมใหเลือดไหลเวียนอยูภายในเสนเลือด 
ถาแรงขับดันจากหัวใจ ปอด และตับไมเพียงพอ จะทําใหการไหลเวียนของเลือดไมสะดวก 

เกิดเลือดค่ังได ถามามออนแออาจทําใหมีอาการเลือดออกงาย 

3.3  การทํางานของเลือด 
1) เลือดอุดมไปดวยสารอาหารมากมาย การลําเลียงของเลือดไปดานใน ไดแก อวัยวะภายใน  

ดานนอก ไดแก ผิวหนัง กลามเน้ือ และกระดูกเสนเอ็น จะชวยหลอเลี้ยงและใหความชุมชื้นท่ัวรางกาย 
อยางไมหยุดยั้ง ทําใหการทํางานเปนไปอยางปกติ 

2) เลือดเกี่ยวกบัจิตใจ เลือดเปนสิ่งท่ีจําเปนตอการทํางานของจิตใจ ถาเลือดเพียงพอจะทําให
จิตใจแจมใส ถาเลือดท่ีหัวใจและตับพรอง จะทําใหมีอาการใจสั่น นอนไมหลับ ฝน ความจําเสื่อม หงุดหงิด 

กระวนกระวาย หมดสติ 
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4.  ของเหลวในรางกาย  (津液 จินเยี่ย) 
ของเหลวในรางกาย คือ ของเหลวท้ังหมดท่ีมีอยูในรางกายตามธรรมชาติ มีความสําคัญตอ

การทํางานของอวัยวะตาง ๆ  ของเหลวในรางกายแบงเปน 2 ชนิดใหญ ๆ คือ  

1) จิน (津) เปนของเหลวใสไหลไปมา เปนหยาง ทําหนาท่ีแทรกซึมหลอเลี้ยงผวิหนัง กลามเน้ือ 
ชองเปดตาง ๆ 

2) เยี่ย (液) เปนของเหลวเหนียวขน เปนอิน ทําหนาท่ีหลอลื่นขอตอ ไขกระดูก สมอง 

อวัยวะภายใน 
จินและเยีย่สามารถเปลี่ยนแปลงเปนซึ่งกันและกนัได ถาจินลดลงจะทําใหเยี่ยลดลงดวย ถาเยีย่

ลดลงก็จะทําใหจินลดลงได สมดุลของของเหลวในรางกาย เกิดจากการทํางานรวมกันของมาม ปอด และ

ไต ความผิดปกติของอวัยวะเหลาน้ีจะมีผลกระทบตอการสราง การไหลเวียน และการขับถายของเหลว 

อาจทําใหของเหลวสรางไมเพียงพอ การไหลเวยีนติดขัด มีนํ้าค่ัง 

4.1  การสรางของเหลวในรางกาย 
ของเหลวในรางกายสรางจากอาหารและนํ้าท่ีถูกดูดซึมจากกระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก ลําไสใหญ  

การทํางานของมาม กระเพาะอาหาร และลําไส จึงมีผลตอการสรางของเหลวในรางกาย 
4.2  หนาท่ีของของเหลวในรางกาย 

1)  ใหความชุมชื้นแกอวยัวะและเน้ือเยื่อตาง ๆ  ในรางกาย 
2) เปนสวนประกอบของเลือด ชวยใหเลือดไหลเวียนสะดวก ทําใหเลือดไมขน และมีปริมาณ 

คงท่ี ชวยปรับสมดุลของรางกายใหอุณหภูมิคงท่ี ชวยขับของเสียออกนอกรางกายทางเหงื่อและปสสาวะ 
4.3  การไหลเวียนของของเหลวในรางกาย 

การไหลเวียนและขับถายของเหลวในรางกาย ขึ้นกับการทํางานของมาม ปอด และไต โดย

มามจะควบคุมการดูดซึมนํ้าจากทางเดินอาหารสงขึ้นไปท่ีปอด ชี่ของปอดแผกระจายชวยพานํ้าไปหลอเลี้ยง

ใหความชุมชื้นแกสวนตาง ๆ ของรางกาย ขบันํ้าสวนเกินออกทางลมหายใจและเหง่ือ ชีข่องปอดยังไหลเวยีน

ลงสวนลาง พานํ้าสวนเกินไหลเวียนไปท่ีไต ไตชวยควบคุมปริมาณนํ้าในรางกาย โดยนํ้าท่ีใชแลวถกูสงมา

ท่ีไต ไตแยกนํ้าท่ียังมีประโยชนสงกลับไปท่ีปอด เพ่ือไหลเวียนหลอเลี้ยงรางกายอีกครั้งหน่ึง สวนนํ้าเสีย

ท่ีไมมีประโยชนถูกสงมาเก็บท่ีกระเพาะปสสาวะ และขับออกมาเปนปสสาวะ   
ความสัมพันธระหวางสารจําเปน ชี่ เลือด และของเหลวในรางกาย 

1.  ความสัมพันธระหวางชี่กับเลือด 
1) ผลของช่ีตอเลือด 

(1)  สรางเลือด 
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(2)  ขับดันใหเลือดไหลเวียน 
(3)  เหน่ียวรั้งไมใหเลือดไหลออกนอกหลอดเลือด 

2)  ผลของเลอืดตอช่ี 
(1) เปนทางลําเลียงใหชี่ไปท่ีตาง ๆ ได 
(2)  หลอเลีย้งอวัยวะภายใน ถาไมมีเลือดไปหลอเลี้ยง อวยัวะภายในก็จะทํางานไมได ทําให 

ไมเกิดชี ่
2.  ความสัมพันธระหวางชี่กับของเหลวในรางกาย 

1) ช่ีสรางของเหลวในรางกาย 
2) ช่ีขับดันของเหลวในรางกาย ชี่ของมามจะแปรสภาพอาหาร และลําเลียงนํ้าไปปอด ชี่ของ

ไตแปรสภาพนํ้าเปนไอสงไปที่ปอด และชี่ของปอดกระจายนํ้าไปหลอเลี้ยงอวัยวะตาง ๆ 
3) ช่ีเหนี่ยวร้ังของเหลวในรางกาย 
4) ของเหลวในรางกายเปนทางลําเลียงช่ี 

3.  ความสัมพันธระหวางเลอืดกับของเหลวในรางกาย 
1) มีแหลงกําเนดิจากมามเหมือนกนั 
2) ของเหลวในรางกายเปนสวนหนึ่งของเลือด เพ่ือไปหลอเลี้ยงอวัยวะและเน้ือเยื่อตาง ๆ   

สามารถซึมกลับมาอยูในเสนเลือด การสูญเสียเลือดและของเหลวในรางกายจะมีผลกระทบซึ่งกันและกัน 
 

                      ท้ัง  3  อยางเกิดจากแหลงเดียวกัน 

                    
        ความสัมพันธระหวาง 
       ช่ีกับเลือด                                                                  ความสัมพันธระหวางช่ี                    
                                                                              กับของเหลวในรางกาย 
 
       
               

                            ความสัมพันธระหวางเลือดกับของเหลวในรางกาย  
 

รูปท่ี 5-1   แสดงความสัมพันธระหวางสารจําเปน ช่ี เลือด และของเหลวในรางกาย 

 
 เลือด 

    ช่ี 

    ของเหลว 

   ในรางกาย 
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บทที่ 6 
ทฤษฎีระบบเสนลมปราณ 

 

1.  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบเสนลมปราณ 
ระบบเสนลมปราณ (经络系统 จิงลั่วซี่ถง) เปนทฤษฎีพื้นฐานท่ีสําคัญของการฝงเข็มและรม

ยา และการแพทยแผนจีนทุกสาขา เสนลมปราณเปนเสนทางไหลเวียนของเลอืดและชี่ โดยจะแตกแขนง

เชื่อมโยงกันเปนรางแหไปหลอเลี้ยงทุกสวนของรางกาย แบงเปนเสนลมปราณหลัก (经 จิง) และเสน
ลมปราณยอย (络 ลั่ว) 

เสนลมปราณหลัก เปนเสนลมปราณใหญ มีเสนทางตามแนวยาวของลําตัวและแขนขา มัก

อยูลึกลงไปใตผวิหนังและในชั้นกลามเน้ือ ทําหนาท่ีเชื่อมสัมพันธรางกายสวนบนกับสวนลางและอวัยวะ

ภายในกับระบบโครงสรางของรางกาย 

เสนลมปราณยอย เปนเสนลมปราณที่แตกแขนงจากเสนลมปราณหลัก สวนมากแยกออก
ตามแนวขวางไปยังผิวหนังและสวนตาง ๆ ของรางกาย โดยแตกเปนแขนงยอย ๆ เชื่อมโยงกันเปน

รางแหคลายระบบเสนเลือดฝอย 

2.  องคประกอบของระบบเสนลมปราณ 

เสนลมปราณ จําแนกออกเปน 6 ประเภท ไดแก 

2.1  เสนลมปราณหลัก 12 เสน (十二经脉 สอืเออรจิงมาย) 
2.2  เสนลมปราณสาขา 12 เสน (十二经别 สอืเออรจิงเปย) 
2.3  เสนลมปราณลั่ว 15 เสน (十五络脉 สืออูลั่วมาย) 
2.4 เสนลมปราณเอ็น 12 เสน (十二经筋 สือเออรจิงจิน) 
2.5  แนวเขตผิวหนัง 12 แนว (十二皮部 สือเออรผีปู) 
2.6  เสนลมปราณพิเศษ 8 เสน (奇经八脉 ฉีจิงปามาย) 

     2.1  เสนลมปราณหลัก 12 เสน (十二经脉 สือเออรจิงมาย) 
เสนลมปราณหลัก 12 เสน เปนเสนลมปราณปกติท่ีทําหนาท่ีเชื่อมโยงอวัยวะภายในกับระบบ

โครงสรางรางกายและแขนขา แบงเปนเสนลมปราณอิน 6 เสน สังกัดในอวัยวะตัน (脏 จั้ง) และเสน
ลมปราณหยาง 6 เสนสังกัดในอวัยวะกลวง (腑 ฝู)  
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แขนและขาแตละขางมีเสนลมปราณหลัก 6 เสน แบงเปนเสนลมปราณหยาง 3 เสน และเสน

ลมปราณอิน 3 เสน โดยเสนลมปราณอินและเสนลมปราณหยางของแขนขาแตละขางจะมีระดับความเปน

อินและหยางตางกัน  
เสนลมปราณอินแบงเปน 3 ระดับ ไดแก ไทอิน (太阴) เสาอิน (少阴) จฺเหวียอิน (厥阴) 
เสนลมปราณหยางแบงเปน 3 ระดับ ไดแก หยางหมิง (阳明) ไทหยาง (太阳) เสาหยาง (少阳) 
ชื่อของเสนลมปราณแตละเสนจะประกอบดวยคุณสมบัติ 3 อยาง คือ  
1) เปนเสนลมปราณมือหรือเทา  
2) ระดับความเปนอินหรือหยาง  
3) อวัยวะตนสังกัด  

ตารางที่ 6-1   แสดงช่ือของเสนลมปราณ อวยัวะตนสังกัดและอวัยวะคูสัมพันธ 
เสนลมปราณ ช่ือเสนลมปราณ อวัยวะตนสังกัด อวัยวะคูสัมพันธ 

เสนมือไทอินปอด ปอด ลําไสใหญ 
เสนมือเสาอินหัวใจ หัวใจ ลําไสเล็ก 

 
เสนอินมือ 3 เสน 

เสนมือจฺเหวียอินเย่ือหุมหัวใจ เย่ือหุมหัวใจ ซานเจียว 
เสนเทาไทอินมาม มาม กระเพาะอาหาร 
เสนเทาเสาอินไต ไต กระเพาะปสสาวะ 

 
เสนอินเทา 3 เสน 

เสนเทาจฺเหวียอินตับ ตับ ถุงนํ้าดี 
เสนมือหยางหมิงลําไสใหญ ลําไสใหญ ปอด 
เสนมือไทหยางลําไสเล็ก ลําไสเล็ก หัวใจ 

 
เสนหยางมือ 3 เสน 

เสนมือเสาหยางซานเจียว ซานเจียว เย่ือหุมหัวใจ 
เสนเทาหยางหมิงกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหาร มาม 
เสนเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ กระเพาะปสสาวะ ไต 

 
เสนหยางเทา 3 เสน 

เสนเทาเสาหยางถุงนํ้าดี ถุงนํ้าดี ตับ 

วิถีไหลเวยีนของเสนลมปราณหลัก 12 เสน  

1) เสนลมปราณมือไทอินปอด เสนลมปราณมือเสาอินหัวใจ และเสนลมปราณมือจฺเหวียอิน

เยื่อหุมหัวใจ ไหลเวยีนออกจากทรวงอก ผานไปตามแขนดานใน สูปลายมือ และสงตอใหกับเสนลมปราณ

มือหยางท่ีเปนคูสัมพันธ บริเวณปลายมือ 
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2) เสนลมปราณมือหยางหมิงลําไสใหญ เสนลมปราณมือไทหยางลําไสเลก็ และเสนลมปราณ
มือเสาหยางซานเจียว ไหลเวยีนจากปลายมือ ขึน้ไปตามแขนดานนอก ผานหัวไหลไปยังศีรษะ และสงตอ

ใหกับเสนลมปราณเทาหยางท่ีมีระดับหยางเสมอกัน เชน เสนมือหยางหมิง สงตอให เสนเทาหยางหมิง 
 

แผนภูมิท่ี 6-1   โครงสรางระบบเสนลมปราณ 

 

      -ไทอินปอด 

    -เสนมืออิน 3 เสน -จฺเหวยีอินเยื่อหุมหวัใจ 

       -เสาอินหัวใจ  

      -หยางหมิงลําไสใหญ 

    -เสนมือหยาง 3 เสน   -เสาหยางซานเจียว 

-ไทหยางลําไสเล็ก     

    - เสนปกติ 12 เสน   -หยางหมิงกระเพาะอาหาร  

     -เสนเทาหยาง 3 เสน -เสาหยางถุงน้ําดี                        เสนยอย 
        -ไทหยางกระเพาะปสสาวะ            15 เสน 
          -ไทอินมาม  

               -เสนเทาอิน 3 เสน -จฺเหวยีอินตับ  

 ระบบเสน     -เสาอินไต  

 ลมปราณ      -เสนยอยใหญจากเสนมาม 1 เสน  

                    -เสนต ู  -เสนยอยจากเสนต ู1 เสน             

    -เสนเญิ่น   -เสนยอยจากเสนเญิ่น 1 เสน   

    -เสนชง 

          - เสนพิเศษ 8 เสน -เสนไต 

   -เสนอินเชียว 

    -เสนหยางเชียว 

    -เสนอินเหวย 

    -เสนหยางเหวย 

          - เสนสาขา 12 เสน 
          - เสนลมปราณเอ็น 12 เสน 
          - แนวเขตผิวหนัง 12 แนว 
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แผนภูมิท่ี 6-2   วงจรวิถีไหลเวยีนของเสนลมปราณหลัก 

 

        มือ 

เสนมือไทอินปอด  เสนมือหยางหมิงลําไสใหญ   

  
   เทา  ศีรษะ          วงจรไทอิน-หยางหมิง-ดานหนา 

เสนเทาไทอินมาม  เสนเทาหยางหมิงกระเพาะอาหาร 

  
   ลําตัว      มือ   

เสนมือเสาอินหัวใจ  เสนมือไทหยางลําไสเล็ก 

 
   เทา  ศีรษะ         วงจรเสาอิน-ไทหยาง-ดานหลัง 

เสนเทาเสาอินไต  เสนเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ 

 
      ลําตัว      มือ  

เสนมือจฺเหวียอิน  เสนมือเสาหยางซานเจียว 

เย่ือหุมหัวใจ 

   เทา  ศีรษะ             วงจรจฺเหวียอิน-เสาหยาง-ดานขาง 

เสนเทาจฺเหวียอินตับ  เสนเทาเสาหยางถุงนํ้าดี 

 

3) เสนลมปราณเทาหยางหมิงกระเพาะอาหาร เสนลมปราณเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ 
และเสนเทาลมปราณเสาหยางถุงนํ้าดี ไหลเวียนจากศีรษะ ผานลําตัว ลงไปตามขาดานนอก สูปลายเทา 

และสงตอใหเสนลมปราณเทาอินท่ีเปนคูสัมพันธ บริเวณปลายเทา 

4) เสนลมปราณเทาไทอินมาม เสนลมปราณเทาเสาอินไต และเสนลมปราณเทาจฺเหวียอิน

ตับ ไหลเวียนจากปลายเทา ขึ้นไปตามขาดานใน เขาสูลําตัว ไปยังอวัยวะตันท่ีเปนตนสังกัด และสงตอ

การไหลเวียนใหเสนลมปราณมืออินในระดับถัดไป เชน เสนเทาไทอิน สงตอให เสนมือเสาอิน 

โดยสรุป 1) เสนมืออิน ออกจากทรวงอก ผานแขนดานใน สงตอใหเสนมือหยางคูสัมพันธ ท่ี

ปลายมือ 2) เสนมือหยาง จากปลายมือ กลับขึ้นไปตามแขนดานนอก สงตอใหเสนเทาหยางระดับเดียวกัน 
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ท่ีศีรษะ 3) เสนเทาหยาง จากศีรษะ ผานลําตัว ลงไปตามขาดานนอก สงตอใหเสนเทาอินคูสัมพันธ ท่ี
ปลายเทา 4) เสนเทาอิน จากปลายเทา กลับไปตามขาดานใน สงตอใหเสนมืออินระดับถัดไป ในลําตัว 

2.2  เสนลมปราณสาขา 12 เสน (十二经别 สือเออรจงิเปย) 
เสนลมปราณสาขา เปนเสนลมปราณท่ีแยกจากเสนลมปราณหลกัท่ีบริเวณแขนขา แลวกระจาย

เขาสูสวนลึกของลําตัวไปยังอวยัวะภายในตนสงักดั และเชื่อมโยงกับเสนลมปราณสาขาของอวยัวะคูสัมพันธ 

แลวออกสูภายนอกบริเวณลําคอ ทายทอย หรือใบหนา เขาบรรจบรวมกับเสนลมปราณหลักอีกคร้ังหน่ึง   

เน่ืองจากเสนลมปราณสาขาแผกระจายอยูสวนลกึของรางกายจงึไมมีจุดฝงเข็ม ในความเปนจริงเสนลมปราณ

สาขาคือสวนหน่ึงของเสนลมปราณหลักท่ีทําหนาท่ีไหลเวียนหลอเลี้ยงอวัยวะภายใน เชื่อมสัมพันธอวัยวะ 

บน-ลาง นอก-ใน ทําใหโครงขายของระบบเสนลมปราณแผกวางขวางครอบคลุมยิ่งขึ้น   

วิถีไหลเวียนของเสนลมปราณสาขาแตละเสนจะไปบรรจบรวมกับเสนสาขาของเสนลมปราณ

หลักท่ีเปนคูสัมพันธกัน จึงแบงวิถีไหลเวียนของเสนลมปราณสาขา ออกเปน 6 คู ไดแก 
1) เสนลมปราณสาขาคูท่ี 1: สาขาของเสนเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ และเสนเทาเสาอนิไต  

(1) เสนสาขาของเสนเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ แยกจากเสนลมปราณกระเพาะปสสาวะ
ท่ีขอพับเขา ผานไปถึงใตตอกระดูกกนกบ วนรอบทวารหนัก เชื่อมตอกับกระเพาะปสสาวะซึง่เปนอวัยวะ
ตนสังกัด และแยกไปท่ีไตซึง่เปนอวัยวะคูสัมพันธ จากน้ันผานขึ้นไปตามกระดูกสันหลัง กระจายเสนไป
ยังหัวใจ แลวออกสูภายนอกบริเวณคอไปรวมกบัเสนเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ 

(2) เสนสาขาของเสนเทาเสาอนิไต แยกจากเสนลมปราณไตท่ีใตขอพับเขา ผานขึ้นไปตัด
กับเสนสาขาของกระเพาะปสสาวะท่ีตนขา แลวผานขึ้นไปยังไตซึง่เปนอวัยวะตนสังกัด แลวขึ้นไปตัดผาน
กับเสนลมปราณไตบริเวณกระดูกสันหลังอกท่ี 7 แลวขึ้นไปยังโคนลิ้น ออกสูภายนอกบริเวณตนคอไป
รวมกับเสนลมปราณเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ 

2) เสนลมปราณสาขาคูท่ี 2: สาขาของเสนเทาหยางหมิงกระเพาะอาหารและเสนเทาไทอนิมาม 

(1) เสนสาขาของเสนเทาหยางหมิงกระเพาะอาหาร แยกจากเสนลมปราณกระเพาะอาหาร
ท่ีตนขาผานเขาชองทอง ไปยงักระเพาะอาหารซึ่งเปนอวัยวะตนสงักัดและกระจายเสนไปท่ีมามซึง่เปนอวัยวะ

คูสัมพันธ แลวขึ้นไปยังหัวใจ จากน้ันผานไปตามแนวของหลอดอาหารถึงปาก แลวผานขึ้นไปตามจมูกถึง
ตา แลวออกมารวมกับเสนเทาหยางหมิงกระเพาะอาหาร 

(2) เสนสาขาของเสนเทาไทอนิมาม แยกจากเสนลมปราณมามท่ีตนขาแลวบรรจบกับเสน

ลมปราณสาขาของเสนกระเพาะอาหาร แลวขึ้นไปยังลําคอสวนหนาและสิ้นสุดท่ีลิ้น 



 
 
 
 

ทฤษฎีระบบเสนลมปราณ 
 

87 

3) เสนลมปราณสาขาคูท่ี 3: สาขาของเสนเทาเสาหยางถุงน้ําดีและเสนเทาจฺเหวียอินตับ 
(1) เสนสาขาของเสนเทาเสาหยางถุงน้ําดี แยกจากเสนลมปราณถุงนํ้าดีท่ีตนขา ผานขอ

สะโพกเขาสูชองทองสวนลางในชองเชิงกราน บรรจบกับเสนสาขาของเสนเทาจฺเหวียอินตับ จากน้ันผานไป
ยังกระดูกซีโ่ครงสวนลางไปยงัถุงนํ้าดีซึ่งเปนอวัยวะตนสงักัด และกระจายเสนไปยังตับซึ่งเปนอวัยวะคู

สัมพันธ แลวผานไปตามหัวใจ หลอดอาหาร ใบหนาและตา แลวจึงรวมเขากับเสนเทาเสาหยางถุงนํ้าดี

บริเวณหางตา 

(2) เสนสาขาของเสนเทาจฺเหวยีอนิตับ แยกจากเสนลมปราณตับท่ีหลังเทา ผานขึ้นไปยัง
หัวเหนาเขาสูชองเชิงกราน บรรจบรวมเขากับเสนสาขาของเสนเทาถุงนํ้าดี 

4) เสนลมปราณสาขาคูท่ี 4: สาขาของเสนมือไทหยางลาํไสเล็กและเสนมือเสาอนิหัวใจ 
(1) เสนสาขาของเสนมือไทหยางลําไสเล็ก แยกจากเสนลมปราณลําไสเลก็ท่ีหัวไหล ผาน

รักแรเขาไปยงัหัวใจซึง่เปนอวัยวะคูสัมพันธ แลวผานลงไปในชองทองไปรวมกับเสนมือไทหยางลําไสเล็ก 

(2) เสนสาขาของเสนมือเสาอนิหัวใจ แยกจากเสนลมปราณหัวใจบริเวณรักแร ผานเขา
ชองอกไปยังหัวใจซึ่งเปนอวัยวะตนสังกัด แลวผานขึ้นไปตามลําคอ ใบหนา ออกมารวมกับเสนมือไทหยาง
ลําไสเลก็ท่ีบริเวณหัวตา 

5) เสนลมปราณสาขาคูท่ี 5: สาขาของเสนมือหยางหมิงลําไสใหญและเสนมือไทอนิปอด 
(1) เสนสาขาของเสนมือหยางหมิงลําไสใหญ แยกจากเสนลมปราณลําไสใหญท่ีมือ แลว

ผานแขน หัวไหลไปยังเตานม ท่ีหัวไหลมีสาขาแยกออกมา 2 เสน เสนแรกเขาสูกระดูกสันหลงัตรงตนคอ 

แลวผานลงไปยงัลําไสใหญซึ่งเปนอวัยวะตนสงักดั และกระจายไปยังปอดซึง่เปนอวัยวะคูสัมพันธ เสน

สาขาจากหัวไหลเสนท่ี 2 ผานไปตามลําคอ ออกมารวมกับเสนมือหยางหมิงลําไสใหญบริเวณแองเหนือ
กระดูกไหปลารา 

(2) เสนสาขาของเสนมือไทอนิปอด แยกจากเสนลมปราณปอดบริเวณรักแร ผานเขาสูชอง
อกไปยังปอดซึง่เปนอวัยวะตนสงักัด และกระจายไปลําไสใหญซึง่เปนอวัยวะคูสมัพันธ จากน้ันมีสาขาจาก
ปอดผานขึ้นไปยังกระดูกไหปลารา ลําคอ แลวออกมาบรรจบรวมกับเสนมือหยางหมิงลําไสใหญ 

6) เสนลมปราณสาขาคูท่ี 6: สาขาของเสนมือเสาหยางซานเจียวและเสนมือจฺเหวียอิน
เยื่อหุมหัวใจ 

(1) เสนสาขาของเสนมือเสาหยางซานเจียว แยกจากเสนลมปราณซานเจยีวท่ีกลางกระหมอม 
ผานลงมายังแองเหนือกระดูกไหปลารา ผานเขาสูซานเจียวแลวกระจายอยูในชองอก 
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(2) เสนสาขาของเสนมือจฺเหวียอนิเยือ่หุมหัวใจ แยกจากเสนลมปราณเยื่อหุมหัวใจท่ีใต

ตอรักแรลงมา 3 ชุน แลวผานเขาชองอกเชื่อมสัมพันธกับซานเจียว จากน้ันมีสาขาผานขึ้นไปตามลําคอ 
แลวออกมาบรรจบรวมกับเสนมือเสาหยางซานเจียวท่ีหลงัหู 

2.3  เสนลมปราณลั่ว 15 เสน (十五络脉 สืออูลั่วมาย) 
เสนลมปราณลั่ว 15 เสน เปนเสนลมปราณที่แยกจากจุดลัว่ของเสนลมปราณหลัก 12 เสน 

จากจุดลั่วของเสนลมปราณตูทางดานหลังลําตัว 1 เสน จากจุดลั่วของเสนลมปราณเญ่ินทางดานหนา

ลําตัว 1 เสน และจากจุดตาเปา (大包, SP21) ซึ่งเปนจุดสุดทายของเสนลมปราณมามอยูดานขางลําตัว 
1 เสน รวมเปน 15 เสน 

เสนลมปราณลั่วมีลักษณะเปนเสนท่ีแตกแขนง แผกิ่งกานสาขาเปนเสนเล็กละเอียดจํานวน

มากมายกระจายสูสวนผิวของรางกาย เสนลมปราณลั่วของเสนลมปราณหลักแตละเสน มีแนวทางการ

ไหลเวียนหลักเปน 2 ทิศทาง โดยเม่ือออกจากจุดลั่ว เสนแขนงสวนหน่ึงจะไปเชื่อมโยงกับเสนลมปราณ
หลักท่ีเปนคูสัมพันธ สวนท่ีเหลือจะไหลเวียนขนานไปกับเสนลมปราณเดิมไปยังอวยัวะเปาหมายในลําตัว

และศีรษะ เสนลมปราณลั่วของเสนลมปราณหลักท้ัง 12 เสน จึงทําหนาท่ีเชื่อมโยงเสนลมปราณหลักท่ี

เปนคูสัมพันธ และสงเสริมการไหลเวียนของเลอืดและชีไ่ปยังพืน้ท่ีอวัยวะท่ีเสนลมปราณหลักครอบคลุม 

เสนลมปราณลั่วของเสนลมปราณเญ่ิน ออกจาก จุดจิวเหวย (鸠尾, CV15) ตรงลิ้นป แผ
กระจายครอบคลุมสวนทองท้ังหมด  

เสนลมปราณลั่วของเสนลมปราณตู ออกจากจุดฉางเฉียง (长强, GV1) ตรงบริเวณฝเย็บ 

แผกระจายครอบคลุมไปตลอดแนวสองขางของกระดูกสันหลงัจนถึงตนคอและศีรษะ เสนลมปราณน้ีจะ

เขารวมกับเสนกระเพาะปสสาวะบริเวณสะบัก 

เสนลมปราณลั่วจากจุดตาเปา (大包, SP21) ซึง่เปนจุดสุดทายของเสนลมปราณมาม อยู

ดานขางของลําตัว เสนลมปราณน้ีแผกระจายครอบคลุมหนาอกและชายโครง  

2.4 เสนลมปราณเอ็น 12 เสน (十二经筋 สือเออรจงิจิน) 
เสนลมปราณเอ็น เปนชองทางใหเลือดและชี่จากเสนลมปราณหลัก ไปหลอเลี้ยงและควบคุม

การทํางานของเอ็นและกลามเนื้อ เอ็นและกลามเน้ือเชื่อมตอกระดูกและขอไวดวยกัน เสนลมปราณเอ็น 

จึงหลอเลี้ยงและควบคุมการทํางานของระบบโครงสรางรางกาย ไดแก กระดูก ขอ เอ็นและกลามเน้ือ 

เสนลมปราณเอ็น มีประโยชนในการรักษาโรคระบบโครงสรางของรางกาย โดยเฉพาะโรคของกลามเน้ือ

และเสนเอ็น เชน กลุมอาการปวดกลามเน้ือ กลามเนื้อหดเกร็งเปนตะคริว กลามเน้ือฝอลีบ เสนเอ็นหด

รั้งติดขัด 
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เสนลมปราณเอ็น มีจํานวน 12 เสน เทากับจํานวนของเสนลมปราณหลัก และมีแนวเสนทาง

สวนใหญ ซอนทับกับเสนลมปราณหลัก จึงมีชื่อลอตามชื่อของเสนลมปราณหลักท่ีครอบคลุมอยู อยางไร

ก็ตาม เสนลมปราณเอ็นมีลักษณะพิเศษ คือ ทุกเสนมีจุดเร่ิมตนจากปลายมือหรือปลายเทา เม่ือออกจาก

จุดเริ่มตน จะแผออกไปตามกลามเน้ือ แลวขมวดสอบแคบเปนระยะ คลายเปนเสนขอปลอง ไหลเวียน

เขาสูลําตัวและศีรษะ แตไมเขาไปเชื่อมโยงกับอวัยวะภายใน  

วิถีไหลเวียนสวนใหญของเสนลมปราณเอ็น แมจะมีแนวซอนทับกับเสนลมปราณหลัก แต

เสนลมปราณเอ็น ก็มีระบบวิถีไหลเวียนท่ีแตกตาง และมีลักษณะเฉพาะ ไดแก  

1) เสนลมปราณเอ็นเทาหยาง 3 เสน เร่ิมตนจากปลายเทา ผานขาดานนอก กระจายผาน

ลําตัวดานหนา ดานขางและดานหลัง ดานละ 1 เสน แลวไปสิ้นสุดท่ีตา  

2) เสนลมปราณเอ็นเทาอิน 3 เสน เร่ิมตนจากปลายเทา ผานขึ้นตามขาดานใน ไปสิ้นสุด

บริเวณรอบอวัยวะเพศ  

3) เสนลมปราณเอ็นมือหยาง 3 เสน เร่ิมตนจากปลายมือ ผานแขนดานนอก ไปสิ้นสุดท่ี

หนาผาก บริเวณงามผม 

4) เสนลมปราณเอ็นมืออิน 3 เสน เริ่มตนจากปลายมือ ผานแขนดานใน ไปสิ้นสุดบริเวณ

กลามเน้ือทรวงอก 

2.5  แนวเขตผิวหนัง 12 แนว (十二皮部 สือเออรผปีู) 
ผิวหนังเปนดานชั้นนอกสุดของรางกาย เปนชองทางติดตอระหวางอวยัวะภายในกับสิง่แวดลอม 

และทําหนาท่ีปกปองรางกาย จากปจจัยรุกรานภายนอก การแพทยแผนจีนจดัผิวหนังเปนสวนหน่ึงของ

ระบบเสนลมปราณ โดยเปนอวยัวะชั้นนอกสุดท่ีระบบเสนลมปราณหลอเลีย้งอยู ผิวหนังแบงเปน 12 แนว
เขต ตามแนวการไหลเวียนของเสนหลัก 12 เสน 

ระบบเสนลมปราณปกปองรางกายจากปจจัยรุกรานภายนอก โดยการควบคุมการปดและเปด 

ของรูขุมขนและตอมเหงื่อ เม่ือระบบของผวิหนังสูญเสียการปองกัน ทําใหเหตุแหงโรครุกล้ําผานผิวหนัง

เขาเสนลมปราณยอย ไปเขาเสนลมปราณตน แลวผานตามเสนลมปราณตนเขาสูอวัยวะภายใน ผิวหนัง

และเสนลมปราณ จึงเปนชองทางใหเหตุแหงโรครุกรานเขาสูอวยัวะภายใน 

ในทางกลับกัน เม่ือมีความผิดปกติของอวัยวะภายใน อาการและอาการแสดงของโรคสามารถ

สะทอนผานระบบเสนลมปราณออกสูผิวหนัง ตําแหนงและลักษณะความผิดปกติของผิวหนัง ใชเปน

แนวทางในการวนิิจฉัยถึงอวยัวะภายในท่ีผิดปกติ และลักษณะทางพยาธิสภาพ  
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ในการรักษาโรค ผิวหนังเปนชองทางในการรักษาความผิดปกติของอวัยวะภายใน โดยอาศัย

การเชื่อมโยงของระบบเสนลมปราณ โดยเฉพาะอยางยิง่ในการรักษาโรคดวยการฝงเข็ม ซึ่งมีจุดฝงเข็ม

จํานวนมากมายในระบบเสนลมปราณ จําเปนตองอาศัยผิวหนังเปนจุดอางอิงในการหาตําแหนงจุด และ

ใชผิวหนังเปนทางผานในการกระตุนจุดฝงเข็ม นอกจากน้ีตําแหนงท่ีผิดปกติบนผิวหนังท่ีเกี่ยวของกับโรค 

ยังสามารถใชเปนจุดฝงเข็มไดอีกดวย 

2.6  เสนลมปราณพิเศษ 8 เสน (奇经八脉 ฉีจิงปามาย) 
เสนลมปราณพิเศษแตกตางจากเสนลมปราณหลกั ท่ีไมมีจุดเริ่มตนจากอวยัวะภายในและไมได

สังกัดอยูกับอวยัวะภายใน เสนลมปราณพิเศษแตละเสน มีจุดเริ่มตนและวิถีการไหลเวยีนท่ีเฉพาะของ

ตนเอง โดยวิถีไหลเวียนมักรอยรัดอยูระหวางเสนลมปราณหลัก นอกจากน้ีเสนลมปราณพิเศษไมมีจุด

ฝงเข็มเปนของตนเอง ยกเวนเสนลมปราณตูและเสนลมปราณเญ่ิน 

หนาท่ีโดยรวมของเสนลมปราณพิเศษ คือ เชื่อมโยงเสนหลักใหทํางานสอดคลองสัมพันธกัน 

เปนแหลงพักสํารองเลือดและชี ่ รวมถึงควบคุมและปรับสมดุลการไหลเวียนของเลือดและชี ่ อยางไรก็

ตาม เสนลมปราณพิเศษท้ัง 8 เสน ตางมีวิถีการไหลเวียน คุณสมบัติ และหนาท่ีแตกตางกัน 

1) เสนลมปราณเญ่ิน (任脉 เญ่ินมาย)  
เญ่ิน (任) แปลวา รับผิดชอบ, ต้ังครรภ  
เสนลมปราณเญ่ิน มีวิถกีารไหลเวียนอยูตลอดแนวเสนกลางลําตัวดานหนา ครอบคลุมทอง 

อก คอจนถงึคาง เสนลมปราณเญิ่นเชื่อมโยงสัมพันธกับเสนลมปราณอินทุกเสน ทําหนาท่ีรองรับและ

สนับสนุนชี่ ใหกับเสนลมปราณอินท้ังหมด จึงไดรับสมญาวา ‘ทะเลแหงเสนลมปราณอิน (阴脉之海 

อินมายจือไห)’มีจุดฝงเข็มท้ังสิ้น 24 จุด ซึ่งเปน 1 ใน 2 เสนลมปราณพิเศษท่ีมีจุดฝงเข็มของตน 

2) เสนลมปราณตู (督脉 ตูมาย)  

ตู督  แปลวา  ปกครอง  ดูแล 

เสนลมปราณตู มีวิถีการไหลเวียนหลักอยูตลอดแนวเสนกลางลําตัวดานหลังและศีรษะ และ

เชื่อมโยงกับเสนลมปราณหยางทุกเสน ทําหนาท่ีควบคุมการไหลเวียนของชี่ ในเสนลมปราณหยางท้ังหมด 

จึงไดรับสมญาวา ‘ทะเลแหงเสนลมปราณหยาง (阳脉之海 หยางมายจือไห)’มีจุดฝงเข็มท้ังสิ้น 28 

จุด ซึ่งเปน 1 ใน 2 เสนลมปราณพิเศษท่ีมีจุดฝงเข็มของตน 
3) เสนลมปราณชง (冲脉 ชงมาย)   
เสนลมปราณชง ออกมาจากทองนอยตรงฝเย็บแลวไหลเวียนขนานไปกับเสนลมปราณไต 



 
 
 
 

ทฤษฎีระบบเสนลมปราณ 
 

91 

ไปจนถึงบริเวณใตตา เสนลมปราณชงเชื่อมโยงสัมพันธกับเสนลมปราณหลักท้ัง 12 เสน จึงไดรับสมญา

วา ‘ทะเลแหงสิบสองเสนลมปราณหลัก (十二经之海 สือเออรจิงจือไห)’หรืออีกนัยหน่ึงคือ‘ทะเล

แหงเลือด (血海 เซฺวียไห)’ 

4) เสนลมปราณไต (带脉 ไตมาย)  
เสนลมปราณไต มีจุดเร่ิมบริเวณใตชายโครงแลวไหลเวียนตามขวางรอบเอวคลายเข็มขัด 

จึงทําหนาท่ีรอยรัดเสนลมปราณที่ผานตามแนวยาวของลําตัวเขาไวดวยกัน 

5) เสนลมปราณอนิเหวย  (阴维脉 อนิเหวยมาย) 
เสนลมปราณอินเหวย เร่ิมตนจากหนาแขงดานใน ผานขึ้นไปยังทอง เชื่อมตอกับเสนเทาไท

อินมาม เสนลมปราณเญ่ิน และเชื่อมโยงกับเสนลมปราณอินท้ังหมด ทําหนาท่ีควบคุมและกํากับการ

ไหลเวียนชี่ ของรางกายสวนใน เม่ือรวมกับเสนลมปราณหยางเหวย จึงทําหนาท่ีควบคุมและปรับการ

ไหลเวียนของชี่ในเสนลมปราณอินและหยางท้ังหมด หรืออีกนัยหน่ึงคือ ชี่ของรางกายสวนในและสวน

นอก ใหอยูในภาวะสมดุลและสอดคลองสัมพันธกัน 

6) เสนลมปราณหยางเหวย (阳维脉 หยางเหวยมาย)  
เร่ิมตนจากสนเทาดานนอก ผานขึ้นไปตามเสนเทาเสาหยางถุงนํ้าดี ผานลําตัวดานขาง ไปท่ี

หนาผาก แลววกไปสิ้นสุดท่ีทายทอย เขาบรรจบกับเสนลมปราณตู เสนลมปราณหยางเหวยเชื่อมโยงกับ

เสนลมปราณหยางท้ังหมด ทําหนาท่ีควบคุมและกํากับการไหลเวียนชี่ ของรางกายสวนนอก เม่ือรวมกับ

เสนลมปราณอินเหวย จึงทําหนาท่ีควบคุมและปรับการไหลเวียนของช่ีในเสนลมปราณอินและหยาง

ท้ังหมด หรืออีกนัยหน่ึงคือ ชี่ของรางกายสวนในและสวนนอก ใหอยูในภาวะสมดุลและสอดคลอง

สัมพันธกัน 

7) เสนลมปราณอินเชียว (阴跷脉 อินเชียวมาย)  
เสนลมปราณอินเชียว เร่ิมจากฝาเทาดานใน ผานขึ้นตามขาดานใน อวัยวะเพศ หนาทอง 

อก ลําคอดานหนา โหนกแกม ไปสิ้นสุดท่ีหัวตา เขาบรรจบกับเสนลมปราณหยางเชียวเสนลมปราณอิน

เชียวและหยางเชียว รวมกันทําหนาท่ีปรับประสานสมดุลการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะรางกายกับรยางคลาง 

8) เสนลมปราณหยางเชียว (阳跷脉 หยางเชียวมาย)  
เสนลมปราณหยางเชียว เริ่มจากสนเทา ผานตาตุมนอกขึ้นไปตามขาดานนอก ลําตัวและ

คอดานขาง มุมปาก เขาบรรจบกับเสนลมปราณอินเชียวท่ีหัวตา แลวผานตอขามไปหลังศีรษะ เขาบรรจบ

กับเสนเทาเสาหยางถุงนํ้าดี เสนลมปราณหยางเชียวและอินเชียว รวมกันทําหนาท่ีปรับประสานสมดุลการ

เคลื่อนไหว โดยเฉพาะรางกายกับรยางคลาง  



 
 
 
 

ศาสตรการแพทยแผนจีนเบ้ืองตน                             92 

3.  หนาที่ของระบบเสนลมปราณ 
3.1 เปนทางไหลเวียนของเลือดและชี่ ไปหลอเลี้ยงทุกสวนของรางกายอยางเปนระบบ 
3.2 ควบคุมและปรับสมดุลการไหลเวียนของเลือดและชี่ 
3.3 เช่ือมโยงเน้ือเยื่อและอวัยวะทุกสวนของรางกาย ท้ังภายนอกและภายใน ต้ืนและลกึ 

บนและลาง ซายและขวา ใหทํางานสอดคลองสมัพันธกัน 

3.4 เปนระบบติดตอระหวางรางกายกับสิ่งแวดลอม ปรับการทํางานของรางกายใหเหมาะสม

กับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม รวมท้ังปกปองรางกายจากเหตุแหงโรคท่ีมากระทําตอรางกาย 

3.5 เปนชองทางในการรักษาความผิดปกติของอวัยวะตาง ๆ ในรางกาย 

4. การประยุกตใชทฤษฏีเสนลมปราณทางคลินิก 
4.1 ใชอธิบายสรีรวิทยาและการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยา  

ทฤษฎีเสนลมปราณ ใชอธิบายความสัมพันธการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ท้ังในภาวะปกติ 

และในภาวะขาดสมดุล ซึ่งสามารถใชอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะอื่น เม่ือเกิดความผิดปกติกับ

อวัยวะหน่ึง  
เสนลมปราณเปนชองทางใหสาเหตุของโรค จากภายนอกรุกรานเขาสูภายในรางกาย 

โดยเฉพาะเม่ือระบบการปกปองรางกายของระบบเสนลมปราณบกพรอง 
เสนลมปราณชวยสะทอนอาการและอาการแสดงของความผิดปกติ ของอวัยวะภายในสู

ภายนอก จึงชวยในการวินิจฉัยความผิดปกติของอวัยวะ หรือตําแหนงของการเกิดโรค เชน ความ

ผิดปกติของหัวใจจะมีอาการแสดงออกมาตามแนวเสนลมปราณหัวใจ หรือท่ีลิ้นซึ่งเปนทวารของหัวใจ 

เปนตน 

เสนลมปราณชวยสะทอนลักษณะของพยาธิสภาพ จึงชวยในการวินิจฉัยแยกโรค เชน การมี

แผลท่ีลิ้นบงบอกวามีไฟหัวใจมากเกินไป การท่ีผิวหนังมีสีคล้ําบงบอกถึงการไหลเวียนของเลือดและชี่

ติดขัด ผิวหนังซีดขาวบงบอกถึงการไดรับผลกระทบจากความเย็น เปนตน 

4.2 การประยุกตใชในการรักษาโรค  

เสนลมปราณเปนชองทางในการรักษาโรคของอวัยวะภายใน โดยอาศัยจุดบนเสนลมปราณท่ี

สัมพันธกับอวัยวะน้ัน หรือจุดบนเสนลมปราณที่มีวิถีการไหลเวียนผานไปยังอวัยวะท่ีผิดปกติ  

เสนลมปราณใชพิจารณาในการเลือกและกําหนดวิธีในการรักษาโรค เชน เม่ือพบวาชี่ของ 

อวัยวะบกพรอง ควรใชการฝงเข็มกระตุนแบบเสริมบํารุง หรือการรมยา บนจุดท่ีเปนจุดเสริมบํารุงของ 
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อวัยวะน้ัน หรือเม่ือวินิจฉัยวามีเลือดและชี่แกรงแตการไหลเวียนติดขัด ทําใหเกิดอาการปวด ควรใชการ

ฝงเข็มกระตุนแบบระบาย หรือปลอยเลือด หรือครอบถวย ท่ีจุดท่ีใชในการระบายของตําแหนงท่ีเกิดโรค 

เปนตน 

5. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจุดฝงเข็ม 
จุดฝงเข็ม (输穴 ซูเซฺวีย) คือ ตําแหนงบนรางกายท่ีเลือดและชี่จากอวัยวะภายในไหลเวียน

มาเพิ่มเติมและกระจายออก โดยอาศัยการทํางานของระบบเสนลมปราณ ในทางเวชปฏิบัติ จุดฝงเข็ม 

หมายถึง จุดท่ีใชแทงเข็มหรือกระตุนดวยวิธีการตาง ๆ เพ่ือการรักษาโรค   

จุดฝงเข็มสวนใหญเรียงรายอยูบนเสนลมปราณตน 14 เสน ซึ่งอยูลกึระดับใตผิวหนัง หรือ

เอ็นและกลามเน้ือ จุดฝงเข็มมีตําแหนงแนนอน ซึ่งสามารถใชแทงเข็มไดอยางปลอดภัย การกระตุนจุด

ฝงเข็มดวยวิธีการท่ีเหมาะสม สามารถใชในการรักษาโรค บรรเทาอาการผิดปกติ เสริมสรางสุขภาพ เสริม

ภูมิคุมกันโรค และปรับสมดุลการทํางานของรางกายไดอยางนาอัศจรรย  

อน่ึง เพ่ือความกระชับของเน้ือหา ท่ีจะกลาวตอไปในบทน้ี จะใชคําวา ‘จุด’ แทนคําวา ‘จุด
ฝงเข็ม’ ยกเวนในสวนท่ีเปนหัวขอ และในสวนท่ีอาจเขาใจสับสนคลาดเคลื่อน จึงจะใชคําวา จุดฝงเข็ม 

เพ่ือแสดงความชัดเจน  

5.1 ประเภทของจุดฝงเข็ม 
จุดฝงเข็ม แบงเปน 3 ประเภท ไดแก  1) จุดฝงเข็มในระบบ  2) จุดฝงเข็มนอกระบบ และ 

3) จุดกดเจ็บ 
1) จุดฝงเข็มในระบบ (经穴 จิงเสฺวีย)  
จุดฝงเข็มในระบบ หรือ ‘จุดในระบบ’ หรือ ‘จุดในเสนลมปราณ’ หรือ ‘จุดในเสน’ หรือ 

‘จุดใน 14 เสน’ หมายถึง จุดฝงเข็มท่ีอยูบนเสนจิง 14 เสน ไดแก จุดบนเสนลมปราณหลัก 12 เสน 

จํานวน 309 จุด (309 คู ถานับท้ังซายและขวา) และจุดบนเสนลมปราณพิเศษกลางลําตัว 2 เสน คือเสน

ลมปราณตูและเสนลมปราณเญ่ิน จํานวน 52 จุด รวมท้ังสิ้น 361 จุด (รวมท้ังหมดในรางกาย เทากับ 

670 จุด) จุดในระบบเปนจุดท่ีมีชื่อและมีตําแหนงบนรางกายท่ีแนนอน ตามเสนทางของเสนจิงท่ีสังกัดอยู 

จุดฝงเข็มชุดน้ีใชเปนจุดหลักในการฝงเข็มและรมยา  

2) จุดฝงเข็มนอกระบบ (奇穴 ฉีเสฺวีย)  
จุดฝงเข็มนอกระบบ หรือ ‘จุดนอกระบบ’ หรือ ‘จุดนอกเสนลมปราณ’ หรือ ‘จุดนอก

เสน’ สวนใหญนิยมเรียกวา ‘จุดพิเศษ’ หมายถึง จุดท่ีมีชื่อและมีตําแหนงบนรางกายท่ีแนนอน แตไมได
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รับการจัดใหเปนจุดในระบบ เน่ืองจากจุดพิเศษสวนใหญมีตําแหนงอยูนอกแนวเสนจิง 14 เสน แมวา

บางจุดจะอยูในแนวเสนจิง แตเขาใจวาอาจเปนจุดท่ีพบเพิ่มเติมมาภายหลัง เชน จุดอิ้นถัง (印堂, EX-
HN3) ซึ่งอยูในแนวเสนลมปราณตู เปนตน 

จุดฝงเข็มนอกระบบเปนจุดท่ีมีสรรพคุณในการรักษาเฉพาะโรค สามารถเลือกใชเพียงจุด

เดียวเฉพาะโรคท่ีตองการรักษา หรือนํามาใชรวมกับจุดในระบบเพ่ือเสริมการรักษาก็ได จุดนอกระบบมี

กระจายอยูท่ัวรางกายโดยไดรับการจัดแบงกลุมและมีรหัสสากลตามตําแหนงทางกายวิภาค ไดแก ศีรษะ

และคอ (EX-HN)  หลัง (EX-B)  อกและทอง (EX-CA)  รยางคบน (EX-UE) และรยางคลาง (EX-
LE) รวมประมาณ 48 จุด และมีจุดนอกระบบอีกจํานวนหน่ึงท่ียังไมมีรหัส 

3) จุดกดเจ็บ หรือ จุดอาษ้ือ (阿是穴 อาษ้ือเสฺวีย)  
อาษ้ือ (阿是) แปลวา เออใช หรือ ถูกแลว หรือ ใชเลย  จุดอาษ้ือ เปนจุดท่ีไมมีชื่อและไม

มีตําแหนงบนรางกายท่ีแนนอน การหาจุดอาษ้ืออาศัยการคลาํและกดหาไปตามตําแหนงท่ีผูปวยบอกเลา 

หรือตามแนวเสนลมปราณที่เกี่ยวของสัมพันธกับโรค จุดอาษ้ือจะกดเจ็บกวาปกติเม่ือใชแรงกดเทากัน จึง

มักเรียกวา จุดกดเจ็บ หรืออาจพบมีลักษณะของผิวหนังแตกตางจากปกติ ในทางปฏิบัติจุดอาษื้อมักใช

เพ่ือการรักษากลุมอาการปวดตาง ๆ  

5.2 สรรพคุณในการรักษาโรคของจุดฝงเข็ม 
1) สรรพคุณรักษาโรครอบจุดฝงเข็ม หรือ รกัษาโรคใกล หมายถึง จุดฝงเข็มสามารถใช

รักษาโรคท่ีอยูในตําแหนงของจุดฝงเข็ม รวมถึงเน้ือเยื่อและอวยัวะท่ีอยูบริเวณรอบจุดฝงเข็ม 

2) สรรพคุณรักษาโรคหางไกลจุดฝงเข็ม หรือ รักษาโรคไกล หมายถึง จุดฝงเข็มสามารถใช

รักษาโรคของเน้ือเยื่อและอวัยวะท่ีอยูหางไกลจุดฝงเข็มได โดยอาศัยแนวครอบคลุมของเสนลมปราณท่ี

สัมพันธกับจุดฝงเข็มและรอยโรค 

3) สรรพคุณพิเศษ ไดแก สรรพคุณสองดาน และ สรรพคุณเฉพาะโรค 

(1) สรรพคุณสองดาน หมายถงึ จุดฝงเข็มจุดเดียวกันสามารถใชรักษาโรคท่ีมีอาการมาก

เกินไป หรือนอยเกินไปได เชน จุดเทียนซ ู (天枢 , ST25) มีสรรพคุณรักษาไดท้ังอาการทองผูกและ
ทองเสีย จุดเนยกวาน (内关, PC6) มีสรรพคุณรักษาไดท้ังภาวะหัวใจเตนเร็วหรือชาเกินไป  

(2) สรรพคุณเฉพาะโรค หมายถึง จุดฝงเข็มบางจุด นอกจากมีสรรพคุณท่ัวไป ตามหลัก

ของทฤษฎีเสนลมปราณแลว ยังมีสรรพคุณเดนในการรกัษาอาการบางอยางไดเปนพิเศษอีกดวย เชน จุดตา

จุย (大椎, GV14) มีสรรพคุณลดไขสูงไดดี จดุจื๋ออิน (至阴, BL67) มีสรรพคุณรักษาทารกในครรภ 
อยูผิดทา 
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5.3 จุดฝงเข็มเฉพาะ  
จุดฝงเข็มเฉพาะ หมายถึง จุดฝงเข็มในระบบท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ หรือสรรพคุณเฉพาะ แตกตาง

จากจุดอื่นในเสนจิงเดียวกัน และเปนจุดท่ีใชบอยในทางคลินิก จุดฝงเข็มเฉพาะแบงเปน 10 กลุม ไดแก 

1) จุดซูท้ังหา (五输穴 อูซูเสฺวยี) 
จุดซูท้ังหา เปนกลุมจุดในลมปราณหลัก โดยแตละเสนมีจุดซู 5 จุด เรียงรายเปนลําดับ

จากปลายน้ิวถึงขอศอกหรือเขา ท้ัง 12 เสน รวมทั้งสิ้น 60 จุด จุดอูซูเทียบเคียงดุจดังสายนํ้า เริ่มจากตา

นํ้าไหลรวมสะสมเปนสายนํ้าลงสูทะเล ไดแก จุดจ่ิง (井) ดุจดังตานํ้า จุดหรง (荣) ดุจดังนํ้าพุ จุดซู (输) 
ดุจดังลําธาร จุดจิง (经) ดุจดังแมนํ้า และ จุดเหอ (合) ดุจดังทะเล จุดซูซูท้ังหามีสรรพคุณในการ

รักษาโรคตางกัน 

2) จุดเหอลาง (下合穴 เซ่ียเหอเสฺวีย) 
จุดเหอลาง หมายถึง จุดฝงเข็ม 6 จุด ท่ีอยูบนเสนลมปราณหยางของขา 3 เสน เปนจุดท่ีชี่

ของอวัยวะกลวงท้ังหกไหลเวียนมาบรรจบรวมอยู จึงเปนจุดท่ีใชรักษาโรคท่ีเกี่ยวของกับความผิดปกติ

ของอวัยวะกลวง 

3) จุดเหวียน (原穴 เหวียนเสวฺีย) 
จุดเหวียน คือ จุดท่ีชี่ปฐมภูมิ หรือ เหวียนชี่ (原气) จากอวยัวะภายในไหลเวยีนมาสะสม

อยู เสนลมปราณหลัก 12 เสน มีจุดเหวียน เสนละ 1 จุด มีตําแหนงอยูใกลขอมือและขอเทา  จุดเหวียน 
ของเสนลมปราณอินเปนจุดเดียวกับจุดซ-ูลําธารของจุดอูซู จดุเหวียนของเสนลมปราณหยาง อยูเหนือจุด

ซู-ลําธารขึ้นมา 1 จุด 

จุดเหวียนมักเปนจุดท่ีสะทอนอาการผิดปกติของอวัยวะภายในท่ีเสนลมปราณหลักสังกัด

อยู ในทางคลินิกจุดเหวียนชวยในการวินิจฉัยโรคและใชรักษาโรคของอวยัวะภายในตนสังกัด 

4)  จุดลั่ว (络穴 ลั่วเสฺวีย) 
จุดลั่ว คือ จุดท่ีเสนลัว่แยกออกมาเพื่อไปเชือ่มโยงกับเสนลมปราณหลกัท่ีเปนคูสัมพันธ และ

ไปเสริมการหลอเลี้ยงพ้ืนท่ีตามแนวไหลเวยีนของเสนลมปราณหลักตนสังกัด เสนลมปราณหลัก 12 เสน 

มีจุดลั่วเสนละ 1 จุด อยูปลายตอศอกและเขา บนลําตัวมีจุดลั่ว 3 จุด ดานหลังอยูบนเสนลมปราณตู 1 

จุด ดานหนาอยูบนเสนลมปราณเญ่ิน 1 จุด และดานขางเปนจุดลั่วใหญของเสนลมปราณมาม 1 จดุ รวม

ท้ังสิ้น 15 จุด 
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จุดลั่วท่ีอยูบนแขนและขามีเสนลั่วแยกไปเชื่อมโยงกับเสนลมปราณหลักคูสัมพันธ จึงใช

รักษาโรคไดท้ังสองเสนลมปราณหลักท่ีสัมพันธกัน จุดลั่วของลมปราณเสนตูใชรักษาโรคของหลัง จุดลัว่

ของเสนลมปราณเญิ่นใชรกัษาโรคของทอง จุดลั่วใหญของเสนมามท่ีดานขางลําตัวใชรกัษาโรคของชายโครง

และหนาอก และสามารถใชรกัษาโรคขอตาง ๆ ได 

5)  จุดซี (郗穴 ซีเสฺวีย) 
ซี (郗 Xi) แปลวา รองหรือชอง จุดซีเปนจุดท่ีเลือดและชี่จากเสนลมปราณไหลเวียนมา

สะสมรวบรวมอยู จุดซีมีตําแหนงอยูบนแขนและขารวมท้ังสิ้น 16 จุด เปนจุดซีของเสนลมปราณหลัก 

12 เสน เสนละ 1 จุด และของเสนลมปราณพิเศษ อินเชียว หยางเชียว อินเหวยและหยางเหวย เสนละ 

1 จุด  

6) จุดเช่ือมโยงเสนลมปราณพิเศษท้ังแปด (八脉交会 ปามายเจียวหุย)  
จุดเชื่อมโยงเสนพิเศษท้ังแปด หมายถึง จุดฝงเข็ม 8 จุด ซึ่งเปนจุดของเสนลมปราณหลัก 

ท่ีสามารถเชื่อมโยงไปถงึเสนลมปราณพิเศษหรือเสนลมปราณวิสามัญท้ัง 8 เสน มีตําแหนงอยูบนแขน

และขา แบงเปน 4 คู ตามความครอบคลุมของสรรพคุณ ไดแก  

(1) จุดเนยกวาน (内关, PC6)  ของเสนเยื่อหุมหัวใจเชื่อมโยงกับเสนอินเหวย และจุดกง
ซุน (公孙, SP4) ของเสนมามเชื่อมโยงกับเสนชง สองจุดน้ีครอบคลุมการรกัษาโรคบริเวณทรวงอก หัวใจ 
และกระเพาะอาหาร 

(2) จุดไวกวาน (外关, TE5) ของเสนซันเจียวเชื่อมโยงกับเสนหยางเวย และ จุดจูหลินชี ่
(足临泣, GB41) ของเสนถุงนํ้าดีเชื่อมโยงกับเสนไต สองจุดน้ีครอบคลุมการรักษาโรคบรเิวณหางตา 
หลังใบหู แกมและไหล 

(3) จุดโฮวซี (后溪, SI3) ของเสนลําไสเล็กเชื่อมโยงกับเสนตู และจุดเซินมาย (申脉, 
BL62) ของเสนกระเพาะปสสาวะเชื่อมโยงกับเสนหยางเชียว สองจุดน้ีครอบคลุมการรักษาโรคบริเวณหัว
ตา ทายทอย ใบหู ไหลและหลงั 

(4) จุดเล่ียเชฺวยี (列缺, LU7) ของเสนปอดเชื่อมโยงกับเสนเญ่ิน และจุดเจาไห (照海, 
KI6) ของเสนไตเชื่อมโยงกับเสนอินเชียว สองจุดน้ีครอบคลุมการรักษาโรคของระบบหายใจ ไดแก ปอด 

หลอดลม และกระบังลม 

จุดเชื่อมโยงเสนพิเศษ 8 จุด มีความสําคัญและใชประโยชนไดหลากหลาย การใชจุดท้ัง

แปด สามารถพิจารณาใชได 2 กรณี ไดแก การเลือกใชจุดเด่ียว และการเลอืกใชจุดคู 
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การเลือกใชจุดเด่ียว มีขอบงชี้ในการรักษาโรคท่ีเกี่ยวของกับเสนพิเศษเสนน้ัน เชน จุดโฮวซี 

(SI3) ใชรักษาโรคท่ีเกี่ยวของกบัเสนตู จุดกงซุน (SP4) ใชรกัษาโรคท่ีเกี่ยวของกับเสนชง 
การเลือกใชจุดคู ดังท่ีกลาวมาแลว ซึ่งมีจุดหน่ึงอยูท่ีปลายแขน และอีกจุดหน่ึงอยูท่ีปลาย

ขา สามารถใชรกัษาโรค ไดกวางขวางตามสวนของรางกายท่ีครอบคลุมถึง 
 

ตารางที่ 6-2  จุดเช่ือมโยงเสนพิเศษท้ังแปด และสรรพคุณ 

จุดเช่ือมโยง เสนหลัก ตนสังกัด เสนพิเศษ สรรพคุณรักษาโรค 

เนยกวาน (PC6) เสนมือจฺเหวียอินเย่ือหุมหัวใจ เสนอินเหวย 

กงซุน (SP4) เสนเทาไทอินมาม เสนชง 

ทรวงอก หัวใจ กระเพาะอาหาร 

เล่ียเชฺวีย (LU7) เสนมือไทอินปอด เสนเญิ่น 

เจาไห (KI6) เสนเทาเสาอินไต เสนอินเชียว 
ปอด คอหอย กระบังลม 

โฮวซี (SI3) เสนมือไทหยางลําไสเล็ก เสนตู 

เซินมาย (BL62) เสนเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ เสนหยางเชียว 

หัวตา หู ทายทอย คอ ไหล หลัง 

ไวกวาน (TE5) เสนมือเสาหยางซานเจียว เสนหยางเหวย 

จูหลินช่ี (GB41) เสนเทาเสาหยางถุงนํ้าดี เสนไต 

หางตา แกม หลังหู ไหล 

7) จุดอิทธิพลท้ังแปด (八会穴 ปาหุยเสฺวีย) 
จุดอิทธิพลท้ังแปด หมายถึง จุดฝงเข็ม 8 จุด ท่ีสารจําเปนจากอวัยวะท้ังแปด ไดแก 

อวัยวะตัน  อวัยวะกลวง ชี่ เลือด เสนเลือด กระดูก ไขกระดูก และเสนเอ็น มาบรรจบรวมอยู ในทาง

คลินิก จุดอิทธิพลท้ังแปดนําไปใชรักษาโรคท่ีเกี่ยวของกับอวัยวะ หรือเน้ือเยื่อท่ีจุดน้ันมีอิทธิพลอยู  

8) จุดซูหลัง หรือ จุดซูอวัยวะหลัง (背俞穴 เปยซูเสฺวีย) 
จุดซูหลัง หรือ จุดซูอวัยวะหลัง เปนจุดดานหลังลําตัวท่ีชี่ของสิบสองอวัยวะภายใน

ไหลเวียนมาบรรจบเพิ่มเติม จุดซูหลังเปนจุดบนเสนลมปราณเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะเสนแรก ซึ่ง

อยูเรียงเปนเสนขนานสองขางหางจากเสนกึ่งกลางกระดูกสันหลังขางละ 1.5 ชุน จุดซูของหลังมีขางละ 

12 จุดเทากับจํานวนอวัยวะภายในท่ีเปนตนสังกัดของเสนลมปราณหลัก 
จุดซูหลังใชรักษาโรคของอวัยวะภายในโดยเฉพาะโรคของอวัยวะตัน เชน จุดเฟยซู  (肺

俞) ใชรักษาโรคของปอด เปนตน นอกจากน้ีจุดซูหลังยังใชรักษาโรคของอวัยวะรับสัมผัสท่ีเปนทวารของ
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อวัยวะน้ันไดอีกดวย เชน จุดกานซู (肝俞, BL18) ใชรักษาโรคตาซึ่งเปนทวารของตับ จุดเซิ่นซู (肾俞, 
BL23) ใชรักษาโรคหูซึ่งเปนทวารของไต เปนตน ในทางคลินิกจุดซูหลังมักใชรวมกับจุดมู  

9) จุดมู หรือ จุดมูอวัยวะหนา (幕穴 มูเสฺวีย) 
จุดมู หรือ จุดมูอวัยวะหนาเปนจุดบนหนาอกและทองท่ีชี่ของสิบสองอวัยวะภายใน

ไหลเวียนมาบรรจบเพ่ิมเติม จุดมูมี 12 จุด เปนจุดเด่ียว 6 จุดอยูบนเสนลมปราณเญ่ินกึ่งกลางลําตัว
ดานหนา และจุดคูขางซายและขางขวาบนเสนลมปราณหลักท่ีผานทางดานหนาของลําตัวขางละ 6 จุด 

จุดมูใชรักษาโรคของอวัยวะภายในโดยเฉพาะโรคของอวัยะกลวง เชน จุดจงหวาน (中脘, 
CV12) ใชรักษาโรคของกระเพาะอาหาร จุดเทียนซู (天枢, ST25) ใชรักษาโรคของลําไสใหญ เปนตน 

การใชจุดซูหลังรวมกับจุดมู หรือเรียกอยางรวบรัดวา‘จุดซู-มู’หมายถึง การใชจุดของ

อวัยวะเดียวกันท้ังดานหลังคือจุดซูและดานหนาคือจุดมูรวมกัน มีเปาหมายเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ

รักษาโรคใหไดผลดียิ่งขึ้น เชน ใชจุดเวยซู (胃俞, BL21) รวมกับ จุดจงหวาน (中脘, CV12) เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรักษาโรคของกระเพาะอาหาร เปนตน  

10) จุดตัด (交会穴 เจียวปาหุย) 

จุดตัด หมายถึงจุดฝงเข็มท่ีมีเสนลมปราณตั้งแต 2 เสน ขึ้นไปมาตัดผานกัน ทําใหจุดตัดมี

คุณสมบัติรักษาโรคของทุกเสนลมปราณท่ีมาตัดผาน จุดตัดมีจํานวนมากกวา 90 จุด สวนใหญอยูบน

ลําตัว แตละจุดมีสรรพคุณแตกตางกันตามตําแหนงและเสนลมปราณท่ีตัดผานกัน เชน จุดซานอินเจียว 

(三阴交 , SP6) เปนจุดตัดของเสนลมปราณอินเทาสามเสน จึงสามารถใชรักษาไดท้ังโรคของเสนมาม 

เสนตับและเสนไต   
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บทที่ 7 
สาเหตุของโรค 

 

สาเหตุของโรค 
สาเหตุของโรค คือ สาเหตุหรือภาวะท่ีทําใหรางกายเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยา 

ทําใหเกิดโรค สาเหตุของโรคมีหลายชนิด เชน ลมฟาอากาศ ความผิดปกติทางอารมณ โรคระบาด การ

รับประทานอาหารไมถูกตองเหมาะสม  การตรากตรําทํางานมากหรือนอยเกินไป การบาดเจ็บ แมลงสัตว

กัดตอย เสมหะและของเหลวค่ัง เลือดค่ัง เปนตน 
ทฤษฎีสาเหตุของโรค เปนการศึกษารายละเอียดของสาเหตุของโรคทางดานคุณลักษณะ 

จุดเดน ในการทําใหเกิดโรค และอาการทางคลนิิกท่ีเกิดขึ้น 
ในยุคราชวงศสยุ ค.ศ. 610 จักรพรรดิเฉาเหวียนฟาง (巢元方) มีพระราชโองการใหเขียน

ตํารา จูปงเหวียนโฮวลุน (诸病源候论) เปนตําราเกี่ยวกับทฤษฎีสาเหตุของโรคและทฤษฎีพยาธิกําเนิด
ของโรค เปนหนังสือ 50 เลม แบงเปน 67 บท 1,720 หัวขอ ตอมาในยุคราชวงศซง ค.ศ. 1174 เฉิน

เอ๋ียน (陈言) ไดแตงตํารา ซานอินจี๋-ปงเจ้ิงฟางลุน (三因极一病证方论) เปนตําราเกี่ยวกับทฤษฎี
สาเหตุของโรค  
การศึกษาสาเหตุของโรคทางการแพทยแผนจีน  

การศึกษาสาเหตุของโรคทางการแพทยแผนจีนมีลักษณะพิเศษ ดังน้ี 
1. แนวคิดมนุษยกับสิ่งแวดลอม  
มนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติสิ่งแวดลอม และมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด รางกาย

มนุษยประกอบดวยอวยัวะและเน้ือเยื่อตาง ๆ ทํางานเชื่อมโยงกัน การแพทยแผนจีนไดใชแนวคิดมนุษย

กับสิ่งแวดลอมมาศึกษาสาเหตุของโรคในการทําใหเกิดโรคและการดําเนินเปลี่ยนแปลงของโรค เชน ตับมี

ความสัมพันธกับลม อารมณโกรธ รสเปร้ียว เอ็น นัยนตา และถุงนํ้าดี โดยลม อารมณโกรธ อาหารรส

เปรี้ยวจัด เปนสาเหตุทําใหเกิดความผิดปกติท่ีตับ ความผิดปกติของตับมีผลกระทบถึงอวัยวะและเนื้อเยื่อ

ท่ีเกี่ยวของคือ เอ็น นัยนตา และถุงนํ้าดี 
2. การวนิิจฉัยแยกกลุมอาการเพ่ือหาสาเหตุของโรค  
การวินิจฉัยแยกกลุมอาการเพื่อหาสาเหตุของโรค คือ การนําอาการและอาการแสดงของ 
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ผูปวยมาวิเคราะหหาสาเหตุของโรค เชน อาการคันเปลี่ยนท่ีไปมา ไมมีตําแหนงแนนอน เหมือนลมท่ีมี

คุณลักษณะพัดเคลื่อนท่ีไปมา เพราะฉะน้ันสาเหตุของอาการคันจึงนาจะเกิดจากลม การรักษาดวยยาขับ

ลมจึงจะทําใหอาการคันหายไป 
สาเหตุของโรคทําใหรางกายทํางานผิดปกติกลายเปนผลของโรค ผลของโรคอาจกลายเปน

สาเหตุของโรคอีกโรคหน่ึงก็ได เชน ความเย็นมากระทบรางกายเขาสูระบบเลือด ทําใหเลือดค่ังไมไหลเวียน 

ถาเลือดค่ังในมดลูกจะกลายเปนสาเหตุของโรค ทําใหมีอาการปวดทองนอย ระดูมานอย ระดูสีคล้ําเปน

กอน เปนตน 

ปจจัยจากลมฟาอากาศทั้งหกทําใหเกิดโรค (外感六淫 ไวกานล่ิวอิ๋น)   
ลม ความเย็น ความรอนอบอาว ความชื้น ความแหง และไฟ เปนลมฟาอากาศ 6 ชนิด ท่ี

เปนการเปลี่ยนแปลงปกติตามฤดูกาล เรียกวา ลมฟาอากาศท้ังหก ปกติลมฟาอากาศท้ังหกไมมีอันตราย

ตอมนุษย มนุษยจะเรียนรูการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ แลวปรับตัวใหเขากับธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง

ลมฟาอากาศ มนุษยจึงจะดําเนินชีวิตอยูไดตามปกติ 
การเปลี่ยนแปลงของลมฟาอากาศตามฤดูกาลมีกฎเกณฑแนนอนและมีขีดจาํกัด ถาลมฟา

อากาศมีการเปลี่ยนแปลงท่ีผิดปกติ เชน เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากเกินไป เปลี่ยนแปลงฉับพลัน 

หรือเปลี่ยนแปลงไมถูกตองตามฤดูกาล รางกายมนุษยไมสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงท่ีผิดปกติ 

จึงเกิดความเจ็บปวย หรือลมฟาอากาศมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ แตรางกายออนแอไมสามารถ

ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงก็ทําใหเกิดโรคเชนกัน ท้ังสองกรณีน้ีลมฟาอากาศท้ังหกจะกลายเปนสาเหตุของ

โรคจากภายนอกท้ังหก 
1.  โรคท่ีเกิดจากปจจัยจากภายนอกท้ังหก  

โรคท่ีเกิดจากปจจัยจากภายนอกท้ังหกมีคุณลักษณะพิเศษ ดังน้ี 
1) การเกิดโรคมีความสัมพันธกับฤดูกาล 
สาเหตุของโรคจากภายนอกท้ังหก มาจากการเปลี่ยนแปลงท่ีผิดปกติของลมฟาอากาศท้ัง

หก มนุษยจึงมักจะเจ็บปวยดวยโรคตามลมฟาอากาศของฤดูกาล เชน 
 - ฤดูใบไมผลิมักมีลมแรง จึงมักเกิดโรคจากลม 
 - ฤดูรอนมักเปนโรคท่ีเกิดจากความรอนอบอาว 
 - ปลายฤดูรอนมักเปนโรคท่ีเกิดจากความชื้น 
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 - ฤดูใบไมรวงมักเปนโรคท่ีเกิดจากความแหง 
 - ฤดูหนาวมักเปนโรคท่ีเกิดจากความเย็น 

เหลาน้ีเปนกฎเกณฑท่ัวไปแตไมแนเสมอไป ขึ้นกับความแข็งแรงมีภูมิตานทานโรคของรางกาย 

และชนิดของสาเหตุท่ีมากระทบรางกาย 
2) การเกิดโรคมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 
สภาพแวดลอมของท่ีอยูอาศัยหรือสภาพท่ีทํางานอาจเปนสาเหตุกอโรค เชน 
 - ถาอาศัยอยูในท่ีชื้นแฉะเปนเวลานาน มีโอกาสเปนโรคท่ีเกิดจากความชื้น 
 - ถาทํางานในที่มีอุณหภูมิสูง มักเปนโรคท่ีเกิดจากความรอนอบอาว ความรอนแหงหรือไฟ 
 - ถาอยูในท่ีแหงแลง มักเปนโรคท่ีเกิดจากความแหงแลง 

3) โรคอาจเกิดจากสาเหตุเดียวหรือหลายสาเหตุรวมกัน 
โรคอาจเกิดจากสาเหตุเดียวหรือหลายสาเหตุรวมกัน เชน อาการทองเดินอาจเกิดจากถูก

ความเย็นกระทบเพียงอยางเดียว หรือจากความรอนรวมกับความชื้น ไขหวดัเกิดจากลมและความเย็น   
ปวดขอเกิดจากลม ความเย็น และความชื้น เปนตน 

4) สาเหตุของโรคจากภายนอกท้ังหก  
สาเหตุของโรคจากภายนอกท้ังหกในระหวางการดําเนินโรคสามารถมีผลกระทบซ่ึงกันและกัน 

และมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะได เชน ความเย็นสะสมคั่งในรางกายเปลี่ยนเปนความรอน  ความรอน

และความชื้นอยูในรางกายเปนเวลานานอาจเปลี่ยนเปนความแหง 
สาเหตุของโรคจากภายนอกทุกชนิดสามารถเปลี่ยนเปนไฟ 

5) สาเหตุของโรคจากภายนอกมักลุกลามจากสวนนอกเขามาท่ีสวนในของรางกาย 
สาเหตุของโรคจากภายนอกท้ังหก มักจะผานเขาสูรางกายโดยจะผานผิวหนัง ปาก หรือจมูก 

เขาสูเสนลมปราณแลวไปทําใหเกิดความผิดปกติของอวยัวะและสมดุลอิน-หยาง จึงมักเกิดกลุมอาการ

สวนนอกของรางกาย (表证 เปยวเจิ้ง) กอน แลวจงึเกิดกลุมอาการสวนในของรางกาย (里证 หลี่เจ้ิง) 
ตามมาภายหลัง ยกเวนถาสาเหตุของโรคตรงเขารุกรานท่ีสวนในของรางกาย ก็จะมีแตกลุมอาการสวนใน

ของรางกาย โรคท่ีเกิดจากสาเหตุภายนอก (外感病 ไวกานปง) มักเปนกลุมอาการเกิน (实证 สือเจิ้ง) 
ลม ความเย็น ความช้ืน ความแหง และไฟ เปนสาเหตุของโรคท่ีมาจากสิ่งแวดลอม และ

อาจเกิดจากความผิดปกติของอวัยวะภายใน หรือความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือดและลมปราณ 

เรียกวา  สาเหตุของโรคกอตัวจากภายใน (内伤五邪 เนยซางอูเสีย)  ทําใหเกิดโรคจากสาเหตุภายใน  
(内伤杂病  เนยซางจาปง)  มักเปนกลุมอาการพรอง (虚证 ซฺวีเจ้ิง)  หรือ พรองผสมเกิน (虚实加杂 
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ซฺวีสอืเจียจา) และมีแตกลุมอาการสวนในของรางกาย สาเหตุของโรคชนิดเดียวกนั ไมวาจะมาจากภายนอก

หรือเกิดขึ้นจากภายในรางกาย จะมีอาการและอาการแสดงเหมือนกัน แตกลไกการเกิดโรคตางกัน 
2.  คุณสมบัติและการเกิดโรคของปจจัยภายนอกท้ังหก 

1) ลมภายนอก (风邪 เฟงเสีย)  
ลม เปนลมฟาอากาศหลักของฤดูใบไมผล ิในฤดูใบไมผลิมักมีลมพัดจัด ทําใหโรคท่ีมีสาเหตุ

จากลมจึงพบบอยในฤดูใบไมผลิ แตก็พบไดในฤดูอื่น 
คุณสมบัติของลมและการเกิดโรค 

(1) ลมมีลักษณะเบาลอยข้ึน ลมเปนหยาง มีลักษณะเบาลอยกระจายขึ้นบน ลอยออกไป

ภายนอก ลมจึงมักกระทําท่ีสวนบนและสวนนอกของรางกาย ปอดเปนอวัยวะภายในท่ีอยูบนสดุจึงถูกลม

มากระทบไดงาย ดังน้ี 

- ถาปอดถกูกระทบทําใหลมปราณปอดไมแผกระจาย จะมีอาการคัดจมูก นํ้ามูกไหล คัน
คอ ไอ  

- ถาลมกระทบศีรษะและใบหนา จะมีอาการเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คอแข็ง ใบหนาชาปวด 

ปากเบ้ียว 
- ถาลมกระทบสวนนอกของรางกาย จะเกิดกลุมอาการสวนนอกของรางกาย เชน กลัวลม 

มีไข ลมมีลักษณะโลงกระจาย ถาลมมากระทบผิวหนังและทําใหชองใตผิวหนังและรูเหงื่อเปด มีอาการ

กลัวลม มีเหงื่อออก 

(2) ลมเปล่ียนแปลงไปมารวดเร็ว ไมแนนอน มาเร็วไปเร็ว จึงเกิดโรคเฉียบพลัน ตําแหนง
โรคเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ  

- โรคลมพิษจะเกิดผื่นคันและหายไปอยางรวดเร็ว เปน ๆ หาย ๆ 
- โรคปวดขอจากลม อาการปวดจะเคลื่อนยายไปตามขอตาง ๆ 
- โรคจิตอาละวาดและโรคเสนเลือดสมองก็มีสาเหตุหน่ึงมาจากลม ทําใหมีอาการอยางฉับพลนั 

คือ วิงเวียนเปนลม หมดสติ 

(3) ลมชอบเคลื่อนไหวไมหยดุ ทําใหเกิดโรคท่ีมีลักษณะเคลื่อนไหวไมหยุด เชน ชัก สั่น 

กระตุก วิงเวียน  

(4) ลมเปนตัวนําของสาเหตุโรคจากภายนอกอื่น ๆ ลมจึงเปนสาเหตุสําคัญทําใหเกิดโรค

ตาง ๆ จากลมกับความรอน ลมกับไฟ ลมกับความเย็น ลมกับความแหง ลมกบัความชื้น 
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ลมท่ีกอตัวจากภายในรางกายเกดิจากการทํางานท่ีผิดปกติของอวัยวะภายใน โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งความผิดปกติของตับ เชน ความรอนสูงเปลี่ยนเปนลมในตับ หยางในตับเพิ่มสูงเปลี่ยนเปนลม เลือด 

ตับพรองเปลี่ยนเปนลม รวมเรียกวา ลมในตับ (肝风内动 กานเฟงเนยตง) มีอาการสําคัญคือ วิงเวียน 

แขนขาชา สั่น กระตุก  
2) ความเยน็ภายนอก (寒邪 หานเสยี) 
ความเยน็ เปนลมฟาอากาศหลักในฤดูหนาว ในฤดูหนาวมีโอกาสปวยจากความเย็นไดงาย 

ถารักษาความอบอุนของรางกายไมเพียงพอ เชน อยูในท่ีมีอากาศหนาวเย็นเกินไป สวมใสเสื้อผาบางเกินไป 

ถูกฝน แชอยูในนํ้าเย็นนานเกินไป จะมีโอกาสเจ็บปวยจากความเย็นไดงาย 

คุณสมบัติของความเย็นและการเกิดโรค 

(1) ความเย็นชอบทําลายหยาง ความเย็นเปนอิน ชอบทําลายหยางทําใหหยางพรอง ปกติ
ลมปราณอินถกูควบคุมดวยลมปราณหยาง อินเพิ่มทําใหเย็นหรอือินเพ่ิมทําใหหยางปวย เกิดจากลมปราณ

อินเพิ่มสูงขึ้นและยอนรอยไปขมหยาง ลมปราณหยางไมสามารถสรางความอบอุนเปนพลังผลักดันการ

ทํางานของรางกายจึงเกิดกลุมอาการเย็น เชน ความเย็นมากระทบท่ีสวนนอกของรางกาย  ทําใหผลักดัน 
หยางท่ีชวยปกปองรางกายเขาไปอยูสวนในของรางกาย ทําใหมีอาการกลัวหนาว มีไข เหงื่อไมออก ปวด

ศีรษะ ปวดตัว ปวดขอ ชีพจรตึงแนน เรียกวา ซางหาน (伤寒) ถาความเย็นตรงเขาสวนในทําลาย
ลมปราณหยางของอวยัวะภายในเรียกวา จงหาน (中寒) 

- ถาความเย็นเขารุกรานมามและกระเพาะอาหาร ทําใหมีอาการอาเจียนเปนนํ้าใส ถายเหลว
เปนนํ้า ปวดเย็นในทอง 

- ถาปอดและมามถูกความเย็นกระทบ จะมีอาการไอ หอบ เสมหะใส บวมนํ้า 
- ถามามและไตถูกกระทบ จะมีอาการกลวัหนาว แขนขาเย็น ปวดเย็นท่ีเอวและหลัง ปสสาวะ

มาก ถายเหลว บวมนํ้า ทองมาน 
- ถาหัวใจและไตถูกกระทบ จะมีอาการกลัวหนาว ออนเพลีย ซึม มือเทาเย็น ถายเหลว 

ชีพจรเล็กและออนนุม 

(2) ความเยน็ทําใหหยุดนิ่งติดขัด ถาความเย็นเขามาทําลายลมปราณหยางทําใหเลือดและ

ลมปราณไมไหลเวียนหยุดน่ิงติดขัดเกิดอาการปวด ถาใหความอบอุนจะทําใหเลือดและลมปราณไหลเวียน

ดีขึ้น อาการปวดจะทุเลาลง ถาความเย็นมากระทบท่ีสวนนอกของรางกาย ทําใหการไหลเวียนในเสนลมปราณ

ติดขัด มีอาการปวดท่ีศีรษะ ลําตัว แขนขา และขอ ถาความเย็นตรงเขารุกรานสวนในของรางกายทําให

การไหลเวียนของลมปราณในซานเจียวติดขัด มีอาการปวดเย็นหรือปวดบิดในอกและทอง  
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(3) ความเย็นทําใหหดเกร็ง ถาความเย็นมากระทบท่ีสวนนอกของรางกาย ทําใหชองใต
ผิวหนังหดตัว รูเหงื่อปด เสนลมปราณตีบตัน หยางท่ีปกปองรางกายไมไหลเวียนมาท่ีสวนนอก จะมี

อาการไข กลัวหนาว เหงื่อไมออก ถาความเย็นกระทบเสนลมปราณและขอ ทําใหเสนลมปราณหดตัวหรือ

หดเกร็ง มีอาการขอเย็น ปวด แขนขาเย็นและออนแรง ขยับเคลื่อนไหวไมสะดวก 
ความเย็นท่ีกอตัวภายในรางกายมักเกิดจากลมปราณหยางของหัวใจ มาม ไต พรองลง 

โดยเฉพาะไตจะมีความเกี่ยวพันอยางใกลชิดกับโรคท่ีเกิดจากความเย็นกอตัวจากภายในรางกาย (内寒

เนยหาน) เพราะหยางไตเปนรากฐานของลมปราณหยางภายในรางกาย เปนกลุมอาการพรอง มีอาการคือ 
ใบหนาซีดขาว แขนขาเย็น ปสสาวะมาก ถายเหลวเปนนํ้า ลิ้นซีดมีฝาขาว 

3) ความรอนอบอาว (暑邪 สูเสีย)  
ความรอนอบอาว เปนลมฟาอากาศท่ีพบในชวงกลางฤดูรอนเปนตนไป  เปนสาเหตุของโรค

จากภายนอกเทาน้ัน ไมมีความรอนอบอาวท่ีกอตัวจากภายในรางกาย มักเกิดเม่ือมีอากาศรอนจัด หรือ

อยูกลางแดดจัดมากเกินไป หรือทํางานอยูในท่ีมีอากาศอบอาว 
คุณสมบัติของความรอนอบอาวและการเกิดโรค  
(1) ความรอนอบอาวมีความรอนแรงเหมือนไฟ เปนหยาง ถาความรอนอบอาวกระทบ

รางกายจะเกิดอาการหยางรอนแรง เชน ไขสงู กระวนกระวาย หนาแดง หงุดหงิด ชีพจรใหญ 
(2) ความรอนอบอาวชอบกระจายข้ึนบน ถาความรอนอบอาวกระทบรางกาย มักตรงเขา

ระบบลมปราณ ทําใหชองใตผิวหนังและรูเหงื่อเปด ถาเหงื่อออกมากจะเกิดการสูญเสียของเหลวในรางกาย 

คอแหง กระหายนํ้า ริมฝปากและลิ้นแหง ปสสาวะนอยสีเขม ถาเสียเหงื่อมากก็จะสูญเสียลมปราณไป

ดวย มีอาการลมปราณพรอง เชน หายใจเบา ออนแรง เปนลมหมดสติ หากความรอนกระทบหัวใจจะทํา

ใหหงุดหงิด กระวนกระวาย 

(3) ความรอนอบอาวมักพบรวมกับความช้ืนเสมอ เพราะฤดูรอนมีฝนตกหนัก ความรอน
เผาผลาญนํ้าฝนเปลี่ยนเปนความรอนชื้น ในทางคลินิกโรคท่ีเกิดจากความรอนชื้น นอกจากกลุมอาการรอน 

เชน มีไข ปากแหง หงุดหงิด แลวยังมีกลุมอาการชื้นดวย เชน แขนขาหนัก แนนหนาอก คลื่นไส อาเจียน 

ทองเดิน แตมีอาการรอนเปนหลัก 
4) ความช้ืน (湿邪 ซือเสีย)  
ความช้ืน เปนลมฟาอากาศของปลายฤดูรอนท่ีมีอากาศรอนและฝนตกหนัก โรคจากความชื้น

เกิดในคนทํางานใกลนํ้า เกษตรกรแชในนํ้า ตากฝน 
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คุณสมบัติของความช้ืนและการเกิดโรค  
(1) ความช้ืนเปนอิน มักทําใหลมปราณติดขัด อินเพิ่มขึ้นทําลายลมปราณหยาง ความชื้น

เปนนํ้าจัดเปนอิน ความชื้นมากระทบรางกายมักเขาไปอุดตันในอวัยวะภายในและเสนลมปราณ มามเปน

ธาตุดิน ชอบความแหง กลัวความชื้น มามถูกความชื้นรุกรานไดงาย ถามามและกระเพาะอาหารกระทบ

ความชื้นจะทําใหการยอยและการดูดซึมอาหารเสียไป มีอาการเบ่ืออาหาร ทองอืด ทองเดิน ปสสาวะนอย

เกิดนํ้าค่ัง บวมนํ้า การรักษาใชวิธีเพ่ิมการไหลเวียนลมปราณ และขับปสสาวะ  

(2) ความช้ืนมีคุณสมบัติหนักและขุนสกปรก โรคท่ีเกิดจากความชื้นทําใหรางกายมีอาการ

หนักเปนสําคัญ เชน ศีรษะหนัก ตัวหนัก แขนขาหนักลา สิ่งคัดหลั่งหรือขับถายของเหลวขุน สกปรก  ถา

ความชื้นกระทบผิวหนังรวมกับความรอน จะเกิดโรคผิวหนังไดงาย ถาความชืน้เขาสูเสนลมปราณและขอ 

ทําใหลมปราณติดขัด มีอาการกลามเน้ือออนแรง หนักและปวดตามขอ 
- ถาความชื้นรุกรานท่ีสวนบนของรางกาย ทําใหใบหนาหมองคล้ํา ขี้ตามาก 
- ถาความชื้นอุดตันลําไสใหญ ทําใหถายอุจจาระเปนมูกเลือด 
- ถาความชื้นรุกรานสวนลางของรางกาย ทําใหปสสาวะขุน ผูหญิงมีตกขาวมาก 
- ถาความชื้นรุกรานผิวหนัง จะเกิดแผล หนอง ผื่นคันมีนํ้าเหลือง 
(3) ความช้ืนมีลกัษณะเหนียวขน ติดขัด ขจัดออกยาก สรางสิง่คัดหลั่งหรือขับถายของเหลว

เหนียวขน เชน อุจจาระเหนียวเปนมูก ปสสาวะขัด ฝาลิ้นเปยกเหนียว มีลักษณะการดําเนินโรคชา เร้ือรัง 
เปน ๆ หายๆ ไมหายขาด 

(4) ความช้ืนเปนน้ําชอบไหลลงท่ีตํ่า มักรุกรานทําใหเกิดโรคท่ีสวนลางของรางกาย มีอาการ 
เชน เทาบวม ตกขาว ปสสาวะขุน อุจจาระเปนมูกเลือด    

ความชื้นท่ีกอตัวจากภายในรางกายเกิดจากมามพรอง ไมสามารถยอยดูดซึมอาหารและนํ้า

เกิดนํ้าค่ัง เรียกวา มามพรองทําใหเกิดความชื้น มีอาการปากเหนียว เบ่ืออาหาร แนนหนาอก คลื่นไส

อาเจียน ทองอืด ศีรษะและลําตัวหนัก ทองเดิน ปสสาวะขุน ตกขาว บวมนํ้า 
5) ความแหง (燥邪 เจาเสีย)  
ความแหง เปนลมฟาอากาศของฤดูใบไมรวงซ่ึงมีอากาศแจมใสและแหง ความแหงท่ีเปน

สาเหตุของโรค แบงเปน 2 แบบ คือ ความแหงเย็นและความแหงรอน ความแหงรอนพบในตนฤดูใบไม

รวงท่ีมีอากาศอบอุนและแหง ความแหงเย็นพบตอนปลายฤดูใบไมรวงใกลฤดูหนาวท่ีมีอากาศเย็นและแหง 
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คุณสมบัติของความแหงและการเกิดโรค 

(1) ความแหงทําลายอิน ระเหยของเหลวในรางกาย ทําใหเกิดความแหงผากของอวัยวะและ

เน้ือเยื่อตาง ๆ เชน ผิวหนังแหงแตก จมูกแหง คอแหง ปากแหง ริมฝปากแตก ผมแหงหยาบ ปสสาวะ

นอย ทองผูก 
(2) ความแหงชอบรุกรานปอด ความแหงมีผลกระทบปอดไดงาย เพราะปอดควบคุมลมปราณ

และการหายใจ ปอดชอบความชื้นและนํ้าไปหลอเลี้ยงรางกาย ความแหงมักเขาสูรางกายทางปากและจมูก 

เขารุกรานปอดทําลายความชื้น ทําใหลมปราณปอดไมแผกระจาย มีอาการไอแหง เสมหะนอย หรือเสมหะ

เหนียวติดคอ หรือมีเสมหะปนเลือด หอบ เจ็บหนาอก 

ความแหงจากภายในรางกายเกดิจากมีไขสงู เสยีเหงื่อมาก อาเจียนมาก ทองเดินมาก เสีย

เลือดมาก ผูสูงอายุรางกายออนแอเลือดพรอง จะพบอาการของเหลวในรางกายพรองกระทบไปทั่วรางกาย 

คือ ผิวหนังแหงหยาบ ปากแหง คอแหง ผมแหง กลามเน้ือลีบ ปสสาวะนอย ทองผูก และอาการผิดปกติ

ของอวัยวะภายในโดยเฉพาะปอด กระเพาะอาหาร ลําไสใหญ ตับ ไต 
6) ไฟ (火邪 ห่ัวเสีย) 
ไฟ คือ ความอบอุน ความรอนของรางกาย เกิดจากหยางเพิ่มสูงขึ้นไฟ แตกตางจากความ

รอนอบอาว  คือ 
(1) ความรอนอบอาวพบไดเฉพาะในฤดูรอน สาเหตุจากภายนอกเทาน้ัน 
(2) ความอบอุน ความรอน และไฟ เปนสาเหตุของโรคท่ีมีความรุนแรงตางกัน เรียง

ตามลําดับคือ ไฟรอนกวาความรอน ความรอนรอนกวาความอบอุน สาเหตุท้ัง 3 ชนิด มีกําเนิดเดียวกัน

คือ ไฟหรือหยางเพ่ิมขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลงเปนซึ่งกันและกันได ตามปกติไฟในรางกาย คือ ลมปราณ 
หยางของอวัยวะภายใน ทําหนาท่ีใหความอบอุน ชวยการทํางานของอวัยวะตาง ๆ เรียกวา ไฟนอย (少火

เสาห่ัว) ถาหยางเพิ่มมากเกินไปแลวไปทําลายลมปราณตานทานโรคของรางกาย ไฟท่ีเพ่ิมขึ้นน้ีเรียกวา ไฟ
ใหญ (壮火 จวงห่ัว) ซึง่เปนอันตรายตอรางกาย ไฟใหญมีสาเหตุไดท้ังจากภายในและภายนอกรางกาย 
ดังน้ี 

สาเหตุจากภายนอกรางกาย 
เกิดจากรางกายไดรับความรอนเขาสูรางกาย หรือจากสาเหตุโรคจากภายนอกท้ัง 5 ไดแก

ความเย็น ความชื้น ความแหง ลม และความรอนอบอาว มีการสะสมค่ังเปนเวลานานแลวเปลี่ยนเปนไฟ 

เชน ความเย็นเปลี่ยนเปนความรอน ความรอนเปลี่ยนเปนไฟ ความรอนชื้นเปล่ียนเปนไฟ ถารางกายมี
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อินพรองหรือหยางเพ่ิมก็จะเปลี่ยนเปนไฟไดงาย อวัยวะท่ีถูกรกุรานก็มีความสําคัญ เชน กระเพาะอาหาร

ไมชอบแหง ถาถูกรุกรานจะเกดิไฟไดงาย 
สาเหตุจากภายในรางกาย 

เกิดจากความผิดปกติของอวยัวะภายใน ความไมสมดุลอิน-หยาง เลือด และ ลมปราณ 
การเปลี่ยนแปลงทางอารมณอยางรุนแรงสะสมเปนเวลานานเปลี่ยนเปนไฟ   

ไฟในรางกายหรอืไฟนอย (少火 เสาห่ัว) แบงเปน จฺวินห่ัว (君火) คือ ลมปราณหยาง
ของหัวใจ และ เซียงห่ัว (相火) คือ ลมปราณหยางของตับ ไต ถุงนํ้าดี กระเพาะปสสาวะ เยือ่หุมหัวใจ 

และซานเจียว   
คุณสมบัติของไฟและการเกิดโรค  
(1) ไฟเปนหยางมักลอยสูงข้ึนขางบน ทําใหเกิดความผิดปกติของรางกายสวนบน เชน 

 - ไฟจากหัวใจลอยขึ้น ทําใหปลายลิ้นแดงเจ็บ ลิ้นและปากเปนแผล 
 - ถาไฟจากตับเพิ่มสูงและลอยขึ้น ทําใหปวดศีรษะ ตาบวมแดง 
 - ถามีไฟเพิ่มสูงในกระเพาะอาหาร ทําใหเหงือกบวมปวด มีเลือดออกตามไรฟน 

(2) ไฟมีความรอนแรงเผาไหม ทําใหหยางเพิ่มสูงขึ้น เกิดกลุมอาการรอน เชน ไขสูง กลัวรอน 
ชีพจรใหญมีพลงั เตนเร็ว 

(3) ไฟทําลายของเหลวในรางกายและลมปราณ เพราะลมปราณสรางจากของเหลวในรางกาย 

ทําใหมีอาการของเหลวในรางกายและลมปราณพรอง เชน ปากแหง กระหายนํ้า คอแหง ลิ้นแหง ปสสาวะ

นอยสีเขม ทองผูก หายใจเบา ซึมลง ไมมีแรง   
(4) ถาไฟเขาสูเสนลมปราณทําใหเลือดไหลเวียนเร็วและแรงข้ึน มักเกิดเลือดออกงาย เชน 

มีเลือดกําเดา อาเจียนเปนเลือด อุจจาระเปนเลือด ปสสาวะเปนเลือด ผิวหนังเปนจ้ําเลือด ระดูมามาก 

ตกเลือด 

(5) ไฟทําใหเกิดลมในตับ ไฟเขาสูรางกายมักไปที่ตับเขาไปเผาผลาญของเหลวและเลือดใน

ตับ ทําใหเอ็นขาดการหลอเลี้ยง และเกิดลมในตับ (肝风内动 กันเฟงเนยตง) เรียกวา ความรอนจัดทํา
ใหเกิดลม (热极生凤 เรอจี๋เซิงเฟง) มีอาการไขสงู พูดจาไมรูเรื่อง ตัวเกรง็ แขนขากระตุก ตาเหลือก 

(6) ไฟมักทําใหผิวหนังเปนแผล ถาไฟเขาสูระบบเลือด (血分 เซฺวี่ยเฟน) แลวไปสะสม
ทําลายเนื้อเยื่อตามท่ีตาง ๆ จะทําใหเกิดอาการปวดบวม แดง รอน ถามีความรอนชื้นมารวมดวยจะเกิด

เปนฝหนอง 
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(7) ไฟชอบเผาผลาญหัวใจ หัวใจเปนธาตุไฟและควบคุมจติใจ ถาไฟเขาสูรางกายมักไป
เผาผลาญหัวใจ เกิดความผิดปกติทางจิตใจ เชน กระวนกระวาย นอนไมหลับ อาละวาด ไมรูสึกตัว 

พูดจาไมรูเร่ือง 
ไฟจากภายนอกรางกายมีความสมัพันธกับไฟท่ีกอตัวภายในรางกาย เชน ถารางกายมีหยาง

เพ่ิมหรืออินพรองเกิดไฟ ถาถกูกระทบจากสาเหตุของโรคจากภายนอกท้ังหาก็เปลี่ยนเปนไฟได ไฟจาก

ภายนอกสามารถเขามาทําลายของเหลวและเลือดภายในรางกาย ทําใหลมปราณหยางในตับเพ่ิมสูงเปลี่ยน 

เปนไฟหรือลม 

อารมณทั้งเจ็ดทําใหเกิดโรค (内伤七情 เนยซางชีฉิง)   
อารมณเปนปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นในรางกาย เพ่ือตอบสนองตอสิง่กระตุนจากภายนอก ในภาวะ

ปกติจะไมทําใหเกิดโรค แตถาเกดิความผิดปกติทางอารมณ คืออารมณเปลีย่นแปลงอยางฉับพลนั รุนแรง 

ติดตอกันเปนเวลานานจนรางกายปรับตัวไมได ทําใหเกิดความผิดปกติในการไหลเวียนเลือดและลมปราณ 

อวัยวะภายในทํางานผิดปกติจนเกิดความเจ็บปวยตามมา ความผิดปกติทางอารมณเปนสาเหตุของโรค

แลวยังมีผลกระทบตอการดําเนินโรค อาจทําใหโรคดีขึ้นหรือเลวลงก็ได 
ความผิดปกติทางอารมณท่ีเปนสาเหตุของโรคมี 7 แบบ คือ โกรธ ยินดี เศราโศก วิตกกงัวล 

ครุนคิด หวาดกลัว ตกใจ 
เลือดและลมปราณเปนสวนประกอบสําคัญของรางกาย และจําเปนตอการทํางานของอวยัวะ

ตาง ๆ ความผิดปกติทางอารมณเกิดจากความผิดปกติของอวยัวะ ความผิดปกติของเลือดและลมปราณ

จึงเปนสาเหตุของความผิดปกติทางอารมณ คัมภีรหวงต้ีเนยจิง 《黄帝内经》บันทึกไววา เลือดมาก

เกินไปกอใหเกดิอารมณโกรธ เลือดพรองทําใหเกิดอารมณกลัว เลือดของหัวใจและตับพรองทําใหตกใจ 

ลมปราณหัวใจพรองทําใหเศรา ลมปราณหัวใจสูงเกินไปทําใหเสียสติ หัวเราะรองไหไมมีสาเหตุ 
 1. ความสัมพันธระหวางอารมณกับอวัยวะภายใน 

อารมณเปลี่ยนแปลงมาจากลมปราณของอวัยวะตัน เชน ความยินดี ตกใจ สรางจากลมปราณ

หัวใจ ความโกรธสรางจากลมปราณตับ ความครุนคิดสรางจากลมปราณมาม ความเศราโศก วิตกกังวล

สรางจากลมปราณปอด ความกลัวสรางจากลมปราณไต 
ความผิดปกติทางอารมณโดยท่ัวไปจะมีผลกระทบตออวัยวะตันท่ีใหกําเนิดอารมณน้ัน ๆ เชน 

ความยินดีหรือตกใจเกินไปจะกระทบตอหัวใจ ความโกรธจัดจะกระทบตอตับ ความครุนคิดหมกมุนจะ

กระทบตอมาม ความเศราโศกวิตกกังวลจะกระทบตอปอด ความกลัวสุดขีดจะกระทบตอไต ความ
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ผิดปกติทางอารมณมีความสําพันธอยางใกลชิดเปนพิเศษกับหัวใจ เพราะหัวใจเปนจาวแหงอวยัวะภายใน 

และเปนท่ีอยูของจิตใจ ความผดิปกติทางอารมณจึงมักมีผลกระทบตอหัวใจกอนอวัยวะอื่น ๆ 
ความผิดปกติทางอารมณเปนสาเหตุกระทบทุกอวยัวะตัน แตมักจะกระทบการทํางานของหวัใจ 

ตับและมาม เพราะอวัยวะท้ังสามมีบทบาทสําคัญตอการไหลเวยีนเลือดและลมปราณ ดังน้ี 
- หัวใจเปนจาวแหงเลือดและควบคุมจิตใจ ความยินดีหรือตกใจเกินไปกระทบตอหัวใจ มี

อาการใจสั่น นอนไมหลับ ฝน หงุดหงิด กระวนกรวาย หัวเราะรองไหไมมีสาเหตุ เปนโรคจิตอาละวาด 
- ตับเก็บสะสมเลือด ลมปราณตับแผซาน ความโกรธจัดกระทบตอตับ ทําใหลมปราณตับ

แผซานลอยขึ้นบน มีอาการปวดแนนชายโครง หงุดหงิด ชอบถอนใจ จุกแนนลําคอ ผูหญิงระดูผิดปกติ 

ปวดระดู 
- มามควบคุมการยอยและการดูดซึมอาหาร ความครุนคิดหมกมุนจะกระทบตอมาม มีอาการ

เบ่ืออาหาร ทองอืด ทองเดิน 
ความผิดปกติทางอารมณอาจมีผลกระทบอวัยวะเดียวหรอืกระทบถึงอวยัวะอ่ืนดวย เชน ความ

ครุนคิดอาจกระทบตอหัวใจและมาม ความโกรธอาจกระทบตอตับและมาม เปนตน 

ความผิดปกติทางอารมณสามารถเปลี่ยนแปลงกลายเปนไฟ ทําใหมีอาการหงุดหงิด กระวน

กระวาย นอนไมหลับ หนาแดง ปากขม อาเจยีนเปนเลือด เลือดกําเดาไหล เปนตน ความผิดปกติทาง

อารมณยังอาจเปนสาเหตุของความเจ็บปวยจากการคั่งสะสมของลมปราณ ความชื้น ความรอน เสมหะ 

เลือด และอาหาร 
 2. ความผิดปกติทางอารมณมผีลกระทบทิศทางการไหลเวียนลมปราณของอวัยวะภายใน  

ความผิดปกติทางอารมณมีผลกระทบทิศทางการไหลเวียนลมปราณของอวยัวะภายใน ทําให

การไหลเวียนเลอืดและลมปราณผิดปกติ ดังน้ี 
1) ความยินดีเปนอารมณของหัวใจ ความยินดีทําใหผอนคลาย รูสึกสบายใจ เลือดและ

ลมปราณไหลเวยีนสมํ่าเสมอ เปนผลดีตอรางกาย แตความยินดีเกินขนาดจะกระทบตอหัวใจทําใหลมปราณ

หัวใจกระจัดกระจาย จิตใจจึงไมอยูเปนท่ี มีอาการออนเพลีย เกียจคราน ไมมีสมาธิ ถาเปนมากมีอาการ

ใจสั่น กระวนกระวาย อาละวาด 
2) ความโกรธกระทบตอตับ ทําใหลมปราณแผซานมากเกินไป หรือลอยสวนขึ้นขางบนและ

พาเอาเลือดไหลขึ้นไปดวย ทําใหมีอาการเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ หนาแดง หูมีเสียงดัง อาเจยีนเปนเลือด 

หมดสติ ตับเปนอวัยวะท่ีสําคัญ ความผิดปกติของลมปราณตับมักจะมีผลกระทบอวัยวะอื่น ๆ ดวย ถา
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ลมปราณตับไปกระทบมาม ทําใหทองอืด ทองเดิน ถาลมปราณตับไปกระทบกระเพาะอาหาร ทําให

คลื่นไสอาเจียน ตับและไตมีกําเนิดเดียวกัน ความโกรธจึงมักกระทบไตดวย มีอาการหวาดกลัว ความจํา

เสื่อม ปวดเม่ือยออนแรงท่ีเอว 
3) ความเศราโศกเกินไปทําลายลมปราณปอด แลวไปมีผลกระทบอวัยวะอื่น 

- ถาลมปราณปอดถูกทําลาย จะเกิดอาการลมปราณปอดพรอง คือ แนนหนาอก หายใจ
ขัด เซื่องซึม ไมมีแรง 

- ความเศราโศกไปกระทบลมปราณหัวใจ มีอาการใจสั่น ใจลอย 
- ความเศราโศกไปกระทบตับ ทําใหเกิดความผิดปกติทางจิต แนนชายโครง แขนขาชา เกร็ง 

ชักกระตุก 
- ความเศราโศกไปกระทบมาม ทําใหการไหลเวียนของลมปราณของจงเจียวติดขัด อาหาร

ไมยอย ทองอืด แขนขาออนแรง 
4) ความวิตกกังวลเกนิไปทําใหลมปราณปอดติดขัด มีอาการหายใจเบา พูดเสียงตํ่า ไอ 

แนนหนาอก แลวไปมีผลกระทบตอลมปราณของหัวใจ ตับ และมามได 
5) ความครุนคิดมากเกนิไปทาํใหลมปราณมามค่ังอยูภายใน ลมปราณของจงเจียวติดขัด 

กระทบการทํางานของมามและกระเพาะอาหาร มีอาการเบ่ืออาหาร ทองอืด แนนทอง ทองเดิน ถาเปน

มากทําใหกลามเน้ือลีบ 
ความครุนคิดเกิดจากมามแลวสงผลตอหัวใจทําใหเลือดในหัวใจพรอง มีอาการใจสั่น นอน

ไมหลับ ฝน ความจําเสื่อม 
6) ความหวาดกลัวทําใหลมปราณไตไมม่ันคง มีอาการกลั้นอุจจาระปสสาวะไมได ฝนเปยก 

แขนขาไมมีแรง ปวดเอว ความหวาดกลัวยงัทําใหไตไมสามารถสงสารจําเปนและลมปราณขึ้นไปหลอเลีย้ง

หัวใจและปอด เรียกวา นํ้ากับไฟไมปรองดองกนั มีอาการแนนหนาอกและทอง หงุดหงิด นอนไมหลับ 
7) ความตกใจเกินไปทําใหลมปราณหัวใจสับสน เลือดและลมปราณไมอยูในสมดุล มีอาการ

ใจสั่น กระวนกระวาย นอนไมหลับ หายใจขัด ถาเปนมากอาจมีอาการโรคจิต 
สาเหตุอ่ืน ๆ ที่ทําใหเกิดโรค 

1. โภชนาการท่ีไมเหมาะสม (饮食失宜 อิ่นสือซืออี๋)   
อาหารและนํ้าเปนสิ่งจําเปนตอการทํางานของรางกาย และการสรางเลือดและลมปราณ มาม 

และกระเพาะอาหารควบคุมการยอยและดูดซึมอาหาร ความผิดปกติจากการรับประทานอาหารและน้ํา เชน  
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รับประทานอาหารไมพอดี อาหารปนเปอน เลือกรับประทานอาหารมากเกินไป มักมีผลตอการทํางานของ

มามและกระเพาะอาหาร ดังน้ี 

1) การรับประทานอาหารไมดีพอ รับประทานอาหารนอยเกินไปหรือมากเกินไป ก็ทําให

รางกายผิดปกติ ถารับประทานอาหารนอยเกินไปจะขาดสารอาหาร ทําใหเลือดและลมปราณพรองเพราะ

สรางไมเพียงพอ รางกายซูบผอม ความตานทานโรคตํ่า เจ็บปวยบอย ถารับประทานอาหารมากเกินไป

หรือรับประทานอาหารเร็วเกินไปอาหารยอยและดูดซึมไมทัน อาหารไมยอย มีอาการทองอืด เรอบูดเปรี้ยว 

อาเจียน ทองเดิน 
ความผิดปกติจากการรับประทานอาหารไมพอดีพบมากในเด็ก เพราะระบบยอยอาหารยังไม

สมบูรณ ถาอาหารไมยอยเปนเวลานานสามารถเปลี่ยนเปนความรอนและความชื้น มีอาการรอนตามฝา

มือฝาเทาและหนาอก หงุดหงิด รองไหงอแง ทองอืด หนาเหลือง กลามเน้ือลีบ เรียกวา โรคตานขโมย 

ถาผูใหญชอบรับประทานอาหารมากเกินไปเปนเวลานาน ทําใหการไหลเวียนเลือดและลมปราณของกระเพาะ

อาหารและลําไสติดขัด ทําใหถายอุจจาระเปนมูกเลือด เปนริดสีดวงทวาร ถารับประทานอาหารหวาน มัน 

รสจัดมากเกินไป มักจะเปลี่ยนเปนความรอนในรางกาย ทําใหเกิดแผล ฝตามผิวหนัง 
การรับประทานอาหารไมพอดีอาจทําใหโรคท่ีเปนอยูเปลี่ยนแปลงไป เชน ผูปวยท่ีเพ่ิงฟนตัว

จากโรคท่ีเกิดจากความรอน มามและกระเพราะอาหารยอยยาก อาหารไมยอยเปลี่ยนเปนความรอนสะสม

รวมตัวกับความรอนของเดิมท่ียังหลงเหลืออยูทําใหโรคกลับมาเปนใหมหรือเปน ๆ หาย ๆ ไมหายขาด 
2) การรับประทานอาหารท่ีไมสะอาด ถารับประทานอาหารท่ีปนเปอนเชื้อแบคทีเรียจะทําให

ปวยเปนโรคอาหารเปนพิษ มีอาการปวดทอง อาเจียน ทองเดิน 
3) การเลอืกรับประทานอาหารมากเกินไป การเลือกรับประทานอาหารบางชนิดบางรสชาติมาก

เกินไปอาจทําใหเกิดโรคขาดสารอาหาร หรือชอบรับประทานอาหารรอนหรือเย็นเกินไปทําใหรางกายเสีย

สมดุลอิน-หยาง 
ถาชอบรับประทานอาหารสดเย็น ความเย็นจะไปทําลายลมปราณหยางของมามและกระเพาะ

อาหารเกิดความเย็นชื้นภายในรางกาย มีอาการปวดทอง ทองเดิน ถาชอบรับประทานอาหารเผ็ดรอนแหง 

จะเกิดความรอนค่ังในกระเพาะอาหารและลําไส มีอาการคอแหง ทองอืด ปวดทอง ทองผูก ถาเร้ือรังอาจ

ทําใหเปนริดสีดวงทวารหนัก 
ถาเลือกรับประทานอาหารมากเกนิไป รางกายอาจไดรับสารอาหารไมครบถวนเกิดโรคขาดอาหาร  

เชน โรคเหน็บชาเพราะขาดวิตามินบีหน่ึง โรคตาบอดกลางคืนเพราะขาดวิตามินเอ โรคคอหอยพอกเพราะ 
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ขาดไอโอดีน เปนตน 

อาหารมี  5  รสชาติหลัก ซึ่งมีสัมพันธกับอวัยวะตันท้ัง 5 คือ รสเปร้ียวเขาสูตับ รสขมเขาสู

หัวใจ รสหวานเขาสูมาม รสเผ็ดเขาสูปอด รสเค็มเขาสูไต รางกายจําเปนตองไดรับอาหารครบ 5 รสชาติ

เพื่อใหรางกายทํางานเปนปกติ ถาชอบรับประทานอาหารบางรสชาติมากเกินไปเปนเวลานาน อาจเกิดความ

ผิดปกติของอวยัวะภายใน เชน 
- รับประทานอาหารเค็มมากเกินไป ทําใหเลือดไหลเวียนติดขัด ใบหนาไมสดใส 
- รับประทานอาหารขมมากเกินไป ทําใหผิวแหง ผมรวง 
- รับประทานอาหารเผ็ดมากเกินไป ทําใหเสนเลือดและเอ็นหดเกร็ง เล็บหยาบแหง 
- รับประทานอาหารเปรี้ยวมากเกินไป ทําใหผิวแหงและกลามเน้ือหนาหยาบแหง ริมฝปากแหง 
- รับประทานอาหารหวานมากเกินไป ทําใหปวดกระดูก ผมรวง 
ในภาวะปกติควรรับประทานอาหารใหครบทุกหมูทุกรสชาติ ถาเจ็บปวยก็ควรรบัประทาน 

อาหารใหเหมาะสมกับโรค จะชวยใหโรคหายเรว็ขึ้น 
2. การตรากตรํามากเกินไปหรือนอยเกินไป (劳逸过度 เหลาอี้กั๋วตู)   

การออกกําลงักายใชแรงงานทําใหรางกายแข็งแรง เลือดและลมปราณไหลเวียนคลอง การ

พักผอนทําใหหายเหน็ดเหน่ือย รางกายและสมองฟนตัว แข็งแรง ถาตรากตรําใชแรงงาน ใชสมองหรือ

หักโหมทางเพศมากเกินไปเปนเวลานาน สามารถเปนสาเหตุของความเจ็บปวย เชนเดียวกับการพักผอน

สบายเกินไป ไมออกแรงออกกําลังกาย 
3.  โรคระบาด (流行病 หลิวสิงปง)   

โรคระบาด เปนโรคติดตอท่ีเกิดจากเชื้อโรคเปนสาเหตุ โรคระบาดมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังน้ี 
1) โรคท่ีเกิดอยางรวดเร็ว อาการรุนแรงและคลายคลึงกัน มีอาการเหมือนกลุมอาการท่ีเกิด

จากไฟแตรุนแรงกวา เชน ไขสงู กระวนกระวาย คอแหง ลิ้นแดง มีฝาเหลือง มักมีกลุมอาการความชื้น

รวมดวย 
2) โรคที่ติดตอไดงาย ระบาดแพรกระจายอยางรวดเร็ว อาจพบชุกชุมเปนแหง ๆ หรือระบาด

อยางกวางขวาง มีท้ังโรคระบาดชนิดไมรายแรงและชนิดรายแรงทําใหถึงตาย เชน ไฟลามทุง คางทูม 

ไทฟอยด คอตีบ ไขอีดําอีแดง ไขทรพิษ อหิวาตกโรค กาฬโรค 
3) การเกิดโรคและการระบาดมีความเกี่ยวของกับสาเหตุ ดังน้ี 
- อากาศเปลี่ยนแปลงผิดปกติ เชน รอนจัด แลงจัด นํ้าทวม 
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- สิ่งแวดลอม เชน อากาศและนํ้าถูกปนเปอน อาหารสกปรก 
- การแยกผูปวยทันที จะชวยปองการการระบาดของโรค 
- การควบคุมโรคระบาดไดผลดีดวยการฉีดวัคซนีปองกันหรือใหยารักษาโรค 

4.  โรคปาราสิต (伏虫病 ฝูฉงปง)   
โรคปาราสิต เกิดจากรางกายไดรับปาราสิตหรือเชื้อพยาธิจากการรับประทานอาหารหรือนํ้าท่ี

มีปาราสิตปนเปอน หรือสัมผัสนํ้าหรือดินท่ีมีปาราสิตอยู 
อาการของโรคปาราสิตท่ีพบสวนใหญ คือ ใบหนาซีดเหลือง ผายผอม กลามเนื้อลีบ ปวดทอง 

ชอบรับประทานของแปลก ๆ เชน ดิน 
ทางการแพทยแผนจีนถือวาความรอนชื้นสะสมค่ังในมามและกระเพาะอาหารทําใหเปนโรค

ปาราสิตไดงาย ผูปวยโรคปาราสิตจึงมักมีอาการของความรอนชื้นสะสมในมามและกระเพาะอาหารดวย 
ปาราสิตมีหลายชนิด ทําใหเกิดอาการตาง ๆกัน เชน พยาธิตัวกลมมักทําใหปวดทอง แขนขา

เย็นออนแรง พยาธิเสนดายทําใหคันท่ีทวารหนัก เปนตน 
5.  การบาดเจ็บ (外伤 ไวซาง)   

การไดรับบาดเจ็บจากภายนอกมีหลายชนิด เชน 
1) ถูกยิง ฟน แทง ฟกชํ้า ทําใหผิวหนังและกลามเน้ือและหอเลือดบวมปวด บาดแผลมี

เลือดออก กระดูกหัก ขอเคลื่อน ถาบาดเจ็บรุนแรงจะเกิดอนัตรายตออวัยวะภายใน เสียเลือดมากอาจ

ทําใหหมดสติ เสียชวีิต 
2) ความรอนจากไฟไหม นํ้ารอนลวก ไฟดูด ทําใหผิวหนังบวมแดงรอนหรือเปนตุมนํ้าใส ถา

ผิวหนังไหมรุนแรงจะเปลี่ยนเปนสีขาว นํ้าตาล หรือดํา ไมรูสึกปวด ถารางกายถูกความรอนรุนแรง ความ

รอนเขาสูรางกายเผาผลาญของเหลวในรางกาย ทําใหมีไข กระวนกระวาย คอแหง ปสสาวะนอย อาจถึงตาย 
3) ความหนาวเย็น การไดรับบาดเจ็บจากความหนาวเย็น พบไดเฉพาะในทองถิ่นท่ีมีอากาศ

หนาวเย็น ความหนาวเย็นมีผลกระทบตอรางกายท่ัวไปและมีผลกระทบเฉพาะท่ี 
- ผลกระทบตอรางกายท่ัวไป ความหนาวเย็นเปนอิน ทําใหติดขัด หดเกร็ง ความหนาวเย็น

ชอบทําลายลมปราณหยาง ทําใหขาดลมปราณหยางที่จะไปสรางความอบอุนและขับดันเลือดและลมปราณ 

มีอาการตัวเย็น หนาวสั่น ใบหนาซีดขาว ริมฝปาก ลิ้น เขียวคล้ํา มือเทาชา ออนเพลีย ไมมีแรง หายใจ

เบา ชีพจรชาเล็ก หมดสติ ถารักษาไมทันอาจเสียชวีิต 
- ผลกระทบเฉพาะท่ี มักเกิดกับอวัยวะท่ีไมไดหอหุมปองกันความหนาวเย็นใหเพียงพอ เชน  

มือ เทา ใบหู ปลายจมูก แกม เรียกวา หิมะกัด ความหนาวเย็นทําใหเสนลมปราณหดเกร็ง การไหลเวียน 
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เลือดและลมปราณติดขัด อวัยวะขาดการหลอเลี้ยงและความอบอุน ทําใหอวัยวะน้ัน ๆ ขาวซีด เย็นชา

ปวด ถารุนแรงจะบวมแดงคล้าํ เกิดตุมนํ้าซึ่งแตกออกเปนแผล กนแผลสีมวงคล้ํา หรือแผลลกึถงึกลามเน้ือ

และกระดูก 
4) แมลงสตัวกดัตอย ถาถกูสัตวกัดทําใหบริเวณท่ีถูกกัดบวมปวดมีเลือดออก ถาถูกกัดรุนแรง

อาจทําใหอวัยวะภายในไดรับบาดเจ็บ เสียเลือดมาก หรือไดรับพิษเขาสูรางกายถึงตายได 
(1) สุนัขบากัด ทําใหบาดแผลท่ีถูกกัดบวมปวด มีเลือดออก หลังจากแผลหายแลว เชื้อพิษ

สุนัขบาเขาสูระบบประสาท ทําใหกระวนกระวาย ขากรรไกรแขง็ ชักเกร็ง กลวันํ้า กลัวลม ทําใหถึงตาย

ทุกราย 
(2) งูพิษกัด ทําใหเกิดอาการตางกัน 3 แบบ ตามชนิดของพิษงู คือ 

- พิษตอระบบประสาท แผลท่ีถูกงูกัดจะชา ไมคอยบวมแดงปวด เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ 

มีเหงื่อออก แนนหนาอก แขนขาออนแรง ถาไดรับพิษมากจะเปนลม ตามัว พูดจาไมรูเร่ือง นํ้าลายไหล 

กลืนลําบาก ขากรรไกรแข็ง หายใจเบาหรือหยุดหายใจ 
- พิษตอเลือด แผลท่ีถูกงูกัดจะบวมแดงปวด แสบรอน มีตุมนํ้า หรือมีเน้ือตายกลายเปน

แผลใหญมีไขหนาวสั่น ปวดเม่ือยกลามเน้ือท่ัวตัว มีเลือดออกตามอวัยวะตาง ๆ 
- พิษตอเลือดและระบบประสาท 

ผลของความผิดปกติที่เปนสาเหตุของโรค 
เสมหะและของเหลวค่ัง และเลอืดค่ัง เปนผลของความผิดปกติในการทํางานของอวยัวะภายใน 

เสมหะและของเหลวค่ัง และเลือดค่ังอาจกลายเปนสาเหตุของโรค ทําใหเกิดความผิดปกติของอวัยวะและ

เน้ือเยื่อ 
1. เสมหะและของเหลวคั่ง (痰饮 ถานอิ่น) 

การสูญเสียสมดุลของของเหลวในรางกายทําใหเกิดเสมหะและของเหลวค่ัง เสมหะและ

ของเหลวค่ังก็เปนสาเหตุกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวทิยา ทําใหอวัยวะภายในทํางานผิดปกติ 
เสมหะและของเหลวมี 2 ชนิด คือ 
- ชนิดท่ีมองเห็น คือ เสมหะและของเหลวท่ีมีรูปรางมองเห็นได สัมผัสได มีเสียง เชน เสมหะ

จากลําคอ เสียงเสมหะเวลาหอบ 
- ชนิดท่ีมองไมเห็น คือ อาการและอาการแสดงที่เกิดจากเสมหะและของเหลวค่ัง แตมองไม 

เห็นตัวตนของสาเหตุ  มีแตอาการ เชน เวียนศีรษะ ตาลาย ใจสั่น หายใจขัด คลื่นไสอาเจียน เปนลม  
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พูดจาไมรูเร่ือง อาละวาด เปนตน อาการแสดงที่สําคัญ คือ ฝาลิ้นเปยกเหนียว ชีพจรลื่น 
เสมหะ (痰 ถาน) ของเหลว (饮 อิ่น) นํ้า (水 สุย) และความชื้น (湿 ซอื) เกิดจากความ

ผิดปกติในการดูดซึมไหลเวียน และขับถายของของเหลวในรางกาย และเปนสาเหตุกอโรคราย ความชื้น

รวมตัวกันเปนนํ้า นํ้าสะสมกลายเปนของเหลว ของเหลวสะสมกลายเปนเสมหะ ท้ังหมดเปนอิน แตมี

ลักษณะทางกายภาพแตกตางกัน เสมหะจะมีลักษณะขุนขนเหนียว ของเหลวและนํ้าจะบางใส เสมหะและ

ของเหลวค่ังอาจพบรวมกับกลุมอาการท่ีเกิดจากสาเหตุของโรคจากภายนอกท้ังหก คือ ความเย็น ความ

รอนอบอาว ความชื้น ความแหง และไฟ 
เสมหะและของเหลวค่ัง สวนมากเกิดจากสาเหตุของโรคจากภายนอก ความผิดปกติในการ

รับประทานอาหารและนํ้า ความผิดปกติทางอารมณ ทําใหการทําหนาท่ีควบคุมสมดุลของนํ้าในปอด มาม 

ไต และซานเจยีวเสียไป ปอด มาม ไต และซานเจียวมีความสัมพันธใกลชดิกับการรักษาสมดุลนํ้าใน

รางกาย คือ 
- ลมปราณปอดแผกระจายชวยพานํ้าไหลเวียนไปหลอเลี้ยงรางกาย 
- มามควบคุมการดูดซึมนํ้าจากทางเดินอาหารสงไปหลอเลี้ยงรางกาย 
- ลมปราณไตควบคุมการทํางานของปอดและมามในการไหลเวียนนํ้า ควบคุมการขับปสสาวะ

ของกระเพาะปสสาวะ 
- ซานเจียวเปนทางลําเลียงผานของนํ้าและการขับนํ้า 
ความผิดปกติในการทํางานของปอด มาม ไต และซานเจียว ทําใหเกิดการค่ังของเสมหะและ

ของเหลว สวนมากสะสมอยูในลําไส กระเพาะอาหาร ทรวงอก และผิวหนัง ลมปราณท่ีไหลเวียนขึ้นลง

เขาออก จะพดัพาเสมหะและของเหลวไปท่ัวรางกาย จงึเกิดอาการไดทุกแหงในรางกาย เสมหะและ

ของเหลวค่ังเปนผลของโรคแลวยังเปนสาเหตุของโรคใหม ทําใหการทํางานของปอด มาม ไต ในการรักษา

สมดุลของนํ้าในรางกายเสียไป ทําใหเกิดโรคท่ีเกิดจากเสมหะและของเหลวค่ัง ลุกลามและซับซอนยิ่งขึ้น 
 เสมหะและของเหลวเปนสาเหตุกอโรคท่ีมีคุณลักษณะพิเศษ ดังน้ี 

1) เสมหะและของเหลวมักถกูลมปราณพัดพาไปอุดตันตามเสนลมปราณ ทําใหเลือดและ

ลมปราณไหลเวยีนไมสะดวก มีอาการแขนขาชา เคลื่อนไหวไมสะดวก เปนอัมพาตครึ่งซีก ถาเสมหะและ

ของเหลวไปสะสมเฉพาะท่ี จะมีอาการตอมนํ้าเหลืองท่ีคอโต เปนกอนใตผิวหนัง เปนฝแผล 
2) เสมหะและของเหลวมักไปอดุตันการไหลเวยีนลมปราณของอวัยวะภายใน เชน ทําให 

ลมปราณปอดไมแผกระจาย มีอาการแนนหนาอก ไอ หอบ ถาลมปราณกระเพาะอาหารไมไหลเวียนลง 
ขางลาง ทําใหคลื่นไสอาเจียน 
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3) เสมหะและของเหลวชอบกระทบหัวใจทําใหเกิดความผิดปกติทางจิต เชน เสมหะขึ้นไปปก

คลุมหัวใจทําใหหนามืด ตาลาย หมดสติ ถาเสมหะและไฟกระทบหัวใจ ทําใหแนนหนาอก ใจสั่น กระวน

กระวาย อาละวาด เปนลมชัก เปนโรคจิต 
4) เสมหะและของเหลวทําใหเกิดความผิดปกติของอวัยวะและเนื้อเยือ่ท่ัวรางกาย มีอาการ

ผิดปกติมากมาย ท่ีเปนอาการหลักมี 8 ชนิด คือ ไอ หอบ ใจสัน่ วิงเวียน อาเจียน อืดแนน บวม ปวด 
กลุมอาการเสมหะและของเหลวค่ังท่ีพบบอย แบงเปน 2 ชนิดใหญ ๆ คือ กลุมอาการเสมหะ

ค่ัง และกลุมอาการของเหลวค่ัง 
(1) กลุมอาการเสมหะค่ัง มีอาการแตกตางกันตามอวัยวะท่ีมีเสมหะไปอุดตัน เชน 

- ปอด : ไอ หอบ เสมหะมาก 
- หัวใจ : แนนหนาอก ใจสั่น นอนไมหลับ อาละวาด ไมคอยรูสึกตัว 
- ตับ : หนาเขียว วิงเวยีน เกร็งชัก 
- มาม : ทองอืด ตัวหนัก แขนขาไมมีแรง 
- ไต : ปวดเอวและเขา เทาเย็น 
- กระเพาะอาหาร : แนนทอง คลื่นไส อาเจียน 
- ลําคอ : จุกแนนในลําคอ 
- ศีรษะ : วิงเวยีน เปนลม 
- หนาอกสีขาง : อืด แนน ปวด 
- แขนขา : ชา ปวด 
- เสนลมปราณ เอ็น กระดูก : เปนกอนใตผิวหนัง ฝ อัมพาต 

(2) กลุมอาการของเหลวค่ัง มีอาการแตกตางกันตามอวัยวะท่ีมีของเหลวค่ัง เชน 
- กลามเน้ือและผิวหนัง : บวมนํ้า ตัวหนัก ไมมีเหงื่อ 
- หนาอก สีขาง : อืดแนน ไอแลวเจ็บ 
- เหนือกระบังลม : แนนหนาอก หอบ นอนราบไมได 
- รอบ ๆ ลําไส : ทองแนนมีเสียงโครกคราก ปากแหง เบ่ืออาหาร 

2.  เลือดคั่ง (瘀血 ยฺวีเซฺวีย่) 
เลือดค่ัง คือ เลือดไหลเวียนชาลง มีการค่ังอยูในเสนลมปราณ อวัยวะ เน้ือเยื้อตาง ๆ หรือ 

เลือดไหลออกมาค่ังนอกเสนลมปราณ เลือดค่ังเปนผลของการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาของบางโรค  
และเปนสาเหตุของโรคไดดวย  
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สาเหตุของการเกิดเลือดค่ัง มีดังน้ี 

1) สาเหตุจากภายนอก คือ การกระทบกระแทก บาดเจ็บจากภายนอก ทําใหเลือดไหลเวียน

ไมคลอง หรือ เลือดค่ังอยูภายใน 
2) สาเหตุจากความผิดปกติภายในรางกาย 

- ลมปราณพรอง ทําใหเลือดไมไหลเวียน 
- ลมปราณไหลเวียนติดขัด ทําใหเลือดไหลเวียนติดขัดไปดวย 
- ความเย็นทําใหเลือดไหลเวียนชาลง จับตัวเปนกอน 
- ความรอนทําใหเลือดเขมขน จับตัวเปนกอน หรือมีเลือดออก 
- ความผิดปกติทางอารมณ ทําใหลมปราณติดขัด 

เลือดค่ังทําใหเกิดอาการเฉพาะ ดังน้ี 
1) มีอาการปวดเหมือนเข็มแทง ตําแหนงท่ีปวดแนนอน กดเจ็บ เปน ๆ หาย ๆ ปวดมาก 

ตอนกลางคืน 
2) มีอาการบวมเปนกอน อยูกับท่ี ถาอยูท่ีผิวหนังจะมีสีเขียวมวงคล้ําถึงเขียวเหลอืง ถาอยู 

ภายในรางกายจะเปนกอนคอนขางแข็ง หรือกดเจ็บ 
3) มีเลือดออก เลือดมีสีมวงคล้าํ หรือปนกอนเลือด 
4) ใบหนา ริมฝปาก เล็บมีสีเขียวมวงคล้ํา 
5) ลิ้นสีมวงคล้ําหรือมีจุดเลือดออก จ้ําเลือด เปนอาการแสดงท่ีพบบอยท่ีสุด ใชในการ 

วินิจฉัยโรคไดรวดเร็ว 
6) ชีพจรเล็ก ฝด ลึก ตึง เหมือนสายธนู หรือไมสมํ่าเสมอ 

อาการเลอืดค่ังข้ึนกับสาเหตุและตําแหนง ดังน้ี 
1) หัวใจ ใจสั่น เจ็บหนาอก ริมฝปากและเล็บเขยีวคล้ํา 
2) ปอด  เจ็บหนาอก ไอเปนเลือด 
3) กระเพาะอาหารและลําไส  อาเจียนเปนเลือด อุจจาระเหลวสีดํา 
4) ตับ  สีขางปวดบวมเปนกอน 
5) มดลูก ปวดทองนอย ปวดระดู ระดูผิดปกติ ขาดระดู ระดูสีคล้ําเปนกอน ตกเลือด 
6) แขนขา  แผลเน้ือตายตามมือเทา 
7) ผิวหนัง  บวมปวดสีเขียวคล้าํ 
8) อาการอืน่ท่ีพบได เชน ผิวหนังหนาหยาบแหง ใตลิ้นมีเสนเลือดดําขอด 
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บทที่ 8 
การตรวจวินิจฉัยโรคดวยศาสตรการแพทยแผนจีน 

 

ความเปนมาของอิน-หยาง 
ศาสตรการแพทยแผนจีนมีหลักการตรวจวินิจฉัยโรคแบบองครวม หมายถึง การนําขอมูลจาก

ท้ังตัวผูปวยและสิ่งแวดลอมตาง ๆ มารวมพิจารณาหาสาเหตุของโรค หลกัการแบบองครวมน้ันจะพิจารณา  

ขอมูลตาง ๆ ดังน้ี 
1. ตรวจสอบอาการเจ็บปวยท้ังภายในและภายนอก 

เม่ือมีภายในยอมมีภายนอก หมายถึง ภายในรางกายเกิดพยาธิสภาพยอมจะแสดงออกมาให

เห็นทางภายนอก หรือรูเฉพาะอาณาบริเวณเล็ก ๆ สามารถทราบท้ังระบบ 
2. ตรวจสอบอาการเจ็บปวยของมนุษยกับธรรมชาติ 

ฤดูกาลและภูมิประเทศท่ีตางกันจะพบโรคเกิดบอยหรือความชุกของโรคตางกัน หรือสภาพ

อากาศท่ีเปลี่ยนอยางฉับพลัน และการระบาดของโรคลวนมีอทิธิพลตอมนุษย 
3.  ตรวจสอบอาการเจ็บปวยของมนุษยกับสังคม 

มักเนนปจจัยการเกิดอาการเจ็บปวยจากภาวะจติใจ เชน การแขงขันท่ีรุนแรง มีภาวะกดดัน

จิตใจอยางหนักหนวง ลวนสงผลใหอัตราการเกดิโรคทางดานจิตใจมีมากขึ้น 
การแพทยแผนจนีมีหลักการตรวจทุกดานเพื่อหาสาเหตุของอาการโรค หมายถึง การตรวจพ้ืนฐาน 

4 ประการ หรือ ซื่อเจิ่น (四诊) ซึ่งวิธีการตรวจโรคท้ังสี่น้ีเปนการหาขอมูลในมุมมองท่ีตางกัน ดังน้ันการ

ตรวจโรค 4 ดานของแพทยแผนจีนจึงไมอาจทดแทนกันได เน่ืองจากการตรวจโรคท้ัง 4 ดานจะสงเสริม
ขอมูลซ่ึงกันและกัน ทําใหไดขอมูลท่ีสมบูรณ อยางไรก็ตาม การตรวจวินิจฉัยผูปวยแตละคนน้ัน อาการ

แสดงออกอาจไมพบจากการตรวจครบ 4 ดาน ดังน้ัน การแยกแยะการเจ็บปวยจําเปนตองจับประเด็น

อาการปวยหลัก ๆ ใหไดกอน 
การตรวจวินิจฉัยโรคทางการแพทยแผนจีน  

วิธีตรวจโรคท้ังสี่ ไดแก การมองดู (望诊 วางเจิ่น) การฟงและการดมกลิ่น (听诊和闻诊 

ทิงเจ่ินเหอเหวินเจิ่น) การถาม (问诊 เวิ่นเจิ่น) การจับชีพจรและการคลํา (切诊和按诊 เชี่ยเจิ่นเหอ

อั๋นเจิ่น) 
1.  การมองดู (望诊 วางเจ่ิน) 

การดู เปนวิธีตรวจวินิจฉัยโดยการสังเกตความผดิปกติหรือความเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขึ้นภายนอก 
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รางกาย ไดแก การดูเสิน (神) การแสดงอารมณทางใบหนา การดูสีหนา การดูลักษณะทาทาง การดูลิ้น  
และการดูสารคัดหลั่งตาง ๆ 
 จุดประสงคในการตรวจวินิจฉัยโดยการดูน้ัน เพ่ือประเมินพยาธิสภาพของอวยัวะภายในท่ีสะทอน

ออกมาใหเห็นเปนความผิดปกติของรางกายภายนอก ทําใหเขาใจถึงสภาวะของโรคได โดยเฉพาะอยางยิง่   

การดูใบหนาและการดูลิ้นน้ัน ทางการแพทยแผนจีนถือวาเปนอวัยวะท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับอวัยวะ

ภายในมากท่ีสุด 
1.1  การดูสภาพรางกายโดยรวม (望整体 วางเจ๋ินถี)่ 
1) การดูเสิน หรือ ความมีชีวิตชีวา 

เสิน หรือ จิตใจ เปนสิ่งท่ีอาศัยอยูในหัวใจแตแสดงออกท่ีดวงตา เสิน ในความหมายกวาง 

หมายถึง การแสดงออกภายนอกของการทํางานของรางกาย ซึ่งสะทอนถงึการทํางานของอวัยวะภายใน 

สวนเสินในความหมายแคบ หมายถึง การทํางานของจิตใจ ซึ่งรวมถึง การมีสติสัมปชัญญะและความคิด

อานของมนุษย  ซ่ึงการดูเสิน  หมายความรวมกันท้ังสองความหมาย 
 การดูเสินควรใหความสนใจเรื่องการแสดงออกทางใบหนา ระดับของสติสัมปชัญญะ การเคลื่อนไหว 

และปฏิกิริยาตอบสนองตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสังเกตการเคลื่อนไหวของลูกตา เพราะดวงตาเปน

ทวารของตับ และเปนตัวสื่อสารของหัวใจ ดังน้ัน หัวใจสําคัญของการดูเสิน คือ การสังเกตดวงตา 

(1) การมีเสนิปกติ (得神 เตอเสิน) 
การมีเสินปกติจะแสดงออกมาโดยการมีสีหนาแจมใส มีความต่ืนตัวดี และมีแววตาสดใส การ

แสดงออกทางอารมณเปนธรรมชาติ การพูดชดัเจน มีสติสัมปชัญญะ มีจังหวะการหายใจสมํ่าเสมอ มี

กลามเน้ือสมบูรณแข็งแรง รางกายเคลื่อนไหวคลองแคลว ซึง่อาการแสดงตาง ๆ เหลาน้ีเปนตัวสะทอน

ใหเห็นถึงความสมบูรณของอวยัวะภายในตางๆ 
ตารางที่ 8-1    แสดงอาการท่ีสะทอนใหเห็นถึงความสมบูรณของอวยัวะภายใน 

อวัยวะภายใน สิ่งท่ีสะทอนถึงความสมบูรณ 
หัวใจ สีหนาแจมใส การแสดงอารมณเปนธรรมชาติ การพูดชัดเจน  

มีสติสัมปชัญญะและมีปฏิกิริยาตอบสนองวองไว 
ปอด  จังหวะการหายใจท่ีดีและสมํ่าเสมอ 
มาม  มีกลามเน้ือสมบูรณแข็งแรง และการเคลื่อนไหวของแขนขาคลองแคลว 
ตับและไต มีความต่ืนตัวดี และแววตามีประกายสดใส 
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ความสมบูรณของอวยัวะตันท้ัง 5 สะทอนใหเห็นถึงความสมบูรณของรางกาย และเม่ือเกิด

เจ็บปวยขึ้น ก็จะมีการพยากรณโรคท่ีดี 
(2)  การมีเสินลดลง (少神 เสาเสิน) 
การมีเสินลดลง หมายถึง ภาวะท่ีเสินไมเพียงพอ ซึ่งแสดงออกโดย การมีสีหนาไมแจมใส แววตา

ไมสดใส ดูเซื่องซึม หายใจสั้น การพูดเนือย ๆ ปฏิกิริยาตอบสนองเชื่องชา ออนลา และดูงวงซึม การมี

เสินลดลงเกิดจากสารจําเปนและลมปราณของอวยัวะตันท้ัง 5 ไมเพียงพอซึ่งมักพบในกลุมอาการพรอง 
(3)  การไมมีเสนิ (失神 ซือเสิน) 
การไมมีเสินสะทอนใหเห็นถึงการลดลงอยางมากของสารจําเปนหรือมีความเสียหายอยางมาก

ของเจิ้งชี่ บงบอกถึงการทํางานท่ีลมเหลวของอวัยวะภายใน และหมายถึงภาวะวิกฤตของรางกายซึ่งมีการ

พยากรณโรคท่ีไมดี 
การไมมีเสิน มีอาการแสดงคือ มีสีหนาหมองคล้ํา แววตาแขง็ท่ือ มืดมัว หนาตาเฉยเมย ไม

แสดงอารมณ สภาพจิตใจทรุดโทรม ปฏิกิริยาโตตอบเชื่องชา การหายใจต้ืนและออนแรง กลามเน้ือลีบ

เล็ก การเคลื่อนไหวยากลําบาก บางคร้ังไมไดสติแตบนพึมพําคนเดียว เอามือจิกดึงผาปูท่ีนอน หรืออาจ

มีอาการหมดสติไปฉับพลัน ตาปด อาปาก แขนขาออนแรง ปสสาวะและอุจจาระราด                                 
ตารางที่ 8-2   แสดงการไมมีเสินมีอาการแสดงท่ีบงบอกถึงการทํางานท่ีลมเหลวของอวัยวะตันท้ัง 5  

อวัยวะภายใน อาการท่ีบงบอกถึงการทํางานท่ีลมเหลว 
หัวใจ สีหนาหมองคล้ํา ไมแสดงอารมณ สภาพจิตใจทรุดโทรม

และปฏิกิริยาตอบสนองเชื่องชา 
ปอด หายใจแผวเบา หรือหายใจไมสมํ่าเสมอ 
มามและกระเพาะอาหาร กลามเน้ือลีบเล็ก การเคลื่อนไหวยากลําบาก 
ตับและไต แววตาแข็งท่ือ ตามัว 

(4)  การมีเสินปลอม (假神 เจ่ียเสิน) 
การมีเสินปลอมเปนปรากฏการณหลอกชนิดหน่ึงของการดีขึ้นเพียงชั่วคราวเกิดขึ้นอยางฉับพลัน

ในผูปวยซึ่งอยูในภาวะวกิฤตหรือปวยหนักมาก เน่ืองจากสารจําเปนและชีล่ดลงอยางมากจากภาวะปวยหนัก

หรือปวยเรื้อรัง 
การมีเสินปลอม มีอาการแสดงคือ มีการเปลี่ยนแปลงของอาการปวยท่ีดีขึ้นอยางฉับพลัน รวดเร็ว 

เชน จากการพูดเนือย ๆ และแผวเบา กลายเปนการพูดฉะฉานชัดเจน เสียงดังฟงชัด หรือจากอาการเซื่องซึม
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ไมไดสติ กลายเปนการมีสติสัมปชัญญะ ราเรงิ หรือจากสีหนาหมองคล้ํา กลายเปนแกมแดง ระเร่ือ หรือ

จากอาการเบื่ออาหาร รับประทานอาหารไมได กลายเปนเจริญอาหาร รับประทานอาหารไดมากกวาปกติ 
การมีเสินปลอม เปนอาการท่ีบงบอกวาสารจําเปนและชี่กําลังจะหมดไป อินและหยางกําลังจะ

แยกจากกัน ซึง่หมายความวา ภาวะของโรคเขาสูขั้นวิกฤตมาก ในคัมภีรโบราณ เรียกวา “แสงสุดทาย
กอนตะวันตกดิน” หรือ “ แสงสวางวูบสุดทายกอนเทียนจะดับ”  

ความแตกตางของการมีเสินปกติกับการมีเสนิปลอม คือ   
1. การมีเสินปลอม มักปรากฎขึ้นหลังจากภาวะไมมีเสินในผูปวยท่ีมีอาการหนักมาก และมัก

ไมสัมพันธกับอาการโดยรวมของโรค 
2. การมีเสินปลอม มักจะอยูชั่วคราว หลังจากน้ันอาการจะแยลงอยางรวดเร็ว ในระหวางการ

ดําเนินของโรค ถาภาวะของโรคเปลี่ยนแปลงจากการมีเสินปกติไปสูการมีเสินลดลง หรือจากการมีเสินลดลง

ไปสูการไมมีเสินหรือการมีเสินปลอม แสดงวาการทํางานของอวัยวะภายในหรือชี่กําลังลดลง และภาวะของ

โรคกําลังแยลง ในทางกลับกนั ถาผูปวยเปลี่ยนแปลงจากการไมมีเสินไปสูการมีเสินลดลงหรือการมีเสิน

ปกติ แสดงวาการทํางานของ อวัยวะภายในและชี่กําลังดีขึ้น ความรุนแรงของโรคกําลงัลดลง ดังน้ัน การ

ดูเสิน จึงมีความสําคัญทางคลินิกในการดูความเปลี่ยนแปลงของการดําเนินโรค 
(5)  ระดับความผิดปกติของจิตใจ (神气不足 เสินช่ีปูจู) 

-  ภาวะกระวนกระวายใจ (烦躁不安 ฝานเจาปูอัน) 
ภาวะกระวนกระวายใจเกิดจากไฟในหัวใจ หรอืเกิดหลังจากโรคท่ีถูกความรอนกระทําแลว

ทําใหเกิดภาวะพรอง ซึ่งจะมีอาการไขตํ่า ๆ นอนไมหลับ กระสับกระสาย อันเกิดเน่ืองจากความรอนมา

กระทํา ทําใหสารนํ้าในรางกายลดลง อาการมีระดับความรุนแรงตาง ๆ กัน ต้ังแตรูสึกอึดอัดแนนในทรวง

อกเหมือนจะหายใจไมออก ถารุนแรงมากอาจถึงขั้นหมดสติ แตมักมีอาการกระสับกระสายรวมดวย ถา

รุนแรงท่ีสุดอาจเขาขั้นโคมา พูดจาสับสนไมรูเรื่อง ซึ่งเกิดจากไฟกระทําตอหัวใจและไต 
-  ภาวะซึมเศรา (癫病 เตียนปง) 
ภาวะซึมเศราจะมีอาการแสดงคือ ใบหนาไมแสดงอารมณ พูดพึมพํากับตัวเอง เด๋ียว

หัวเราะเด๋ียวรองไห การรับรูลดลง สาเหตุมักเกิดจากความชื้นตกคางสะสมและมีผลกระทบตอจิตใจ 
-  ภาวะคลุมคลัง่ (狂病 ขวงปง) 
ภาวะคลุมคลั่งมีอาการแสดง คือ พูดเพอเจอ ดาทอ บาคลั่ง ไมอยูน่ิง  ชอบปนขึ้นที่สูง  

ชอบเปลือยกาย เท่ียวเตร็ดเตรไปเร่ือย ๆ ทํารายรางกายผูอื่น ทําลายขาวของ สาเหตุท่ีพบบอยคือ ชี่ของ 
ตับติดขัด และเปลี่ยนสภาพเปนไฟและเสมหะ ซึ่งเสมหะรอนน้ีจะมีผลกระทบตอจิตใจ บางคร้ังอาจเกิด

จากความรอนมากเกินไปในเสนลมปราณหยางหมิง  หรือมีเลือดค่ังอุดกั้นทวารของเสนลมปราณหยางหมิง 
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-  ลมชัก (痫病 เสียนปง) 
ลมชักมีอาการแสดงคือ หมดสติฉับพลันรวมกับมีนํ้าลายไหลยืด และมีการกระตุกของแขน

ขา หลังจากอาการสงบ ผูปวยจะไมมีอาการผิดปกติหลงเหลืออยูเลย สาเหตุเกิดจากลมตับรวมกับเสมหะ 

และเสมหะรอนค่ังคางรบกวนหัวใจ 
2) การดูสีหนา (望面色 วางเมี่ยนเซอะ) 

การดูสีหนา หมายถึง การดูสแีละประกายของใบหนา เน่ืองจากช่ีและเลอืดจากเสนลมปราณ

หลักท้ัง 12 เสน จะผานไปยังใบหนา ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงของสีและประกายของใบหนา จะสะทอนให

เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเสนลมปราณและอวัยวะภายใน 
(1) สีหนาปกติ (常色 ฉางเซอะ) 
สีหนาปกติ หมายถงึ สขีองใบหนาและความมีประกายสดใสของคนท่ีมีสุขภาพดี ซึ่งจะสะทอน

ใหเห็นถึงความสมบูรณของเลือดลม และประสทิธิภาพการทํางานของอวยัวะภายใน ในภาวะปกติสีของสี

หนาสามารถแบงได ดังน้ี 
- สีประธาน (主色 จูเซอะ)         

สีประธาน หมายถึง สีผวิท่ีมีมาแตกําเนิดของแตละบุคคล ซึ่งแตกตางกันตามเชื้อชาติและ

เผาพันธุ เชน คนจีนมีผิวสีเหลือง  สีผิวพื้นฐานจึงเปนสีออกเหลือง 
- สีผันแปร (客色 เคอเซอะ) 
สีผันแปร หมายถึง สีผิวท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กนอย ซึ่งเปนไปตามการเปลีย่นแปลงของ

ฤดูกาล เชน ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มี 4 ฤดูกาล จึงมีการเปลี่ยนแปลงของสผีิว ดังน้ี ฤดูใบไมผลิ

จะเปนสีออกฟาหรือออกเขียว ฤดูรอนจะเปนสีออกแดง ฤดูใบไมรวงจะเปนสีออกขาว และฤดูหนาวจะ

เปนสีคอนขางคล้ํา ซึ่งท้ังหมดเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล แตยังอยูในเกณฑปกติ 
การเปลีย่นแปลงสีหนาท่ียังปกติ  
สีหนาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามสภาพการทํางานท่ีแตกตางกัน ภูมิอากาศ ภูมิประเทศที่อยู

อาศัย อาหาร และการเปลี่ยนแปลงของอารมณ 

(2) สีหนาผิดปกติ (病色 ปงเซอะ)   
สีหนาผิดปกติ หมายถึง การเปลีย่นแปลงของสผีวิและความสดใสอันเน่ืองมาจากการเจ็บปวยซึ่ง 

แบงเปน 5 สี ตามอวัยวะตันท้ัง 5   
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ตารางที่ 8-3   แสดงการเปลี่ยนแปลงของสีผวิเนื่องจากการเจ็บปวยแบงตามอวัยวะตันท้ัง 5  

สีหนา อวัยวะตัน โรคหรือกลุมอาการ 
ฟาหรือเขียว 

      
 ตับ กลุมอาการจากลม ลมกับตับ กลุมอาการปวด กลุมอาการ 

ความเย็น เลือดค่ัง 
แดง หัวใจ กลุมอาการความรอน กลุมอาการหยางลอยขึ้นบน 
เหลือง มาม กลุมอาการมามพรอง กลุมอาการความชื้น ดีซาน  

ขาว ปอด กลุมอาการความเย็น กลุมอาการพรอง (เสียเลือด/สูญเสียชี)่ 
ดํา ไต ไตพรอง (หยางของไตพรอง/อนิของไตพรอง) นํ้าค่ังคางใน 

รางกาย โรคเกี่ยวกับระบบเลือด เลือดค่ัง กลุมอาการความเย็น 
(3) ความสัมพันธของใบหนากบัอวัยวะภายใน 
ในคัมภีรโบราณ ไดแบงสวนตาง ๆ ของใบหนาตามความสัมพันธกับอวัยวะภายใน ดังน้ี 

คอหอย อยูบริเวณเหนือจุดระหวางหัวค้ิว 
ปอด อยูระหวางหัวค้ิว 
หัวใจ อยูใตจุดระหวางหัวค้ิว (ด้ังจมูก) 
ตับ อยูใตจุดของหัวใจ (สันจมูก) 
ถุงน้ําดี  อยูดานขางท้ังสองดานของจุดตับ 
มาม อยูใตจุดตับ (ปลายจมูก) 
กระเพาะอาหาร อยูบริเวณปกจมูก 
ลําไสใหญ   อยูบริเวณแกมท้ังสองขาง 
ไต อยูดานขางท้ังสองดานของจุดลาํไสใหญ 
สะดือ อยูใตจุดไต 
ลําไสเลก็ อยูเหนือแกมขึ้นไป (ระหวางถงุนํ้าดี - ลําไสใหญ) 
กระเพาะปสสาวะและมดลูก อยูบริเวณรองระหวางจมูกและริมฝปาก 

 ถาอวัยวะภายในมีความผิดปกติ จะมีอาการผิดปกติปรากฏที่บริเวณใบหนาท่ีสัมพันธกับ

อวัยวะภายในน้ันๆ 
3) การดูลกัษณะรูปราง (望体形 วางถี่สิง) 

(1) รูปรางสมบูรณแข็งแรง (健康 เจ้ียนคัง) 
รูปรางสมบูรณแข็งแรง หมายถึง รูปรางท่ีดูล่ําสันแข็งแรง กลามเนื้อเปนมัดสมบูรณ ชองทรวงอก 
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หนาและกวาง ผิวพรรณเปลงปลั่ง แสดงถึงความสมบูรณของอวัยวะภายใน ชี่ และเลือด เม่ือเกิดเจ็บปวย

จะมีพยากรณโรคท่ีดี 
(2) รูปรางออนแอ (衰弱 ไซฺวร่ัว) 
รูปรางออนแอ หมายถึง รูปรางท่ีดูออนแอขี้โรค โครงรางบอบบาง ชองทรวงอกแคบ กลามเนื้อลีบ

เล็ก ผิวพรรณหมองคล้ําไมสดใส แสดงถึงความไมสมบูรณของอวัยวะภายใน ภาวะพรองของชี่และเลือด 

เม่ือเจ็บปวยจะมีพยากรณโรคไมดี 
(3) รูปรางอวน (肥胖 เฝฺวยพ๋ัง)  
ถารูปรางอวนและเจริญอาหาร รับประทานไดมาก หมายถึง ภาวะเกนิ แตถารูปรางอวนแต

เบ่ืออาหาร หมายถึง ภาวะช่ีพรอง คนท่ีรูปรางอวน มีความเสี่ยงสูงท่ีจะมีความชื้นและเสมหะค่ังคาง

สะสมในรางกาย ทําใหเกิดภาวะชี่ติดขัด แลวอาจแปรสภาพเปนไฟ ซึ่งอาจทําใหเกิดอัมพฤกษได 
(4) รูปรางผอม (消瘦 เซียวโซว) 
ถารูปรางผอมแตรับประทานอาหารไดมาก มักเกี่ยวกับภาวะไฟลุกโชนในจงเจียว แตถารูปราง

ผอมและรับประทานอาหารไดนอย มักเกี่ยวกับภาวะมามและกระเพาะอาหารพรอง ถารูปรางผอม และมี

อาการรอนท้ัง 5 รวมกับเหงื่อออกตอนกลางคืน มักเกี่ยวของกับภาวะอินและเลอืดพรอง 
4)  การดูลกัษณะทาทาง (望神情 วางเสินฉงิ) 

 (1)  ทานอน  
ทานอนหงายมักเกี่ยวของกับหยาง แตทานอนคว่ํามักเกี่ยวของกับอิน ถานอนแลวพลิกตัวได

งาย ชอบนอนหงายและกางแขนขา หรือชอบถอดเสื้อผาเวลานอน มักเกี่ยวของกับกลุมอาการหยาง กลุม

อาการความรอน และกลุมอาการแกรง ถานอนแลวพลิกตัวลําบาก ชอบสวมเสื้อผาหนา ๆ หรือชอบนอน

คุดคู มักเกี่ยวของกับกลุมอาการอิน กลุมอาการความเย็น และกลุมอาการพรอง 

(2)  ทานั่ง 
น่ังศีรษะต้ังตรง หอบ และมีเสมหะมาก มักเกี่ยวของกับภาวะปอดแกรง  น่ังโดยศีรษะตกลง 

หายใจสั้น และพูดเสียงเบา มักเกี่ยวของกับภาวะปอดพรอง ถาผูปวยน่ังไดอยางเดียว นอนราบไมได เพราะ

เวลานอนลงจะไอ มักเกี่ยวของกับภาวะมีนํ้าค่ังคางในปอดหรือในชองทอง ถามีอาการเปนลมหนามืด เวลา

เปลี่ยนจากทานอนเปนทาน่ัง มักเกิดจากการเสยีเลือดและภาวะช่ีพรอง 
(3) ทาทางท่ีผิดปกติ  
คอและหลังแข็งเกร็ง เกิดจากมีพยาธิสภาพท่ีเสนลมปราณไทหยาง อาการกระตุกของหนังตา  

ใบหนา ริมฝปาก หรือแขนขา ในผูปวยท่ีมีไขเฉียบพลัน เปนอาการนําของอัมพฤกษ แตถาพบในผูปวย 
เร้ือรังจะเกิดจากไมไมสามารถใหความชุมชื้นแกเอ็น เน่ืองจากเลือดตับไมเพียงพอ 
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1.2 การดูรางกายเฉพาะสวน (望局部 วางจฺหวีปู) 
1) ศีรษะ (头形 โถวสิง) 
ศีรษะเปนท่ีรวมของเสนลมปราณหยางท้ังหมด  สวนสมองเปนท่ีอยูของจิตใจ (元神 เหวียน

เสิน) และเปนทะเลของไขกระดูก ไตเปนท่ีเก็บจิงชีแ่ละเปนตัวหลักในการสรางไขกระดูกและกระดูก ดังน้ัน 

ความผิดปกติของศีรษะจึงสัมพันธกับสมองและไต และมักเกี่ยวของกับการเพิม่หรือลดของชีแ่ละเลือด 
ศีรษะต้ังตรง หมายถึง โรคท่ีเกี่ยวกับหยาง ถาศีรษะตกลงจะเกี่ยวของกับอนิ คอแข็งเกร็ง 

แสดงถงึเสียชี่ท่ีมีกําลังมาก คอท่ีหอยตก แสดงถึงเจ้ิงชี่ท่ีออนแอ ศีรษะท่ีสั่นโดยควบคุมไมได เปนอาการ

นําของกลุมอาการลมตับ หรือเกิดจากชี่และเลือดไมเพียงพอในคนสูงอายุ ในเด็กทารกท่ีกระหมอมโปง

ออก เกิดจากความรอนกระทําตอสวนบนของรางกาย  ซึง่เปนกลุมอาการรอนแกรง แตถากระหมอมบุมเขา 

จะเกี่ยวของกับภาวะมามและกระเพาะอาหารเย็นพรอง หรือเกิดจากรางกายขาดนํ้า เน่ืองจากอาเจียนมาก 

หรือทองรวง หรือทุนแตกําเนิดไมเพียงพอทําใหพัฒนาการชา 
2) ใบหนา (面形 เม่ียนสิง) 
ใบหนาท่ีบวมแดงและเจ็บปวด เกิดจากความรอนมากระทํา เชน โรคไฟลามทุง อาการบวม

แบบหยาง จะมีอาการบวมท่ีใบหนากอน แลวจงึบวมท่ีทองและขาตามมา อาการบวมแบบอิน จะมีอาการ

บวมท่ีทองและขากอน จึงจะบวมท่ีใบหนาตามมา ถามีอาการตาและปากเบี้ยวอยางเดียว หรือมีอาการชาท่ี

ใบหนา มักเกิดจากลมมากระทําตอเสนลมปราณลั่ว ถามีอาการแขนขาออนแรงครึ่งซีก หรือหมดสติรวม

ดวย เปนอาการของอัมพฤกษจากลมมากระทําตออวัยวะตันและมีลมเสมหะอุดกั้นเสนจิงลั่ว หรือการไหลเวียน

ของชีแ่ละเลือดในเสนลมปราณไมพอ 
3) เสนผม (头发 โถวฝา) 

  การดูความเปลี่ยนแปลงของสผีม ลักษณะของเสนผม และการหลุดรวงของเสนผม มามมีหนาท่ี

สรางและแปรสภาพสารอาหารเปนชี่และเลือด เสนผมเปนสวนเกินของเลือด และเปนสิ่งท่ีแสดงถึงความ

สมบูรณของชี่ของไต และสะทอนใหทราบวาจิงเลือดสมบูรณ ดังน้ันความผิดปกติของเสนผมจึงเกี่ยวของ

กับมามและไต 
ผมท่ีเปนประกายและดกหนา แสดงถงึความสมบูรณของจิงชีแ่ละเลือด ซึ่งสะทอนใหเห็นถึง

ความสมบูรณของมามและไต ในทางตรงกันขามถาเสนผมแหงหยาบและหลดุรวง แสดงถงึความพรองของชี่

และเลือดของมามและไต ซึง่มักพบในผูปวยเรือ้รัง หรือผูปวยระยะวิกฤต 
 เม่ือชี่และเลือดไมเพียงพอจะทําใหเสนผมบาง เลือดรอนหรือไตพรองทําใหเสนผมแหงและบาง  
และรวงงาย ชีแ่ละเลือดกําลงัเสื่อมลงเปนผลใหผมเปนสีเทาและหลุดรวง ภาวะผมรวงเปนหยอมอยาง

ฉับพลัน  เกิดจากมีลมมากระทําตอหนังศีรษะในขณะท่ีเลือดพรอง 
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4) ดวงตา (望目 วางมู) 
  ตาเปนทวารของตับ และมีความสัมพันธใกลชิดกับอวัยวะภายใน โดยคัมภีรโบราณต้ังเปน 

“ทฤษฎีลอท้ัง 5”  ซึ่งแบงสวนตาง ๆ ของดวงตาตามความสัมพันธกับอวัยวะตันท้ัง 5 ดังน้ี 
-  ลอเลือด  อยูบริเวณหัวตาและหางตา  สัมพันธกับหัวใจ 
-  ลอชี ่  อยูบริเวณตาขาว   สัมพันธกับปอด 
-  ลอลม  อยูบริเวณตาดํา   สัมพันธกับตับ 
-  ลอนํ้า  อยูบริเวณรูมานตา   สัมพันธกับไต 
-  ลอกลามเน้ือ อยูบริเวณเปลือกตา   สัมพันธกับมาม 

(1) การดูเสินของดวงตา  
ดวงตาท่ีมีเสินปกติจะมีลักษณะคือ การมองเห็นชัดเจน สามารถแยกแยะตาขาวและตาดําได

ชัดเจน แววตามีประกายสดใส มีนํ้าตาและขีต้าเล็กนอย หากเจ็บปวยมักเกี่ยวของกับกลุมอาการหยาง 

สามารถรักษาใหหายขาดไดงาย 
ดวงตาท่ีไมมีเสินจะมีลักษณะคือ การมองเห็นไมชัดเจน ตาขาวขุนมัว สีของตาดํา เลอะเลือน   

แววตาแข็งท่ือ ไมมีนํ้าตาและขี้ตา หากเจ็บปวยมักเกี่ยวของกับกลุมอาการอิน รักษาใหหายขาดไดยาก 
(2) การดูสีของดวงตา 
ตาแดง มักเกี่ยวของกับภาวะรอนแกรง ถาแดงเฉพาะสวนตาขาว แสดงถึงภาวะมีไฟในปอด 

หากเหลอืงจะหมายถงึ ภายในรางกายมีภาวะรอนชื้นมาก ถาแดงเฉพาะสวนหัวตาหรือหางตา แสดงถึงมี

ไฟในหัวใจ ถาตาแดงก่ําและเจบ็บวม มักเกิดจากความรอนมากระทําตอเสนลมปราณตับ ถามีการบวม

แดงท่ีเปลือกตา มักเกิดจากมีไฟท่ีมาม ถาเยื่อบุเปลือกตามีสีซดี เกี่ยวของกับภาวะเลือดพรอง เน่ืองจาก

เลือดไมสามารถหลอเลี้ยงดวงตา ถาตาขาวมีสีเหลืองแสดงถึงภาวะดีซาน เกิดจากนํ้าดีไหลออกมามาก เน่ืองจาก

ความรอนชื้นสะสมท่ีถุงนํ้าดี ถาขอบตาบนและลางมีสีดําเปนประกายเปลง หมายความวา มีนํ้าค่ังคางใน

รางกาย ถาขอบตามีสีเขียวคล้ําไมมีประกาย มักเกิดจากภาวะไตพรอง  
(3) การดูลักษณะของดวงตา  
ถาเปลือกตามีลักษณะปวดบวม แสดงวา มามมีความรอน ถาเปลือกตาบวมชา ๆ โดยไมปวด 

มักเกิดจากภาวะมามพรอง แลวไมสามารถลาํเลยีงนํ้าและความชืน้ได ถาเปลือกตาลางบวมเลก็นอย รวมกับ

มีอาการออนแรง มักเกิดจากภาวะมามและไตพรอง ตาโบเปนรองลึกเกิดจากสารนํ้าในรางกายไมเพียงพอ 

และเลือดไมสามารถไปหลอเลี้ยงดวงตา ซึ่งมักเกิดขึ้นภายหลังจากการอาเจียนมาก ทองรวง หรือเสียเลือด

มาก ถาพบลักษณะตาลึกโบในผูปวยเรื้อรังหรอืผูปวยระยะวิกฤต แสดงวาชีข่องอวัยวะภายในกําลังจะ

หมดไป การรักษาใหหายขาดทําไดยาก และการพยากรณโรคไมดี  ถารวมกับภาวะหมดสติ และชีพจร 
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ออนแรงมาก แสดงวา จงิชี่กําลงัจะหมด อินและหยางกําลงัจะแยกจากกัน รูมานตาขยายมักเกิดจากจิงชี่

ของไตออนแรงลง ทําใหไมสามารถขึ้นสูดวงตาและยึดรูมานตาไวได ซึ่งเปนลักษณะของผูปวยหนักระยะ

สุดทาย รูมานตาหดเล็ก มักเกิดจากมีไฟลุกโชนท่ีตับและถุงนํ้าดี หรือเกิดจากพิษบางชนิดหนังตากระตุก 

มักเกิดจากถูกลมรอนกระทํา หรือภาวะชี่พรองและเลือดไมเพียงพอ ไมสามารถไปหลอเลี้ยงเสนลมปราณ 
5) หู (望耳 วางเออร) 
หู เปนทวารของไต เสนลมปราณมือและเทาหยาง 3 เสน ผานมาท่ีหู หูท่ีหนาและใหญ แสดง

ถึงความสมบูรณของชีข่องไต หูท่ีบางและเลก็ แสดงถงึชีข่องไตพรอง หูบวม เกิดจากมีไฟในเสนลมปราณ

เสาหยาง ใบหูท่ีเห่ียวแหงและเกรียม เกิดจากจงิในไต หรืออนิของไตกาํลงัจะหมด หรือมีแผลท่ีลาํไสและใบ

หูท่ีแหงเปนขุย เกิดจากเลือดค่ัง ในเด็กเล็กท่ีหลังใบหูเปนเสนสีแดงรวมกับโคนหูเย็น มีไข ไอ และมี

นํ้ามูก เปนอาการนําของโรคหัด 
6) จมูก (望鼻 วางป) 
จมูกท่ีมีประกาย แสดงถึงการฟนตัวของชี่ของกระเพาะอาหารหลังจากอาการปวย จมูกท่ีดู

เห่ียวแหง สีเหลอืงปนคล้ํา แสดงวามีไฟในมามเผาผลาญสารนํ้า หรือสะทอนใหเห็นวา ภาวะของโรคแยลง

โพรงจมูกท่ีแหงและสีคล้ํา แสดงถงึภาวะความรอนกระทําตออิน หายใจจมูกบานในระยะแรกของโรค แสดง

วามีลมรอนและรอนแกรงสะสมในปอด แตถาพบในผูปวยเรื้อรังรวมกับหอบ มีเหงื่อเย็น บงบอกถึงชี่

ของปอดกําลงัจะสูญหมดไป นํ้ามูกใส หมายถงึ มีลมเย็นจากภายนอกมากระทํา นํ้ามูกขน หมายถึง มี

ลมรอนจากภายนอกมากระทํา  เลือดกําเดาไหล มักเกิดจากมีความรอนสะสมท่ีปอดและกระเพาะอาหาร 
 7) ริมฝปาก (望口唇 วางโขวฉุน) 

มามเปดทวารท่ีปาก แสดงถึงความสมบูรณท่ีริมฝปาก เสนลมปราณมือและเทาหยางหมิง เดิน
อยูรอบริมฝปาก ดังน้ันความผิดปกติของมามและกระเพาะอาหารจะสะทอนออกมาท่ีริมฝปาก 

(1) สีของริมฝปาก  
ริมฝปากสีแดงชมพูเปนประกายเปนภาวะปกติ สีแดงซีดแสดงถึงภาวะชี่และเลือดพรอง สีแดง

คล้ําและแหงแตกเกิดจากภาวะรอนแกรง ริมฝปากสีเขียวคล้ําเกดิจากเลือดค่ัง เน่ืองจากความเยน็มากระทํา  
ริมฝปากสีมวงอมเขียว แสดงถงึมีความรอนค่ังคางอยูภายในรางกาย ริมฝปากสีดําคล้ํารอบ ๆ บงบอก

ถึงชีข่องไตกําลงัจะหมด 
(2) ลักษณะของริมฝปาก 
ริมฝปากแหงแตก แสดงถึงภาวะความรอนแหงเผาผลาญนํ้าในรางกาย นํ้าลายไหลยืดควบคุม

ไมได มักเกิดจากมามพรองรวมกับมีความชื้นมาก หรือมีความรอนสะสมในมามและกระเพาะอาหาร แผล

ในปากเกิดจากความรอน เสมหะชื้นในมามและกระเพาะอาหาร มีลักษณะเปนแผนสีขาวเต็มปาก เกิดจาก 
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มีความรอนสูงสะสมในหัวใจและมาม  มะเร็งของริมฝปากเกิดจากมีเสมหะรอนค่ังคางสะสมท่ีริมฝปาก 
8) ฟนและเหงือก (望齿龈 วางฉื่ออิ๋น) 
ฟนเปนสวนเกินของกระดูก และกระดูกสรางมาจากไต สวนเหงือกเปนบริเวณท่ีเสนลมปราณ

มือและเทาหยางหมิงผาน ดังน้ันการดูฟนและเหงือกจะสะทอนใหเห็นถึงความผิดปกติของไต กระเพาะ

อาหารและลําไสได โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงของฟนและเหงือกจะเกี่ยวของกับความรอนมากระทํา

ตอสารนํ้าของกระเพาะอาหารและอินของไต 
(1) การดูฟน 
ฟนสีเหลืองและดูแหง แสดงถงึมีความรอนเผาผลาญสารนํ้าในรางกาย ฟนท่ีดูคลายกระดูกท่ี

ตายแลว หมายถึง อินของไตออนกําลัง การกดัฟนเวลานอน มักเกิดจากมีความรอนสะสมภายใน หรือมี

อาหารไมยอยตกคาง 
(2) การดูเหงือก 
เหงือกสีซีด หมายถึง เลือดพรอง เหงือกรนและสีซีด แสดงถึงอินของกระเพาะอาหารพรอง 

หรือชี่ของไตพรอง เหงือกอักเสบบวมแดง เกิดจากไฟกระเพาะอาหารลุกโชน ถามีเลือดออกตามไรฟน

ดวย แสดงถึงไฟจากกระเพาะอาหารกระทําตอเสนลมปราณลั่ว 
9) คอหอย (望咽喉 วางเอยีนโหว)  
คอหอยเปนทวารของปอดและกระเพาะอาหาร เปนทางผานของอาหารและลมหายใจ เสน 

ลมปราณหัวใจ ไต ตับ กระเพาะอาหาร และมาม มีทางติดตอกับคอหอยท้ังสิ้น 
คอหอยท่ีปกติจะมีลักษณะคือ เปนสีชมพูและชุมชื้น รวมกับการหายใจท่ีปกติและการกลืนท่ี

คลองดี คอหอยท่ีปวดบวมแดง แสดงถึงมีความรอนท่ีปอดและกระเพาะอาหาร ตอมทอนซิลอักเสบ เกิด

จากถูกไฟเผาจนไหมเกรียมทําใหเนาเปอย เน่ืองจากมีไฟมากในปอดและกระเพาะอาหาร อาการหลอดลม

อักเสบเรื้อรัง มักจะมีอาการเจ็บคอ แตยังมีสีชมพูและไมบวมแดง เกิดจากภาวะรอนพรอง 
 10) ลําคอ (望颈项 วางจ่ิงเซ่ียง) 

เน้ืองอกบริเวณลําคอท่ีสามารถเคลื่อนท่ีไดตามการกลืน เกดิจากชี่ของตับติดขัด และมี

เสมหะค่ังคางสะสม เสนเลือดบริเวณลําคอโปงพองเวลานอนราบ เกิดจากหลอดเลือดหัวใจมีการค่ังของ

เลือด  หรือหยางของหัวใจและไตเสื่อมทําใหเกิดภาวะนํ้าดันขึ้นหัวใจ  
11) นิ้วช้ีของเด็กทารก (小儿食指络脉 เสี่ยวเออรสอืจือลัว่มาย) 
เสนเลือดดําท่ีน้ิวชี้ของเด็กทารก หมายถึง เสนเลือดดําท่ีอยูดานขางดานฝามือของน้ิวชี้ ซึ่งเปน

แขนงของเสนลมปราณมือไทอินปอด การวินิจฉัยโดยวิธีน้ีใชกบัเด็กท่ีอายุนอยกวา 3 ปเทาน้ัน เปนการ

ทดแทนการจับชีพจรในเด็กเลก็ 
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(1) การแบงสวนของเสนเลือดดํา แบงไดเปน 3 สวน ไดแก ดานลม คือ บริเวณขอน้ิวสวน
ตน ดานชี่ คือ บริเวณขอน้ิวสวนกลาง และดานชีวิต คือ บริเวณขอน้ิวสวนปลาย 

(2) ตัวบงช้ีตอโรค ถาเสนเลือดดําโปงชัดถึงดานลม  แสดงวาเสียชี่อยูระดับต้ืน อาการของ

โรคไมรุนแรง ถาเสนเลือดดําโปงขึ้นมาถึงดานชี่ แสดงวาเสียชี่เขาสูระดับจิงลั่ว อาการของโรคคอนขางหนัก 
ถาเสนเลอืดดําโปงขึ้นมาถึงดานชีวิต  แสดงวาเสียชี่เขาสูระดับอวัยวะภายใน อาการของโรคหนักมาก การ

พยากรณโรคไมดี 
1.3 การดูสารคัดหล่ัง (望分泌物 วางเฟนม่ีอู) 

1) เสมหะ (望痰 วางถาน) 
เสมหะรอน มีสีเหลืองขนเหนียว เสมหะเย็น มีสีขาวใสไมขน เสมหะลม เปนนํ้ามากมีฟอง

ปน เสมหะชื้น มีสีขาว ปริมาณมากขากออกงาย เสมหะแหงเหนียวขากออกยาก เสมหะปนเลือด เกิดจาก
ความรอนกระทําตอปอด เสมหะปนเลือดปนหนอง เกิดจากมีฝในปอด 

2) น้ําลาย (望涎 วางเสียน) 
นํ้าลายใส ๆ ไมขน มักเกิดจากกลุมอาการพรอง และมีความเยน็มากระทําตอมามและกระเพาะ

อาหาร  ถานํ้าลายไหลเวลานอนหลับ เกิดจากชี่ของมามพรอง หรือมีความรอนในกระเพาะอาหารรวมกับ

มีปรสิตซึ่งมักพบในเด็ก 
3) น้ํามูก (望涕 วางท่ี) 
นํ้ามูก หมายถึง มีลมและความเย็นมากระทําหากเปนนํ้ามูกขนเหนียว  แสดงวา เกิดจากลม

รอนมากระทํา 
4) อาเจียน (望.呕吐物 วางโอวทูอู) 
อาเจียนแบบเย็น ลักษณะเปนนํ้าใส ๆ ไมมีกลิ่นเหม็น เกิดจากหยางของมามหรือไตพรอง

หรือความเย็นกระทําตอกระเพาะอาหาร อาเจียนแบบรอน ลักษณะขนเหนียว กลิ่นเหม็นมาก เกิดจากมี

ความรอนกระทําตอกระเพาะอาหาร  หรือไฟตับขมกระเพาะอาหารทําใหชี่ของกระเพาะอาหารยอนกลับ

อาเจียนเปนเลือดหรือมีเลือดปน ลักษณะเปนเลือดและอาหารท่ีไมยอยเกิดจากมีความรอนสะสมในกระเพาะ

อาหาร หรือไฟตับกระทําตอกระเพาะอาหารหรือมีเลือดค่ัง 
1.4 การดูลิน้ (望舌 วางสือ) 

สิ่งท่ีไดจากการดูลิ้น 
1) บอกภาวะของพลังเจ้ิงช่ีของรางกาย  
ลิ้นแดงชุมชื้นพอดี-เลือดสมบูรณ ลิ้นซีดขาว-เลือดลมออนแอ ลิ้นมีฝาบางขาว-ชี่ของกระเพาะ 

อาหารสมบูรณ  ลิ้นไมมีฝา-อินกระเพาะอาหารเหือดแหง 
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2) บอกชนิดของปจจัยกอโรค 
ฝาเหลืองคือรอน ฝาเหนียวมีความชื้น 
3) บอกตําแหนงและความลึกต้ืนของโรค 
ฝาบางโรคอยูต้ืน ฝาหนาโรคอยูภายใน 
4) พยากรณและการดําเนนิโรค 
ฝาบางเปลี่ยนเปนฝาหนาแสดงวาโรคดําเนินไป หากฝาหนาเปลี่ยนเปนฝาบางแสดงวาอาการดีขึ้น  

ขอควรระวังในขณะดูลิ้น 
1) แสงสวางตองเพียงพอ แสงท่ีดีท่ีสุดควรดูใตแสงจากธรรมชาติ หากใชแสงไฟตองระมัดระวัง 

มักทําใหสังเกตผิด เพราะแสงไฟอาจทําใหเห็นฝาสีเหลืองเปนสีขาว 
2) ทาการตรวจ อาปากกวาง แลบลิ้นโดยไมตองใชแรงและไมนานเกินไป 
3) สีจากภายนอกยอมติด อาจมีสารบางอยางทําใหฝามีสี เชน กาแฟ ลูกอม  
4) เวลาและฤดูกาล ตอนเชาฝาบนลิ้นจะหนามากกวาปกติ เพราะเวยชี่ตกคางจากมามและ

กระเพาะอาหาร เน่ืองจากไมไดทํางานเปนเวลานาน  ฤดูรอนลิน้จะแดง ฝาจะเหลืองขึ้น 

5) อาย ุ  ผูสูงอายุ ลิ้นอาจจะซดี มีรอยแตกบนลิ้นบาง เน่ืองจากเลือดลมบกพรอง  เด็ก ฝา    

หลุดรอนไดงาย (ลิ้นแผนท่ี) เน่ืองจากเวยชี่ยงัไมสมบูรณ 
6) ขนาดของรางกาย คนอวน อาจมีลิ้นใหญ ซึ่งสัมพันธกับรางกายและมักมีสซีีด 

การดูตัวลิน้   
การแบงสวนตาง ๆ ของลิ้น  
1) แบงลิ้นเปน 3 สวนของรางกาย ไดแก สวนปลายลิ้น-รางกายสวนบน สวนกลางลิ้น-

รางกายสวนกลาง  สวนโคนลิ้น-รางกายสวนลาง 
2) แบงลิ้นออกเปนบริเวณของอวัยวะภายใน ไดแก สวนปลายลิ้น-หัวใจและปอด สวนกลาง

ลิ้น-มามและกระเพาะอาหาร  สวนขอบลิ้น-ตับและถงุนํ้าดี  สวนโคนลิ้น-ไต 
การตรวจสวนตาง ๆ ของลิ้น 

1) การมีชีวิตชีวา เชน ลิ้นหอเห่ียว ลิ้นมีประกายมีนํ้ามีนวล เปนตน 
2)  สีของตัวลิ้น เชน สีขาวซีด สีชมพู สีแดง สแีดงเขม เปนตน 
3) ลักษณะของล้ิน เชน ลิ้นผอมเล็ก ลิ้นบวมโต ผวิลิ้นหยาบหรือออนนุม เปนตน 
4) ลักษณะการเคลื่อนไหว เชน ลิ้นแข็งท่ือ ลิ้นออนแรง ลิ้นสั่น เปนตน 
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การดูฝา 
 1) ดูสีของฝา เชน สีขาว สีเหลือง สีเทา สีดํา เปนตน 
 2) ดูลักษณะฝา เชน ฝาหนาบาง ฝาชุมชื้น-แหง ฝาเหนียวหรือรอน เปนตน 

การมีชีวิตชีวา 
           1) ลิ้นท่ีมีชีวิตชีวา หมายถึง ลิ้นท่ีมีนํ้ามีนวล มีประกายไมหมองคล้ํา มีสีแดงชมพู ซึ่งบงบอก
ถึงสภาวะมีเลือดและชี่ดี ไมมีการอุดกั้นและเคลื่อนไหวคลองแคลว แสดงวารางกายแข็งแรง 
 2) ลิ้นท่ีไมมีชีวิตชีวา หมายถึง ลิ้นท่ีเหี่ยวแหง ไมมีประกาย สีหมองคล้ํา เคลื่อนไหวไม
คลองแคลว แสดงภาวะขาดเลือดและชี่ หรือมีการอุดกั้น 

สีของตัวลิ้น 
1) ลิ้นสีซีดหรือสีขาวซีด หมายถึง สีของตัวลิ้นออนหรือจางกวาสีลิ้นปกติ ในรายท่ีซีดมากจะ

มีสีขาวซีด แสดงวาเลือดมาเลี้ยงนอยมาก แสดงถึงกลุมอาการพรอง กลุมอาการเย็น เลือดและช่ีพรอง 
2) ลิ้นสีแดง  หมายถึง สีของตัวลิ้นเขมกวาลิ้นปกติ ลิ้นจะแดงมากข้ึนเปนสีแดงสด แสดงถงึ 

อาการรอนภายในทําใหชี่และเลอืดไหลเวียนมาก แบงเปนรอนพรองและรอนแกรง 
3) ลิ้นแดงจัด  หมายถึง ลิ้นท่ีมีความแดงเขมกวาภาวะลิ้นแดง แสดงถึงความรอนไดเขาสู

ระดับเลือด หรือภาวะอินพรองจนเกิดไฟ ภาวะเลือดอุดกั้นรุนแรง 
4) ลิ้นสีมวง  หมายถึง ตัวลิ้นมีสีคล้ําออกเปนแดงมวง หรือเขียวอมมวง แสดงถึงความรอน

มาก เลือดอุดกั้น ความเย็นทําใหเลือดไมไหลเวยีน มีการอุดกั้น 
5) ลิ้นสีเขียว หมายถงึ ตัวลิ้นมีสีเขียวเหมือนลิ้นของควาย แสดงถึงความเย็นอุดกั้นเน่ืองจาก 

หยางพรอง หรอืมีการค่ังของเลอืด  
ลักษณะของลิ้น 

1) ความหยาบ ความนุมของผวิลิ้น ถาผิวลิ้นมีพื้นผิวหยาบและแข็งเหมือนมีแผลเล็ก ๆ เรียกวา

ผิวหยาบ แสดงถึงภาวะแกรง  ถาผิวลิ้นมีพื้นผิวนุม มักจะอวบมีนํ้า พื้นผิวจะละเอียดเหนียว เรียกวา 

ผิวนุม แสดงถึงภาวะพรอง 
2)  ลิ้นอวนใหญ  ลิ้นท่ีคอนขางโตกวาปกติ เรียกวา ลิ้นใหญ  และลิ้นท่ีโตกวาปกติมาก เม่ือ

แลบลิ้นออกมาจะโตคับปาก เรียกวา ลิ้นอวนใหญ แสดงถงึภาวะหยางพรอง นํ้าและความชื้นตกคาง   
ความรอนชื้นสะสมภายใน 

3) ลิ้นบวมโต  หมายถึง  ลิ้นท่ีมีลักษณะบวมโตเต็มปาก แลบลิ้นออกไดแตดึงลิ้นกลับไมได 
แสดงถงึหัวใจและมามรอนจัด ถูกสารพิษ 
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4) ลิ้นผอมเล็ก  หมายถึง ตัวลิ้นมีขนาดเล็กหรือผอมบาง แสดงถึงเลือดและชี่พรอง อินพรอง
ทําใหไฟกําเริบ 

5) ตุมรับรสบนผิวลิ้นนูน หมายถึง ลักษณะผวิลิ้นมีตุมเล็ก ๆ หรือเปนตุมเม็ดปูดใหเห็น ถา

นูนมากก็คลายกับหนาม เม่ือเอามือลูบดูจะรูสกึสาก ๆ มักพบบริเวณขอบลิ้นและบริเวณปลายลิ้น แสดง

ถึงความรอนอุดกั้นอยูภายในเขาสูระดับเลือด 
6) ลิ้นมีรอยแตก หมายถึง ตัวลิ้นมีความไมสมํ่าเสมอ ลึกต้ืนไมเทากัน เปนหลุมเปนบอ เปน

รอยขวาง  มีรอยยนคลายรอยหยักของสมอง หรือลักษณะตาง ๆ ท่ีมีรอง มีรอยแตกบนลิ้น แสดงถงึ

ความรอนมากทําลายภาวะอินในรางกายเลือดพรอง ขาดความชุมชื้น มามพรองทําใหความชืน้สะสม 
7) ลิ้นมีรอยหยกัของฟน หมายถึง ขอบลิ้นมีรอยกดทับของตัวฟน ทําใหเห็นมีรอยหยกับริเวณ

ดานขางของลิ้น แสดงถงึมามพรอง ชี่พรอง ความเย็นชื้นสะสมมาก 
8) ลิ้นลื่นวาว  หมายถึง ตัวลิน้ไมมีฝา ดูมีลักษณะคลายกระจก ผิวลิ้นจะวาวลื่น บางคร้ัง

เรียกวา  “ลิ้นแผนกระจก”  แสดงถึง ชีข่องกระเพาะอาหารถูกทําลายอยางรนุแรง ขาดอินของกระเพาะ
อาหารอยางมาก 

9) ลิ้นมีปนเลือดหรือมีจุดจํ้าเลือด  หมายถึง ตัวลิ้นมีจุดเลือดหรือปนเลือดขนาดใหญ หรือ

เล็กลักษณะตาง ๆ จุดหรือปนเลือดท่ีอุดตันจะมีสีมวง หรือสมีวงดําอยูในตัวลิ้น ไมโผลมาท่ีตัวผิวลิ้น

แสดงถงึภาวะเลอืดอุดกั้น 

10) หลอดเลือดใตลิ้นหนาหยาบและขยายโต หมายถึง หลอดเลือดดําใตลิ้น 2 เสนคอนขาง

โต และขนาดความยาวของหลอด เลือดมาก 3/5 ของระยะปลายล้ินถึงโคนลิ้น รวมกับมีสีเขียวมวง แสดง

ถึงชี่ติดขัดมีการคั่งของเลือด 
ลักษณะการเคลื่อนไหวของล้ิน 

1) ลิ้นแข็งท่ือ หมายถงึ ตัวลิ้นแข็งท่ือเหมือนแผนกระดาน การเคลื่อนไหวไมคลองแคลว ทําให

การพูดติดขัด แสดงถึงความรอนทําลายสารนํ้า หรือความรอนเขาสูเยื่อหุมหัวใจ หรือลมตับรวมกับการมี
เสมหะอุดกั้น หรือโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก 

2) ลิน้ออนแรง หมายถึง ตัวลิน้ออนปวกเปยก ออนแอไมมีแรงท่ีจะแลบหรือเคลื่อนไหวแสดง
ถึงเลอืดและชีพ่รอง หรือความรอนจัดทําลายสารอิน หรือภาวะอินพรองรุนแรงโดยเฉพาะอินของตับและไต 

3) ลิ้นสัน่ หมายถึง ตัวลิ้นสั่นระริก ควบคุมใหหยุดน่ิงไมได แสดงถึงเลือดและชี่พรอง  รอน
จัดทําใหเกิดลม 

4) ลิ้นเฉ หมายถึง เวลาแลบลิ้นออกมาก จะเอียงเฉไปดานขางดานใดดานหน่ึง ลิ้นไมอยูใน 
แนวกลาง แสดงถึงโรคหลอดเลือดทางสมอง หรือภาวะเตือนหรือลางบอกเหตุกอนเกิด  ภาวะโรคหลอด 
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เลือดทางสมองตีบ แตกหรือตัน ซึ่งตามมาดวยอาการของโรคอัมพฤกษ อัมพาต 
5) ลิ้นแลบ หมายถึง  ตัวลิ้นยื่นออกจากปาก เรียกวา ลิ้นแลบ หรืออาการเลนลิ้น แลบตัวลิ้น

เขาออกคลายการเลียลิ้นตลอดเวลา แสดงถึงหัวใจและมามมีความรอน หรือเปนลางบอกเหตุจะเกิดอาการ

ชักในเด็ก หรือเด็กปญญาออน 

6) ลิ้นหดสัน้ หมายถึง ตัวลิ้นหดร้ัง ไมสามารถแลบออกมาใหยาวได บางคนเรียกวา มวน

ลิ้น แสดงถงึ ความเย็นสะสมทําใหเอ็นหด หรือเสมหะของเสยีตกคางภายใน หรือความรอนสะสมมาก

ทําลายสารนํ้า มีแนวโนมจะเกิดอาการชัก หรือเลือดและชี่พรอง 
สีของฝาบนล้ิน 

1) ฝาสีขาว หมายถึง  ผิวลิ้นมีชั้นฝาสีขาวเคลือบ  แสดงถึงอาการของโรคท่ีเกิดจากปจจัย 
ภายนอก โรคท่ีเกิดจากภาวะความเย็นหรือภาวะความรอน ในบางกรณีท่ีถูกมลพิษจําพวกความชืน้ท่ีเขมขน  
เขากระทําแลวกอตัวสะสมจนเกดิพิษรอนขึ้นภายใน 

2) ฝาสีเหลือง หมายถงึ ผวิลิ้นมีชิ้นฝาสีเหลืองเคลือบ แสดงถึงอาการของโรคท่ีเกิดจากภายใน 
3) ฝาสเีทา หมายถึง  ผิวลิ้นมีชิ้นฝาสดํีาจาง ๆ เคลือบ แสดงถงึอาการโรคจากความรอน

ภายใน หรืออาการโรคเย็นชื้น 
4) ฝาสีดํา หมายถึง ผิวลิ้นมีชิ้นฝาสีดําปกคลุม แสดงถงึความรอนสะสมในรางกายอยางมาก  

และฝาจะแหงแตก หรือความเย็นสะสมในรางกายถึงจุดสูงสุด และฝาจะยังดูชื้น 
ลักษณะของตัวฝา 

1) ฝาหนา-บาง  ฝาบาง หมายถึง สามารถมองทะลุจากฝาเห็นตัวลิ้นท่ีอยูดานลาง แสดงถงึ
โรคท่ีเกิดจากภายนอก หรือโรคจากภายในแตไมรุนแรง หรือเปนระยะแรกของอาการเจ็บปวย  ฝาหนา 
หมายถึง มองผานตัวฝาไมสามารถเห็นตัวลิ้นได แสดงถงึโรคจากภายนอกท่ีรุนแรงรุกสูภายใน เสมหะ

ของเสียตกคาง อาหารหรือความชื้นสะสมภายใน 
2) ความชุมช้ืน-ความแหงของฝา ฝาชุมช้ืน หมายถึง ผิวของฝามีความชื้น มีนํ้าพอเหมาะแสดง

ถึงพบในคนปกติ ถาปวยไขกอ็ยูในภาวะท่ีไมสูญเสียสารนํ้าของรางกาย ฝาลื่น หมายถึง ผิวของฝามี
ความชื้น มีนํ้ามากเกินไป  แสดงถึงมีความเย็น หรือความชื้นอยูภายในมาก  ฝาแหง หมายถึง ผิวของฝา
มีความแหง ถาสัมผัสดูจะรูสกึวาแหงผาก แสดงถึงความรอนมากทําลายสารน้ํา อินในรางกายถูกทําลาย 

3) ฝาแผนเตาหู-ฝาเหนียว  ฝาแผนเตาหู หมายถึง ลักษณะฝาเปนกอนเปนเม็ดหลวม ๆ 

หยาบแตหนา คลายกับผิวลิ้นปกคลุมดวยแผนเตาหู ถาขูดลิ้น ฝาจะทะลุไดงาย แสดงถงึมีเสมหะของ
เสีย อาหารไมยอยตกคาง ทําใหภาวะหยางและความรอนเกิน  ฝาเหนยีว หมายถึง ลักษณะกอนเปนเม็ด
ละเอียด เหนียวติดกันแนน ขูดไมออกขางบนฝาเหมือนมีนํ้ามันเหนียวเปนเมือกเหลวเคลือบทับอยู แสดง
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ถึงมีเสมหะของเสีย อาหารความชื้น ซึ่งของเสยีความชื้นเหลาน้ีสะสมนาน เกิดความรอนสะสม และพลัง

ของหยางถูกปดกั้น 
4) ลิ้นท่ีมีฝาหลุดลอก  ลิ้นเลี่ยนหรือลิน้ไมมีฝา หมายถึง ฝาบนลิ้นหลดุออกหมด ไมมีฝาบน

ลิ้น ทําใหผิวลิ้นวาวเหมือนกระจก  แสดงถึงชีแ่ละอินของกระเพาะอาหาร  ลิ้นมีฝาหลุดลอกเปนหยอม ๆ  
หมายถึง ฝาบนลิ้นมีบางสวนหลุดลอก บริเวณสวนท่ีหลุดลอกจะลื่นวาว ไมมีฝา  แสดงถึงภาวะของชี่

และอินของกระเพาะอาหารถูกทําลาย 
5) ฝาแท-ฝาเทียม  ฝาแท หมายถึง ฝาท่ีติดแนนกับผิวลิ้น ขูดออกยาก แสดงวาเปนฝาท่ีมี 

รากฝาติดกับตัวลิ้น แสดงถึงพลงัของกระเพาะอาหารยังคงดํารงอยู มักเปนภาวะแกรง ฝาเทียม หมายถึง 
ฝาท่ีไมจริง คลายกับเกาะลอยอยูบนลิ้น ขูดออกงาย เปนฝาท่ีไรราก ฝาท่ีไมติดกับตัวลิ้น แสดงถงึมัก

เปนภาวะพรอง เชน พลังของกระเพาะอาหารพรอง 
6) การเปลี่ยนแปลงของฝาทางลดและทางเพ่ิม  การเปลี่ยนแปลงทางลด  หมายถึง ฝาบนลิ้น

เปลี่ยนจากหนาเปนบาง เปลี่ยนจากมากเปนนอย เปนการลดปริมาณ  แสดงถึงพลังพ้ืนฐานของรางกาย
คอย ๆ ฟนคืน โรคกําลังถดถอย อาการคอย ๆ ดีขึ้น การเปล่ียนแปลงทางเพ่ิม หมายถึง ฝาบนลิ้น
เปลี่ยนจากไมมีฝาเปนมีฝา เปลี่ยนจากมีฝาบางเปนฝาหนา เปนการเพิ่มปริมาณ  แสดงถงึปจจัยกอโรค
คอนขางแกรง รกุรานจากภายนอกสูภายในรางกาย 

พยาธิสภาพของล้ินแบบอื่น ๆ  
1) ลิ้นซอน (คลายมี 2 ลิ้น)  หมายถึง เน่ืองจากหลอดเลือดใตลิ้นบวมทําใหดูคลายกับมีลิ้น

เล็ก ๆ อีกอันอยูขางลาง  แสดงถึงไฟหัวใจแกรง 
2) ลิ้นมีเลอืดออก หมายถงึ บนลิ้นมีเลือดออก แสดงถึงไฟหัวใจและกระเพาะอาหารรอน  

ไฟตับและมามพรอง ไมอาจดูดร้ังควบคุมเลือด 
3) ลิ้นเปนหนอง  หมายถึง บนลิ้นมีหนอง ลิ้นแดงบวม แสดงถึงไฟหัวใจกําเริบ มามและไต

มีความรอนสะสม  เผาผลาญสารนํ้าจะเกิดแผลหนอง 

4) ลิ้นเปนแผล (แผลรอนใน) หมายถึง ลิ้นมีแผลอักเสบเนาเปอยขนาดเล็กและปวดแสบ
แสดงถงึมีพิษรอนของเสนลมปราณหัวใจ  ภาวะไฟจากอินพรองลอยสูเบ้ืองบน 

5) ลิ้นเปนฝ หมายถึง ตัวลิน้มีฝสีมวง มีหอเลือดขนาดเทาเม็ดถั่ว รากลึกแนน รวมกับมี

อาการปวดรุนแรง แสดงถงึไฟหัวใจและมามกําเริบเปนพิษ 
6) ลิ้นมีกอนเนือ้คลายดอกเห็ด  หมายถึง มีเน้ืองอกท่ีลิ้นขนาดตาง ๆ กัน บางก็มีการแตก

บานคลายดอก กะหล่ํา ผิวนอกอักเสบเนา มีอาการปวดรุนแรง แสดงถงึหัวใจและมามมีไฟอุดกั้น 
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2.  การฟงเสยีงและการดมกลิ่น (听诊和闻诊 ทิงเจิน่-เหวินเจิ่น) 
2.1 การฟงเสยีง (听诊 ทิงเจิ่น)  
1) เสียงแหบ 

(1) กลุมแกรง จะเกิดเสียงแหบไมนาน หรือเกิดเสียงหายแบบฉับพลัน มักมีเหต ุจากลมเยน็  

หรือลมรอนกระทําตอปอด หรือเกิดจากท้ังเย็นและรอนรวมกนักระทําจนเกิดเปนเสมหะอุดตัน กระทบ

ตอชี่ของปอดกระจายไดไมดีทําใหเกิดอาการ 

(2) กลุมพรอง มักเปนมานาน เกิดจากอินปอดและไตพรอง สงผลใหเกิดไฟภายในปอด เผา

จนของเหลวในปอดเหือดหาย เสียงจึงแหบแหง 
หมายเหตุ  กรณีตะโกน ใชเสยีงมากเกินไป เกิดจากชี่และอินสูญเสียไปจงึเกิดเสียงแหบ  
2) การเปลงเสียง  

(1)  กลุมอาการแกรงหรือกลุมความรอน  ลักษณะพูดเสียงดังมีพลังสามารถพูดไดตอเน่ือง  
อาจเร่ิมตนเสียงเบาตอมายิ่งเสียงดังขึ้น ผูปวยมักมีรูปรางแข็งแรง  

(2) กลุมอาการพรองหรือกลุมความเยน็  ลักษณะพูดเสียงเบา เหมือนไมมีแรงพูดหรือพูดขาด ๆ 
หยุด ๆ  ผูปวยมักมีรูปรางผายผอม ออนแอ 

3) ลักษณะการพูด 
(1)  ลิ้นแข็งพูดไมชัด เกิดจากเสมหะและลมบดบังทวารสมอง หรือมีลมเสมหะอุดกั้นเสน 

ลมปราณบริเวณคอ 
(2) พูดไมรูเร่ือง เสินหัวใจสับสน เปนมากสติเลอะเลือน พูดจาเพอเจอ เสียงดัง แสดงใหรูวา

มีความรอนรบกวนเสินหัวใจ พบไดในกลุมเวินปง (温病) 
(3) พูดซํ้าซาก รวมกับรูสึกตัวไมดี พูดหยุด ๆ หาย ๆ เสียงเบา เกิดจากชี่ของหัวใจสูญเสีย

จัดเปนกลุมอาการพรอง 
(4) พูดกับตัวเอง บนพึมพําไมหยุด แตพอมีคนมาก็จะหยุดพูด เกิดจากชี่หัวใจไมพอ 

4) เสียงหอบ 
(1) กลุมอาการแกรง จะกําเรบิเฉียบพลัน เสียงหายใจดังหยาบ หายใจออกเร็วตองยืดทรวงอก

ชวย ตาจะดูถลน รูปรางใหญโต ชีพจรแกรงมีแรง เกิดจากปอดรอน หรือมีเสมหะตกคางท่ีปอด 
(2) กลุมอาการพรอง กําเริบไมรุนแรง เสียงหอบจะเบาเปนเสียงตํ่า ๆ มีทาทางลนลาน หวาดกลัว 

หายใจไมตอเน่ือง ผายผอม ชพีจรไมมีแรง เกดิจากชี่ของปอดและไตพรอง 
(3) หอบหืด มีลกัษณะหายใจกระชั้นเร็ว เสียงดังขาด ๆ หาย ๆ มีเสียงเสมหะดังในลําคอ  

อาการกําเริบไมแนนอน มักเกิดจากพื้นฐานมีเสมหะ นํ้าท่ีตกคางในปอด เม่ือถูกความเย็นหรือความรอน 



 
 
 
 

ศาสตรการแพทยแผนจีนเบ้ืองตน                             136 

จากภายนอกมากระทําซํ้าเติม ทําใหชี่ของปอดไมสามารถกระจายออก จึงมีอาการกําเริบขึ้น 
นอกจากน้ีหากอาศัยในบริเวณท่ีมีความชื้นมาก หรือทานอาหารดิบ ๆ สุก ๆ หรือด่ืมนํ้าเย็น

จัด อาหารจําพวกเย็นก็จะทําใหมีเสมหะ นํ้าท่ีตกคางในปอดขึ้น 
5) เสียงไอ  

(1) ไอเสยีงหนกั ๆ เหมือนมีเสมหะอุดตันหรือมีมาก เกิดจากความเย็นชื้น เสมหะใสและมี

มาก ขากออกงาย หรือไอเสียงหนัก ๆ พูดเสียงตํ่า ๆ หนัก ๆ ไมกังวาน มีเสมหะขาว คัดจมูก เกิดจาก

ความเย็นภายนอก 
(2) ไอเสียงใสกงัวาน  เกิดจากความแหง มีเสมหะนอย ไอแหง ๆ เกดิจากความรอน มีเสมหะ

นอย และเหนียวขาดออกยาก 
(3) ไอติดตอเปนชวง ๆ เกิดจากลม 
(4) ไอไมมีแรง เปนเสียงตํ่า ๆ ไอมีฟองนํ้าลาย มักเกิดจากปอดพรอง   
(5) ไอบอยในเวลากลางคืน เกดิจากไตพรอง ไอบอยในเวลากลางวัน เกิดจากมามพรอง 

6) เสียงอาเจียน 
(1) กลุมอาการพรอง อาเจียนไมดัง พนออกมาไมมีแรง มักเปนนํ้าลายหรือเสมหะใส ๆ 
(2) กลุมอาการแกรง อาเจยีนดัง พนออกมารุนแรง มีเสมหะสีเหลือง หรือเปนนํ้ารสขมเปรีย้ว 

7) เสียงสะอึก  
เสียงสะอึกเกิดจากกระเพาะอาหารถูกความเย็นหรือรอนกระทํา ทําใหสะอึกเสยีงดัง หากพบ

ในผูปวยเรื้อรัง หรือคนปวยอมัพฤกษมานาน บงบอกถงึการพยากรณโรคท่ีไมดี ชี่ของกระเพาะอาหาร 

(เวยชี)่ กําลังจะหมดหรือสูญไป 
2.2  การดมกลิ่น (闻诊 เหวินเจิ่น) 

1)  กลิ่นปาก  ลักษณะบูดเปร้ียว  เกิดจากชี่ของมามพรอง อาหารไมยอย ลักษณะเหม็น เกิด
จากมีความรอนท่ีกระเพาะอาหาร 

2) กล่ินเหงือ่  หากมีกลิ่นเหม็นคาว เกิดจากความรอนชื้นสะสมท่ีผิวหนัง 
3) กล่ินในจมูก  มีนํ้ามูกขนไหลไมหยุด เกิดจากไซนัส (โพรงจมูก) อักเสบ 
4) กล่ินเหมน็จากลาํตัว  อาจเกิดจากแผลเนาเปอยบนรางกาย 
5) อุจจาระ ลักษณะกล่ินเหม็นมาก เกิดจากความรอนภายใน และลกัษณะกลิน่คาว เกิดจาก

ความเย็นภายใน 
หมายเหตุ  ใชการดูและการถามรวมในการตรวจดวยกลิ่นในหองผูปวย หากผูปวยไมไดมีแผล

เปอยบนรางกาย แตในหองมีกลิ่นเหม็นเนา แสดงถึงความรุนแรงของโรคท่ีหนัก  กลิ่นแอมโมเนียคลาย
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กลิ่นปสสาวะ พบในผูปวยโรคไต มีอาการบวมในระยะสุดทาย และกลิ่นแอปเปลเนา พบในผูปวยเบาหวาน
และมีอาการหนัก 
3.  การถาม (问诊 เวิ่นเจิน่) 

การถามประวัติทางการแพทยจนีแตโบราณ มีการจัดกลุมคําถามซึ่งควรถามผูปวยหรือญาติ

ไว 10 หัวขอ ดังน้ี 
1. รอนและเย็น (หนาวและไข) 2. เหงื่อ 
3. ศีรษะและลําตัว 4. ปสสาวะและอุจจาระ 
5. อาหารการกินและรสชาติ 6. ทรวงอก 
7. การนอนหลับและการไดยิน 8. ความกระหายนํ้า 
9. ประวัติเกี่ยวกับการปวย 10. สาเหตุแหงการเจ็บปวย 

นอกจากน้ี ในสตรีควรถามประวัติประจําเดือน และในเด็กควรถามประวัติการออกผื่น เชน 

สุกใส หรือหัด เปนตน การซักถามประวัติตาง ๆ เหลาน้ีตองทําดวยความสุภาพ นุมนวล และรอบคอบ ความ

ไววางใจระหวางแพทยและผูปวยเปนสิ่งจําเปนท่ีจะทําใหแพทยรับรูสภาวะของโรคไดอยางถูกตองชัดเจน 
3.1  รอนและเย็น 

 อาการเย็น หมายรวมถึง อาการกลัวหนาว และอาการหนาว สวนอาการรอน หมายรวมถึง 

อาการรอนจัด (ไขสงู) อาการรอนเปนเวลา (ไขเปนพัก ๆ) และอาการรอนนอย ๆ (ไขตํ่า) 
 อาการกลัวหนาว หรือรูสกึหนาวสั่นท่ีไมบรรเทาดวยการรับความอบอุน (ผิงไฟ) หรือการหมผา 
มักจะเปนกลุมอาการแกรงจากความเย็นภายนอกกระทํา สวนอาการหนาวท่ีบรรเทาไดดวยการรับความอบอุน 

หรือการหมผา มักจะเปนกลุมอาการพรองจากโรคภายในท่ีมีผลกระทบตอหยาง (ภาวะหยางพรอง) 
 อาการรอนจัด คือ การท่ีอุณหภูมิของรางกายสูงขึ้นมากผิดปกติ มักเปนกลุมอาการแกรง สวน

อาการรอนนอย ๆ ในตอนบายมักบงถึงกลุมอาการพรอง 
 รอนและเย็นท่ีพบบอยในทางคลนิิก 4 ประเภท ไดแก 

1) อาการกลัวหนาวและมีไข (เกิดรวมกัน) มักเกิดจากกลุมอาการภายนอก แบงออกเปน 
(1) กลุมอาการเย็นภายนอก จะกลัวหนาวอยางมาก แตไขไมรนุแรง 
(2) กลุมอาการรอนภายนอก จะมีอาการไขเดน แตอาการกลัวหนาวไมมาก 
(3) กลุมลมภายนอกกระทําตอไทหยาง จะมีไขไมมาก กลวัลม และเหงือ่ออกเอง (จัดเปนกลุม

อาการภายนอกพรอง คือ เวยชีพ่รอง) 
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2) อาการหนาวอยางเดียว (หนาวโดยไมมีไข) มักเปนกลุมอาการเย็นภายใน แบงออกเปน 
(1) อาการหนาวจากโรคภายใน เจ็บปวยเรื้อรัง หรือภาวะหยางพรอง จัดเปนกลุมอาการพรอง 
(2) อาการหนาวจากการรุกรานของความเย็นภายนอก กระทําตออวัยวะภายใน เชน กระเพาะ

อาหารและลําไส จัดเปนกลุมอาการแกรง 
3)  อาการรอนอยางเดียว (ไขโดยไมหนาว)  พบไดในกลุมอาการรอนภายใน แบงไดดังน้ี 

(1) รอนจัด (ไขสูง)   โดยท่ัวไปไขจะสูงมากกวา 39 องศาเซลเซียส และจะมีอาการกลวัรอน 

รวมกับใบหนาแดง กระหายนํ้า อยากด่ืมนํ้าเย็น เหงื่อออกมาก ชีพจรใหญและแรง (มี 4 มาก) อาจเกิด
จากการตอสูกันระหวางเจิ้งชี่ (正气) และเสียชี่ (邪气) หรืออาจเกิดจากภาวะหยางแกรงทําใหเกิดรอน  

(2) รอนเปนเวลา มักจะเปนไขเวลาบาย เกิดไดจาก 3 สาเหตุ คือ 
- ภาวะอินพรอง จะมีอาการโหนกแกมแดง เหงือ่ออกเวลากลางคืน 
- ภาวะรอนชื้น ตัวจะไมรอนมากตองแตะนาน ๆ ถึงจะรูสึกรอน มักมีไขเวลาบาย รวมกับ

อาการหนักศีรษะและรางกาย รูสึกอึดอัดทรวงอก ลิ้นมีฝาเหนียว 
- ภาวะรอนเปนเวลาของหยางหมิง  อุณหภูมิของรางกายจะสูงขึ้นเวลาบาย โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเวลาพระอาทิตยตก รวมกับอาการทองอืด และทองผูก 
(3) รอนนอย ๆ เปนเวลานาน เกิดจากภาวะอินหรือเลือดพรอง หรือเกิดจากภาวะหยางชี่

พรอง (แตในบางกรณีภาวะชี่พรอง อาจทําใหไขสูง รวมกับการหายใจสั้น เหงื่อออกเอง และออนเพลียได) 
4) รอนสลับหนาว (เด๋ียวรอนเด๋ียวหนาว) พบไดใน 

(1) กลุมอาการก้ํากึ่งนอกในของเสาหยาง จะมีไขไมเปนเวลาแนนอนรวมกับรูสึกขมปาก คอแหง 
วิงเวียน อึดอัดไมสบายบริเวณทรวงอกและชายโครง 

(2) มาเลเรีย จะเร่ิมมีอาการสั่นแตตัวเย็น ตามมาดวยไขสูง และมักมีเวลาจับไขแนนอนทุก

วัน หรือวันเวนวัน หรือวันเวนสองวัน รวมกับอาการปวดศีรษะรุนแรง กระหายนํ้า เหงื่อออกมาก ขณะ

ไมมีอาการผูปวยจะรูสึกเหมือนเปนปกติ 
3.2  เหงื่อ 

ความผิดปกติของเหงื่อ เชน เหงื่อออกมากหรอืนอย เกิดไดจากท้ังการรุกรานของเสียชี่ (邪
气) ภายนอก และจากกลุมอาการภายใน สามารถใชลักษณะเหงื่อชวยในการจําแนกโรคไดดังน้ี 

1) กลุมอาการภายนอก 
(1) ไมมีเหง่ือ เม่ือมีอาการกลัวหนาวรุนแรง ไขไมมาก คอแข็งเกร็ง ปวดศีรษะ ชีพจรลอย

และตึง โดยไมมีเหงื่อ บงบอกภาวะกลุมอาการ (เย็น) แกรงภายนอก 
(2) มีเหง่ือ เม่ือมีไข กลัวลม ชีพจรลอย เชื่องชา และมีเหงื่อ บงบอกภาวะกลุมอาการพรอง 
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ภายนอก เม่ือมีไขสงู กลวัหนาวเพียงเล็กนอย ปวดศีรษะ เจ็บคอ ชีพจรลอย เร็ว และมีเหงื่อ บงบอก

ภาวะรอนพรองภายนอก 

2) กลุมอาการภายใน 
(1) จ้ือฮัน่ (自汗) เหงื่อออกมากเวลากลางวัน โดยเฉพาะเมื่อใชกําลงั มีอาการหนาว ออนเพลยี 

ไมกระฉับกระเฉง บงบอกกลุมอาการหยางชี่พรอง 
(2) เตาฮั่น (盗汗) เหงื่อออกเวลากลางคืน (เวลากลางวันหรือเวลาต่ืนมักไมมีเหงื่อ) รวมกบั

รอนเปนเวลา โหนกแกมแดง รอนท้ังหา (ฝามือ ฝาเทา และอก) บงบอกภาวะอินพรอง 
(3) ตาฮัน่ (大汗) เปนไดท้ังกลุมอาการแกรงหรือพรองแกรง เหงื่อออกไมหยุด หนาแดง 

กระหายนํ้า อยากรับประทานนํ้าเย็น ชีพจรแรงใหญ บงบอกภาวะรอนแกรงภายใน อาจเกิดจากการ

รุกรานของเสียชีอ่ื่นแปรสภาพเปนความรอน หรือจากการท่ีลมรอนรุกรานเขาสูภายใน หรือกลุมอาการ

พรองเย็น เหงื่อออกเปนหยด สหีนาซีดขาว มือเทาเย็น ชีพจรจมเล็กออน พบในผูปวยอาการหนัก จัดเปน

ภาวะหยางดับ 
(4) จ้ันฮัน่ (战汗) มีอาการหนาวส่ันฉับพลัน ทุรนทุราย จากน้ันจะมีเหงื่อออกท่ัวรางกาย 

มักเกิดจากความเย็นกระทํา พบไดในกลุมซานหานปง (伤寒病) เชน ไทฟอยด อาการน้ีเกิดจากการ

ตอสูกันของเจิง้ชี่และเสยีชี่ ถาเหงื่อออกไขลดการหายใจสมํ่าเสมอ ชีพจรชา บงบอกวาเสียชีล่ดทอนลง 

รางกายกําลงัฟนตัว แนวโนมดี แตหากเหงื่อออกแตไขไมลด กระสับกระสาย อาการของโรคไมดีขึ้น ชีพจร

เบาเร็วจี๋ บงบอกวาเสียชี่ไมลดลง อาการหนัก 

3)  เหง่ือออกเฉพาะท่ี 
(1) เหง่ือออกท่ีหนาผาก (ศีรษะและใบหนา) มักเกิดจากความรอนในซางเจียว (上焦) หรือ

ความรอนชื้นในจงเจียว (中焦) ขึ้นสูเบ้ืองบนหรือพบในผูปวยอาการหนัก ในกลุมความรอนสะสมใน
ซางเจียว จะมีอาการหนาแดง กระหายนํ้า กระสับกระสาย ปลายลิ้นแดง ลิ้นมีฝาบางสีเหลือง ชีพจรเร็ว 

ในกลุมความรอนชื้นสะสมในจงเจียว จะมีความรูสึกปวดศีรษะหนัก ๆ ปวดอึดอัดเหมือนมีอะไรพันรอบ 

มีอาการตัวรอนท่ีตองสัมผัสนาน ๆ จึงจะรูสกึรอน แนนหนาอก ลิ้นมีฝาสีเหลอืงเหนียว ในกลุมผูปวยหนัก 

เหงื่อท่ีหนาผากจะเปนมัน มือเทาเย็น หายใจรวยริน หยางใกลดับ 
(2) เหง่ือออกคร่ึงตัว อาจเปนคร่ึงซีกซาย-ขวา หรือคร่ึงทอนบน-ลาง ในขณะท่ีอีกครึ่งรางกาย

จะไมมีเหงื่อออก มักพบในโรคอัมพฤกษ อัมพาต และทางเดินเสนลมปราณผิดปกติอุดตัน 
(3)  เหง่ือออกเฉพาะฝามือฝาเทา  เหงื่อมักออกในเวลาบายถึงกลางคืน เกิดจากความรอนชื้น

ในจงเจียว หรือกลุมอาการพรองภายใน หากชี่ของหัวใจพรองมักมีเหงื่อออกท่ีฝามือ หากอินของไตพรอง

มักมีเหงื่อออกท่ีฝาเทา 
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3.3  ศีรษะและลําตัว 
1) ปวดศีรษะ 

(1)  จําแนกตามเสนลมปราณ 
 - เสนลมปราณหยางหมิง ปวดสวนหนาผากและโหนกค้ิว 
 - เสนลมปราณไทหยาง ปวดดานหลังศีรษะ สวนทายทอยและตนคอ 
 - เสนลมปราณเสาหยาง ปวดดานขางศีรษะ บริเวณขมับและหู 
 - เสนลมปราณจฺเหวียอิน ปวดสวนยอดของศีรษะ อาจมีอาการบริเวณตาดวย 
 - เสนลมปราณเสาอิน ปวดราวไปถึงฟน กําเริบในเวลากลางคืน สงบในเวลากลางวัน 
 - เสนลมปราณไทอิน ปวดหนัก ๆ เวียน ๆ มีอาการทองเสียรวมดวย 

(2)  จําแนกตามสาเหตุ 
 - จากเหตุภายนอก มักเปนเฉียบพลัน รุนแรง ตอเน่ือง เปนกลุมอาการแกรงจากสาเหตุ

ภายนอก แบงเปน 
 * ปวดตนคอ กําเริบเม่ือถูกลมเย็น มีไขและกลวัหนาวรวมดวย เกิดจากลมเย็นกระทํา  
 * ปวดพองโตท้ังศีรษะเหมือนจะระเบิดออก หนาตาแดง กาํเริบเม่ือถูกลมรอน มีไขและกลัว

รอนรวมดวย เกิดจากลมรอนกระทบ 
 * ปวดหนักศีรษะเหมือนถกูพัน รูสึกหนักและเม่ือยลําตัว-แขนขา อึดอัดทรวงอก และเบ่ือ

อาหาร เกิดจากลมชื้นกระทํา 
 - จากเหตุภายใน มักคอยเปนคอยไป ปวดไมรุนแรง ปวดเปนชวง ๆ เด๋ียวปวดเด๋ียวหาย 

เปนกลุมอาการพรองจากสาเหตุภายใน แบงเปน 
 * ปวดศีรษะตอเน่ือง รวมกับวงิเวียน ออนเปลี้ยเพลียแรง จือ้ฮั่น ชีพจรออนแรง กําเริบ

มากขึ้นเม่ือใชกาํลัง พบในภาวะชี่พรอง 
 * ปวดศีรษะแบบโลง ๆ วาง ๆ รวมกับอาการปวดเอวเขาออน พบในภาวะจิงของไตพรอง

  * ปวดศีรษะกําเริบในเวลาบาย ใจสั่น วงิเวียน สหีนาและริมฝปากซีดขาว เกิดความรําคาญ 

รอนท่ีฝามือฝาเทา ชีพจรเบาออนหรือเบาเร็ว พบในภาวะเลือดพรอง 
 * ปวดศีรษะพองโต วิงเวียน กาํเริบเม่ือโมโห เกิดความรําคาญ นอนไมหลับ ชีพจรตึง พบ 

ในภาวะหยางของตับแกรง 
 * ปวดแนนศีรษะ รูสึกหนักเหมือนถูกพัน วิงเวียน อาจมีคลืน่ไสอาเจียน แนนกระเพาะ

อาหารดวย พบในภาวะเสมหะและความชื้น 
 * ปวดเหมือนเข็มแทง ปวดไมเคลื่อนท่ี อาจมีประวัติอุบัติเหตุรวมดวย พบในภาวะเลือดค่ัง 
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(3) ไมเกรน 
ไมเกรนเปนอาการปวดศีรษะท่ีมีลักษณะเฉพาะ เกิดขึ้นฉับพลัน เปนครั้งคราว เม่ือหายปวด

จะเปนปกติธรรมดา มักมีสาเหตุจากลมและไฟของตับหรือถุงนํ้าดี 
2)  เวียนศีรษะ 

เวียนศีรษะ คือความรูสึกโคลงเคลงเหมือนอยูในเรือ หรือรูสกึทองฟาหรือโลกหมุน ไมสามารถ

ยืนอยางม่ันคงได มักมีอาการคลื่นไสอาเจียน อาจเปนไดท้ังภาวะแกรง หรือภาวะพรอง จําแนกไดดังน้ี 
(1) เวียนและปวดแนนศีรษะ กําเริบเม่ือโมโหรวมกับหนาแดง ปากขม หูอือ้คอแหง ฉุนเฉียว

งาย พบในภาวะหยางของตับแกรงและขึ้นสูเบ้ืองบน 
(2) เวียนศีรษะและตามัว กําเรบิเม่ือใชกําลงัมาก สีหนาซีดขาว ลิ้นซีด ใจสั่น ออนเพลยี ลกุขึ้น

จะวิงเวยีน พบในภาวะชี่และเลอืดพรอง 
(3) เวียนศีรษะและหูอื้อ รวมกับหลงลืมงาย ปวดเอวและเขาออน พบในภาวะจงิของไตพรอง 

3) ปวดลําตัว 
ปวดลําตัว มีสาเหตุจากลมเย็นหรือลมชื้นกระทํา มีการไหลเวยีนของเลือดลมไมสะดวก ใน

กลุมท่ีอาการปวดรุนแรงเหมือนถูกเฆ่ียน หนาแดงและผิวหนังมีผื่น เกิดจากการระบาดรุนแรงของโรคหนารอน

ชื้น สวนในกลุมผูปวยท่ีนอนติดเตียงนาน ๆ จะปวดเพราะการไหลเวียนของเลอืดลมผิดปกติ 
ถาปวดเมื่อยหนักตัว รวมกับอดึอัดแนนทรวงอก เบ่ืออาหาร ถายเหลว ลิ้นมีฝาเหนียว เกิด

จากความชื้นกระทํา หากออนเปลี้ยเพลียแรง ชอบนอน ไมอยากพูดคุย หายใจสั้น บงบอกภาวะชี่ของ

มามพรองจากความชื้น 

4) ปวดขอ 
ปวดขอ เปนกลุมอาการปเจิ้ง (痹证) เกิดจากลมเย็นชื้นกระทํา จําแนกไดดังน้ี 
(1) อาการปวดเคลื่อนยายได พบในกลุมลมกระทํา 
(2)  อาการปวดรุนแรง บรรเทาดวยความอุน กําเริบเม่ือถูกความเย็น พบในกลุมความเย็นกระทํา 
(3) อาการปวดไมเคลื่อนท่ี รูสึกหนัก ๆ กําเริบเม่ืออากาศเปลี่ยน พบในกลุมความชื้นกระทํา 
(4) อาการปวดบวมแดงรอน จัดเปนปวดแบบความรอน แสดงวาลมเย็นชื้นท่ีมากระทําแปรสภาพ

เปนความรอนแลว 
5) ปวดเอว 

จําแนกตามสาเหตุได ดังน้ี 
(1) ปวดเม่ือยไมรุนแรง ปวดเม่ือยเอวและไมมีแรง เหมือนน่ังอยูในนํ้า เปนมากในเวลาบาย  

เกิดจากไตพรอง 
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(2) ปวดเย็น ๆ รูสึกหนัก ๆ เอว เปนมากเมื่ออากาศครึ้มหรือฝนตก เกิดจากความเย็นชื้นกระทํา 
(3) ปวดรอนรูสกึแนนและหนักเอว ปสสาวะบอยและสีเขม เกิดจากความรอนชืน้ลงสูเบ้ืองลาง 
(4) ปวดเหมือนถูกเข็มแทง ปวดไมเคลื่อนตําแหนง ปวดไมใหกด ไมสามารถกมหรือเอี้ยวได 

อาจมีประวัติอุบัติเหตุ เกิดจากเลือดค่ัง 
(5) ปวดรุนแรงทันทีและปสสาวะเปนเลือด เกิดจากน่ิวในทางเดินปสสาวะทรวงอกและทอง 

6) ทรวงอก 
อาการบริเวณทรวงอกมักเกิดจากความผิดปกติของปอดและหัวใจ เชน หากมีเสมหะอุดตัน

จะมีอาการปวดแนนอึดอัด อาการของทรวงอกสามารถจําแนกตามสาเหตุได ดังน้ี 
(1) ปวดแนนรุนแรงราวไปหลังหรือแขนดานใน ใจสั่น มือเย็น อาจมีภาวะเขียว พบในภาวะ

หลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน 
(2) อึดอัดทรวงอก ใจสั่น หายใจสั้น จื้อ ชีพจรเบาหรือไมสมํ่าเสมอ พบในภาวะชี่ของหัวใจพรอง 
(3) แขนขาเย็น กลัวหนาวรวมกบัมีอาการชี่ของหัวใจพรอง พบในภาวะหยางของหัวใจพรอง 
(4) วิงเวียน ใบหนาซีดขาว ใจสั่น ออนเพลียละเห่ียใจ นอนไมหลับ ชีพจรเบาไมมีแรง พบ

ในภาวะเลือดของหัวใจพรอง 
(5) ใจสั่น นอนไมหลับ ออนเพลยีละเห่ียใจ หลงลืม เตาฮั่น ไขตํ่า ปากแหง ลิ้นแดงแหง ชพีจร

เร็วออน พบในภาวะอินของหัวใจพรอง 
(6) หายใจสั้น เสียงทุมเบา กลัวลม จื้อฮั่น สีหนาซีดขาว พบในภาวะชี่ของปอดพรอง 
(7) แนนหนาอก หายใจสั้น ไข ไอ เหน่ือยหอบ คลื่นไส พบในภาวะชี่ของปอดติดขัด 
(8) ไอ ซูบผอม ไขเปนพัก ๆ เตาฮั่น ออนเพลยี ไอมีเสมหะปนเลอืด เกิดจากวัณโรค 
(9) ไข เจ็บหนาอก ไอเปนหนองปนเลือดเหม็นเนา เกิดจากฝในปอด 
(10) ไข หอบ หายใจจมูกบาน ไอมีเสมหะสีสนิมเหล็ก พบในภาวะปอดรอนแกรง 

7) ชายโครง 
อาการบริเวณชายโครงมักเกิดจากความผิดปกติของตับหรือถุงนํ้าดี ดังน้ี 

(1) ชี่ของตับติดขัด มีอาการเสียดชายโครง อึดอดัแนนทรวงอก ถอนหายใจ ฉุนเฉียวงาย 
(2) ไฟตับแกรง มีอาการปากขม คอแหง ออนเพลียละเห่ียใจ กระสับกระสาย แนนทรวงอก

และชายโครง เวียนศีรษะ ตาแดง หนาแดง ขอบลิ้นแดง ฝาเหลือง ชีพจรตึง 
(3) ความรอนชื้นสะสม มีอาการดีซาน เสียดแนนชายโครง เบ่ืออาหาร คลื่นไส ปสสาวะสีเขม 
(4) ชี่ของตับมีมากรุกรานสูเบ้ืองบน มีอาการเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ หนาแดง หูอื้อ หูตึง ปวด

แนนทรวงอกและชายโครง เรอเปรี้ยว ชีพจรตึง 
(5) ฝในตับ มีอาการปวดเสียดแนนทรวงอกและชายโครง รอนสลับหนาว มีไขหนาวสั่น นอน 
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ตะแคงไมสบาย ทองผูก อาจเกิดจากความรอนสะสมอยางมากในตับ 
(6) นํ้าในชองเยื่อหุมปอด มีอาการไอ และปวดชายโครงได เกิดจากการสะสมของนํ้าเสียใน

บริเวณดังกลาว 
8) ใตลิ้นป (ยุงขาว) 

(1) ความเย็นกระทําตอกระเพาะอาหาร มีอาการปวดเย็นใตลิ้นปอยางเฉียบพลนับรรเทาดวย
ความอุน 

(2) ไฟกระเพาะอาหารลุกโชน มีอาการปวดรอนใตลิ้นป หิวบอย ไมสบายทอง เรอเปรี้ยว ลม

หายใจมีกลิ่นเหม็น ทองผูก 
(3) ชี่กระเพาะอาหารติดขัดจากตับขม มีอาการอืดแนนทองไปถึงชายโครงท้ังสองขาง กําเริบ

เม่ือโมโห เรอแลวบรรเทา 
(4) เย็น (หยาง) พรองของกระเพาะอาหาร มีอาการปวดไมรุนแรง เปนมากเมื่อทองวาง ชอบ

กดทองหรือทําใหทองอุน คลื่นไส อาเจียนเปนนํ้าใส 
(5) อินกระเพาะอาหารพรอง มีอาการปวดรอน ไมสบายกระเพาะอาหาร เรอเปรี้ยว เบ่ือ

อาหาร ปากแหง ทองผูก รําคาญ รอนท่ีฝามือฝาเทา ลิ้นแดง ฝานอย ชีพจรเบาเร็ว   
(6) เลือดค่ัง ปวดเหมือนถูกท่ิมแทง ปวดไมเคลื่อนท่ี อาเจียนสีคล้ําหรือดํา ถายดํา 
(7) อาหารตกคาง มีอาการแนนอึดอัดกระเพาะอาหาร เรอเปรี้ยว อาเจียนออกมาเปนอาหาร

แลวดีขึ้น 
9) ทองสวนอื่น 

(1) ชี่ของมามและกระเพาะอาหารพรอง มีอาการเบื่ออาหาร อืดแนนทองภายหลังอาหาร เวียน
ศีรษะ ออนเพลีย ทองเสียเรื้อรงั 

(2) หยางของมามพรอง มีอาการปวดอืดแนน ปวดเย็น ๆ เบ่ืออาหาร ถายเหลว แขนขาเย็น 

ลิ้นซีดฝาขาว ชพีจรชาและออนแรง เปนกลุมอาการเย็นพรอง 
(3)  ความเย็นกระทบเสนตับ มีอาการปวดราวไปอวัยวะสืบพันธุได ตามทางเดินเสนลมปราณ 
(4)  ชี่ของกระเพาะปสสาวะไมพอ มีอาการปวดแนนทองนอย ปสสาวะไมออก 
(5) ไสต่ิงอักเสบหรือเปนหนอง มีอาการปวดและกดเจ็บทองนอยดานขวา มีไข เบ่ืออาหาร 

ทองอืด 
(6) พยาธิไสเดือน ปวดบิดเปนพัก ๆ และมีกอนในทองซ่ึงเคลื่อนท่ีหรือหายไปเมื่อกดอาจ

อาเจียนเปนพยาธิออกมาหูและตา 
10) หูอื้อ 

มีเสียงในหูอาจเปนขางเดียวหรือสองขาง เปนตลอดเวลาหรือเปนพัก ๆ 
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 (1) กลุมอาการแกรง มีเสียงดังเหมือนเคร่ืองจักรทันที ยิ่งกดปดหูยิ่งกําเริบ เปนมากเวลา

กลางวัน บรรเทาเวลากลางคืน เกิดจากไฟตับและถุงนํ้าดีลุกโชนสูเบ้ืองบน หรือมีความชื้นท่ีมามรวมดวย 

(ทําใหหยางไมขึน้ไปสมองเบ้ืองบนทําใหหูอื้อ) 
(2) กลุมอาการพรอง มีเสียงไมดังมากเกิดขึ้นชา ๆ กดปดหูจะทุเลา บรรเทาเวลากลางวัน 

กําเริบเวลากลางคืนเกิดจากไตพรอง 
11)  หูตึง 

ลมและไฟหรือไฟตับปดกั้น ทําใหหูตึงฉับพลันรวมกับรูสึกหายใจไมออกปวดหัว อินไตพรอง 

มีอาการหูตึงอยางชา ๆ รวมกับปวดเอวเขาออนแรง 
12)  หูหนวก 

ความเย็นกระทําตอเสาหยาง มีอาการหูหนวกเฉียบพลัน รวมกับรอนสลับหนาวปากขม คอแหง 

วิงเวียน เหวียนชี่พรอง อาการหูหนวกคอยเปนคอยไปในผูปวยเรื้อรัง หรือผูสงูอาย ุ
13)  ปวดตา 

ปวดตารุนแรง ปวดศีรษะ คลืน่ไสอาเจียน มานตาขยาย เลนสตาขุน เปนโรคภายในตาซึ่ง

เกิดจากลมชนิดตาง ๆ ปวดตาเหมือนถูกท่ิมแทง ปวดศีรษะ วิงเวียน เกิดจากไฟของเสนหัวใจกระทําขึ้น

เบ้ืองบน ตาท้ังสองขางกลัวแสงโดยไมปวดตา ไมมีไข พบในภาวะเลือดพรอง หากตาแหงและมัวพบได

ในภาวะชี่และเลอืดพรอง ปวดบวมตา ตาแดง กลัวแสง กลัวลม เกิดจากโรคระบาดตาแดง 
14)  ความกระหายน้าํ 

สามารถชวยจําแนกภาวะแกรง-พรอง รอน-เย็น ไดดังน้ี 

(1) ไมกระหายน้ํา พบในกลุมอาการเย็น รางกายไมสูญเสียของเหลวในรางกาย หากกระหาย

ก็ด่ืมนํ้าอุนปริมาณเล็กนอยก็ดีขึ้น 
(2) กระหายน้ําและด่ืมมาก บงบอกวารางกายสูญเสียนํ้า กระหายและด่ืมนํ้าเย็นปริมาณมาก 

รวมกับมีไข เหงื่อออก พบในภาวะรอนแกรง กระหายนํ้า ปสสาวะบอย ทานอาหารบอย แตซูบผอม เปน

อาการของเบาหวาน กระหายนํ้ามาก พบไดหลังจากเสยีเหงือ่ เสียนํ้าจากอาเจียนหรือทองเสีย หรือใชยาขับ
ปสสาวะ 

(3) กระหายน้ําแตด่ืมไมมาก เน่ืองจากสูญเสียไมมาก จําแนกไดดังน้ี ถาอินพรองจะมีอาการ

ปากแหง ไขตํ่า เตาฮ่ัน ไมอยากกินนํ้า ถาความรอนชื้น ทําใหชีติ่ดขัด มีอาการตัวรอนท่ีตองสมัผัสนาน ๆ 

ปวดเม่ือยหนัก ลิ้นมีฝาเหนียวเหลือง ถาเสมหะตกคางในกระเพาะอาหาร จะกระหายนํ้า อยากด่ืมนํ้าอุน 

แตด่ืมไดไมมาก ด่ืมแลวอาเจียนเปนนํ้า วิงเวียนตาลาย มีเสียงนํ้าในกระเพาะอาหารหรือลําไส ถาเลือด

ค่ัง ปากแหงตองการกลัว้คอ แตจะไมกลืนนํ้าลงไป ลิ้นเปนจ้ําคล้ํามวง 
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3.4  อาหารและรสชาติ 
1) เบ่ืออาหาร 

(1) เบ่ืออาหาร ซูบผอม ทองอืด ถายเหลว ออนเพลีย ลิ้นซีด ชีพจรออน เปนกลุมพรอง พบ

ในกลุมอาการชีข่องมามและกระเพาะอาหารพรอง 
(2) เบ่ืออาหารและอึดอัดกระเพาะอาหาร รูสึกหนักตัวและแขนขา ลิ้นมีฝาเหนียว พบในกลุม

ความชื้นตกคางในมาม หรือกลุมหยางของมามพรอง  
(3) เบ่ืออาหาร รังเกียจอาหารมัน ดีซาน ปวดชายโครง คลื่นไส อาเจียน รอนท่ีตองสัมผัส

นาน ๆ พบในกลุมอาการรอนชืน้สะสมและค่ังในตับและถุงนํ้าดี 
(4) รังเกียจอาหาร ปวดอืดแนนใตลิ้นป เรอบอย เรอเปรี้ยว ฝาลิ้นหนา พบในภาวะอาหาร

ตกคางเน่ืองจากทานมากเกินไป 
(5) สตรีท่ีกลัวกลิ่นอาหาร อาเจียนทันทีหลังทานอาหาร ใหคิดถึงการต้ังครรภ 

2) อยากอาหารมาก 
หิวบอย กระหายนํ้ามาก ลมหายใจมีกลิ่น ทองผูก รําคาญ พบในไฟกระเพาะอาหารมากรับประทาน

ทานมาก แตถายเหลว พบในภาวะกระเพาะอาหารแกรง แตมามออนแออยากอาหารมากทันทีทันใดกอน

อาการทรุดหนัก พบในภาวะชี่ของมามและกระเพาะอาหารใกลสญูสิ้น 
3) หิวแตเบ่ืออาหาร 

หิวแตเบ่ืออาหาร รวมกับปวดแบบเฉาจา ไมสบายทอง เรอเปร้ียว ชีพจรเบาเร็ว พบในภาวะ

อินกระเพาะอาหารพรอง หากไมมีอาการปวดเปนเพียงอินกระเพาะอาหารไมเพียงพอ 
4) อยากรับประทานสิ่งใดสิ่งหนึง่อยางผิดปกติ 

อยากกินดิน หรือขาวสารดิบ รวมกับทองอืด ปวด ซูบผอม มีกอนรอบสะดือในเด็ก พบใน

โรคพยาธิในลําไส อยากกินของเปรี้ยว รวมกับคลื่นไส ขาดประจําเดือน พบในสตรีต้ังครรภ 
5) รสชาติในปากและกล่ิน 

ไมมีรสชาติ และเบ่ืออาหาร พบในภาวะชี่ของมามและกระเพาะอาหารพรอง รสหวานเหนียว

ในปาก และปวดเม่ือยหนักตัว ลิ้นมีฝาหนาเหนียว พบในภาวะเสมหะและความชื้นในจงเจียว ปากขม

หรือเปรี้ยว พบในกลุมอาการรอนของกระเพาะอาหารหรือถุงนํ้าดี ตองซักอาการแตละอวยัวะประกอบ 

รสเปร้ียวและมีกลิ่นปากพบในภาวะอาหารไมยอย  รสเค็มพบในภาวะไตพรอง ลมหายใจมีกลิ่น พบใน

ภาวะไฟกระเพาะอาหารแกรง 
3.5 การนอนหลับ 

ในทฤษฎีการแพทยนแผจีน หยางทําใหต่ืน อินทําใหหลับ การนอนไมหลับเปนผลจากการท่ี 
หยางไมสามารถรวมตัวกับอิน ในขณะท่ีอาการออนเพลียอยากนอนเปนผลจากหยางไมสามารถแยกตัวจากอิน 
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1) นอนไมหลับ  
(1) นอนหลับยาก รวมกับอาการหงุดหงิดรําคาญ รอนท่ีฝามือฝาเทา เหงื่อออกตอนนอน ฝน

มาก ปวดเอวเขาออน พบในภาวะท่ีหัวใจและไตไมประสานกัน 
(2) ต่ืนงาย รวมกับใจสั่น หลงลืม เบ่ืออาหาร ออนเพลีย สีหนาซีด ชีพจรออนแรง พบใน

ภาวะหัวใจและมามพรอง หรือเลือดพรอง 

(3) นอนไมหลับ และอืดแนนอึดอัดใตลิ้นป เรอเปรี้ยว ลิ้นมีฝาหนาเหมือนเตาหู พบในภาวะ

อาหารตกคางในกระเพาะอาหาร 

(4) นอนไมหลับ และเหน่ือยหอบ ใจสั่น บวม พบในภาวะหยางของหัวใจและไตพรอง 
(5) นอนหลับ ๆ ต่ืน ๆ เวียนศีระษะ ตกใจงาย คลื่นไส อาเจยีน ปากขม พบในภาวะช่ีถงุนํ้าดี

ติดขัด มีเสมหะรบกวนเสินของหัวใจ 
2) งวงนอนผิดปกติ 

(1) งวงนอน รูสึกหนักเปลือกตาไมอยากลืม แนนอึดอัดทรวงอก เม่ือยหนักตามตัว เบ่ือ

อาหาร ถายเหลว ลิ้นมีฝาเหนียว ชีพจรออน พบในภาวะเสมหะความชื้นสะสมกระทบหยางของมาม 

(2) งวงนอนหลังม้ืออาหาร หายใจสั้น ออนเพลยี เบ่ืออาหาร ซูบผอม ชีพจรออนแรง พบใน

ภาวะชี่มามพรอง 
(3)  งวงนอน ออนเพลียและมีไข เพอหรือซึม กําเริบมากเวลากลางคืน ลิ้นแดงจัด ชีพจรเร็ว 

พบในภาวะไฟรุกรานเยื่อหุมหัวใจ ออนเพลียมาก อยากนอน ไมทนหนาว มือเทาเย็น พบในภาวะหยาง

ของหัวใจและไตพรองอุจจาระ  
3.6 ปสสาวะและอุจจาระ 
1) ทองผูก 

(1) อุจจาระแหง แข็งถายลําบากเกิดจากความรอนสะสมในลําไสหรือนํ้าในลําไสไมเพียงพอ 
(2) ทองผูก ไขสูง ทองอืด ลิ้นแดง ฝาเหลือง พบในภาวะรอนแกรง เผาผลาญนํ้าในลําไส 
(3) ทองผูก สหีนาซีดขาว ชอบด่ืมนํ้าอุน ลิ้นซีด ชีพจรจมชา พบในกลุมความเย็น (ความ

เย็นสะสมในลําไสและปดกั้นการไหลเวียนของช่ีและอุจจาระ) 
(4) ทองผูก โหนกแกมแดง ไขตํ่า ๆ ลิ้นแดง ฝานอย ชีพจรเล็กเร็ว พบในภาวะอินพรอง 
(5) ทองผูกในผูปวยเรื้อรัง ผูสงูอายุ สตรีหลังคลอด เกิดจากภาวะชี่และนํ้าพรอง 

2) ทองเสีย 
(1) ทองเสีย เบ่ืออาหาร อืดแนนทอง พบในภาวะมามพรอง (ทําใหนํ้าเขาสูลําไสโดยตรงเน่ืองจาก 

การลําเลียงนํ้าผิดปกติ) 
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(2) ปวดทองและทองเสียเวลาเชามืด เม่ือถายแลวหายปวด รูสกึปวดและเย็นบริเวณเอวและ

ขา พบในภาวะหยางไตพรอง (ไมสามารถอุนมาม) 
(3) ทองเสีย อืดแนนทอง เรอเปรี้ยว ถายแลวรูสึกโลงหายปวด เกิดจากอาหารไมยอย (ด่ืม

รับประทานมากเกินไป หรืออาหารปนเปอน กระทําตอมามและกระเพาะอาหาร จึงหายปวด) 
(4) ทองเสียปวดทองรวมกับอารมณเครียดหรือต่ืนเตน พบในภาวะชีข่องตับติดขัดแลวขมมาม 
สีของอุจจาระ 
สีเหลืองเขมออกนํ้าตาล พบในภาวะความรอนตกคางในลําไส สดํีาเหมือนนํ้ามันดิน พบในกลุม

เลือดค่ัง มีเลือดออกในลําไส สีแดงปนขาว (เลือดปนมูก) พบในโรคบิด เกิดจากความรอนชื้นในลําไส

ใหญ สีเทาขาว พบในภาวะดีซานจากความรอนชื้น 
ความรูสึกขณะถาย 
แสบรอนทวารหนัก พบในภาวะรอนชื้นในลาํไสใหญ ถายไมคลองสะดวก ท้ังท่ีถายเหลวเหนียว 

เกิดจากความรอนชื้นในลําไสใหญ ถามีอาการ 

ปวดทองรวมดวย พบในภาวะชีข่องตับติดขัดแลวขมมาม และกระทบการไหลเวียนของช่ีใน

ลําไส ปวดเบงเหมือนถายไมสุด ปวดทันทีทันใด หนักทวารหนักตองรีบไปถาย พบในโรคบิด เกิดจากความ 
รอนชื้นอุดกั้นการไหลเวียนของชีใ่นลําไส อั้นถายไมได ถายไหลออกมาเอง พบในทองเสยีเร้ือรัง ผูสูงอายุท่ี

สภาพรางกายทรดุโทรม หูรูดทวารหนักหมดแรง หรือพบในภาวะชีข่องมามพรอง หรือภาวะหยางของมาม

และไตพรอง ปวดหนวงและถวงทวารหนัก ถาเปนมากลําไสตรงหยอน (ดากออก) พบในกลุมภาวะจงชี่ตก 
3) ปสสาวะ 

การปสสาวะเกีย่วของกับหนาท่ีแปรสภาพของปอด มาม และไต คนปกติปสสาวะ 3-5 คร้ัง

ในเวลากลางวัน และ 0-1 คร้ังในเวลากลางคืน ปริมาณปสสาวะประมาณ 1.5-2.0 ลิตร/วัน ความถี่และ

ปริมาณปสสาวะยังเกี่ยวของกับอุณหภูมิของอากาศ การด่ืมนํ้ามากหรือนอย การสูญเสียนํ้า และอาย ุ
(1) ปริมาณ ปสสาวะมากมักเกิดจากไต โดยเฉพาะภาวะหยางของไตพรอง ไมสามารถแปร

สภาพนํ้าทําใหนํ้าไหลลงสูเบ้ืองลาง  ปสสาวะมาก ใส  ไมทนหนาว  พบในกลุมความเย็นพรอง (หยางของ
ไตพรอง) ปสสาวะมาก กระหายนํ้า ด่ืมนํ้ามาก รางกายผายผอม พบในโรคเบาหวาน  ปสสาวะนอย สี

เขม พบในกลุมรอน หรือสูญเสยีนํ้า (จิน) ปสสาวะนอย และบวม เกิดจากหยางปอด มาม และไตพรอง 

ไมสามารถแปรสภาพนํ้า ทําใหนํ้าและความชื้นตกคาง 
(2) ความถี่ ปสสาวะบอย ตองรีบปสสาวะ แตออกนอย สีเขม พบในภาวะความรอนชื้นในเซี่ย 

เจียวกระทบกระเพาะปสสาวะ ปสสาวะบอย ใส คุมปสสาวะไมคอยได พบในภาวะชี่ของไต ไมเสถียรไม
สามารถควบคุมนํ้าได ปสสาวะบอยเวลากลางคืน สีใส พบในโรคไตระยะทาย หรือในผูสูงอาย ุเกิดจาก 
หยางของไตพรอง 
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(3) ความรูสึกหรืออาการ ปสสาวะลําบากและออกนอย ในกลุมแกรงจากความรอนชื้นกระทํา
ตอกระเพาะปสสาวะ (หรือพบในโรคน่ิวหรือเลือดค่ังก็ได) ในกลุมพรองพบในภาวะหยางของไตพรอง

กระทบกระเพาะปสสาวะ ปสสาวะรดท่ีนอนในเด็กเกิดจากชี่ของไตยังไมสมบูรณ ในผูใหญพบในภาวะชี่
ของไตไมเพียงพอไมสามารถควบคุมนํ้า เหวียนชี่พรอง หรือกลุมเย็นพรองในเซี่ยเจียว 

(4) ปสสาวะราด พบในภาวะชีข่องไตไมสามารถควบคุมนํ้า รวมกับกระเพาะปสสาวะไมสามารถ

เก็บนํ้า หากพบในผูปวยหมดสติอาการหนัก (โคมา) เปนสัญญาณวาไตกําลังเสือ่ม 
(5) สีของปสสาวะ ปสสาวะเหลืองเขม พบในภาวะรอนแกรง ปสสาวะใส พบในภาวะเย็น

พรอง ปสสาวะในกลุมอาการภายนอก บงชี้วาเสยีชี่ยงัไมรุกรานเขาสูภายใน ปสสาวะขุน พบในภาวะรอน

ชื้นกระทบกระเพาะปสสาวะ 
4) ประจําเดือนและตกขาว รอบเดือนปกติคือ 28 วัน และมาเดือนละ 3-5 วัน ตามหลักการ

แพทยแผนจีน สตรีจะเริ่มมีประจําเดือนเม่ืออายุ 14 ป และหมดประจําเดือนเม่ืออายุ 49 ป แตอาจ

แตกตางกันไปในแตละบุคคลได 
(1) รอบเวลา มาเร็วกวาปกติ 8-9 วัน ปริมาณมาก สีแดงสด หนืดขน เกิดจากภาวะเลือดรอน 

ปริมาณมาก สีแดงไมสด ใสไมหนืด เกิดจากภาวะชี่พรอง (มามและไต) สีมวงแดง และมีอาการปวดอึดอัด
แนนชายโครง คัดหนาอก เกิดจากชี่ของตับถูกรบกวน มาชากวาปกติ 8-9 วัน ปริมาณนอย สีแดงไมสด 

ใสไมหนืด เกิดจากภาวะเลือดพรอง ปริมาณนอย สีคล้ํามวง เปนลิ่ม เกิดจากภาวะความเย็นกระทํา 

ปริมาณนอย สีคล้ําแดง เปนลิ่ม ปวดแนนทองนอย พบในภาวะชี่ติดขัดแลวเลือดค่ัง 
(2)  รอบเดือนไมแนนอน มานอย สีมวงแดง เปนลิ่ม ปวดคัดหนาอก เกิดจากชี่ของตับติดขัด 

มักมีอารมณแปรปรวนงาย สีแดงไมสด ใสไมหนืด ปริมาณไมแนนอน มากบางนอยบาง เกิดจากมาม

และไตพรอง 
(3) ปวดประจําเดือน ปวดกอนมีประจําเดือน ปวดแนนทองนอย เม่ือมีประจําเดือนมาจะ

ทุเลาปวดลง เปนกลุมอาการแกรง เกิดจากชีติ่ดขัดเลือดค่ัง ปวดเม่ือมีประจําเดือน ปวดทึบพอรําคาญ 

ปวดเม่ือยเอว เปนกลุมพรอง มักเกิดจาก ไตพรองหรือชีแ่ละเลือดไมพอ ปวดเม่ือมีประจําเดือน ปวด

เย็น บรรเทาดวยความอุน (ประคบรอน) ประจําเดือนสีคล้ํามวง เกิดจากถูกความเย็นกระทํา 
 (4) ขาดประจําเดือน หมายถงึ ประจําเดือนไมเคยมาเลย หรือขาดประจําเดือนมากกวา 3 
เดือน ซึ่งตองแยกกลุมสตรีต้ังครรภ ใหนมบุตร หรือหมดประจําเดือนออกไป 

 - กลุมแกรง  ชี่ติดขัดเลือดค่ัง ประจําเดือนไมมาติดตอกันเปนเวลานานรวมกับมีกลุมอาการ 
ชี่ของตับติดขัด เสมหะความชื้นอุดกั้น พบไดในสตรีอวน 
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  - กลุมพรอง ตับ ไต อิน และเลือดพรอง พบในสตรอีายุ 18 ป แตยังไมเคยมีประจําเดือน 

หรือเคยมาแตนอยลงเรื่อยๆ จนไมมา 
 - ช่ีและเลือดพรอง  มักมานอย และเลื่อนออกไป จนไมมาในท่ีสุด 

 (5) อนิพรองเลอืดแหง ประจําเดือนจะนอยลงเร่ือย ๆ จนไมมา รวมกับมีกลุมอาการอินพรอง
ประจําเดือนมามากและมากะปริบกะปรอย เรียก ปงโลว (崩漏)  ถาสีแดงสด มีลิ่ม เกิดจากความรอน 

ถาสีแดงไมสด ไมมีลิ่ม เกิดจากความผิดปกติของเสนลมปราณชง-เร่ิน หรือจงชี่ตก 
- ตกขาว ปริมาณมาก ขาว ไมขน ไมมีกลิ่น พบในกลุมเย็นพรอง เกิดจากความเย็นชื้นลง

สูเบ้ืองลาง หรือเกิดจากมามพรองปริมาณมาก เหลือง ขนเหนียว เหม็น พบในกลุมรอนชื้น ลงสูเซี่ยเจียว 

สีแดง (ปนเลือด) ไมมีกลิ่นหรือมีกลิ่นเล็กนอย เหนียว บงบอกวาชี่ตับถกูปดกั้น ทําใหติดขัดแลวแปร

เปนความรอน ตกขาวภายหลงัเขาสูวัยหมดประจําเดือน กลิ่นเหม็นเปร้ียว อาจมีเลือดออกมาก อาจเปน

มะเร็งการต้ังครรภ สตรีสมรสแลวท่ีขาดประจําเดือน และมีชีพจรลื่น บงบอกวา อาจต้ังครรภระยะแรก 
- แพทอง รวมกับออนเพลีย ปากไมมีรสชาติ ทองอืด เกิดจากชี่ของมามและกระเพาะ

อาหารพรองรวมกับอารมณซึมเศรา กระสับกระสาย ปากขม เรอเปรี้ยว เกิดจากชี่ตับติดขัด แปรเปนไฟ

กระทําตอกระเพาะอาหาร รวมกับอึดอัดแนนทรวงอก เบ่ืออาหาร อาเจียนเปนเสมหะนํ้าลาย เกิดจาก

เสมหะยอนกระทําตอกระเพาะอาหาร 

- แทงคุกคาม จะมีอาการปวดเอวและทอง มีเลือดออกทางชองคลอด และเด็กเคลื่อนไหว

ตลอดเวลา หากรวมกับสีหนาซดีขาว เซื่องซึม ออนเพลีย พบในภาวะมามพรอง เลือดพรอง หากรวมกับ

สีหนาหมอง วิงเวียน หูอื้อ ปวดเอวเขาออน ปสสาวะบอย พบในภาวะชี่ของไตพรอง และเสนลมปราณ

ชง-เร่ินผิดปกติ 
- ภาวะหลังคลอด  น้ําคาวปลาไมหยุด (ภายหลังคลอด 20 วัน) ปริมาณมาก สีจาง ไมขน 

ออนเพลยี หายใจสั้น พบในช่ีของมามพรองและชี่ตก สแีดงขนเหนียว รวมกับหนาแดง กระหายนํ้าทองผกู 

ปสสาวะเขม พบในภาวะ เลือดรอน สีคล้ํามวง เปนลิ่ม ปวดเหมือนถูกท่ิมแทงทองนอย กดแลวปวดมาก

ไมบรรเทาพบในภาวะเลือดค่ัง ไขหลังคลอด ไขและหนาว ปวดศีรษะและลําตัว เกิดจากความเย็นภายนอก

กระทํา ถามีไขสูงฉุนเฉียว กระหายนํ้า ชอบด่ืมนํ้าเย็น ทองผูก ปสสาวะเขม เกิดจากไฟ ภายในลุกโชน 

ไขตํ่าตอเน่ือง ปวดทอง วิงเวยีน สีหนาซีดขาว ตามัว ทองผูกแหงแข็ง พบในภาวะเลือดและอินพรอง 

เกิดความรอน 
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4. การตรวจชีพจร (脉诊 มายเจ่ิน) 
  การตรวจชีพจร มีประวัติความเปนมายาวนานหลายพันปในสาธารณรัฐประชาชนจีน แพทย

จีนใชการตรวจชีพจรเปนการวินิจฉัยโรค และใชหลักการรักษาโรคโดยทดลองใชกับมนุษยตามหลัก

วิทยาศาสตรธรรมชาติ  เม่ือประมาณ 2,500 ปกอน มีแพทยจีนท่ีมีชื่อเสียงทานหน่ึงชื่อ เปยนเซฺวี่ย (扁鹊) 
เชี่ยวชาญวิธีการวินิจฉัยโรคดวยการตรวจชีพจร  ในสมัยจักรพรรดิหวงตี้ (黄帝) ไดแตงคัมภีรเนยจิง
《内经》กลาวถึง ซานปูจิ่วโฮว (三部九候)  คําวา ซานปู (三部) หมายถึง ตําแหนงการตรวจชีพจร
ของมือท้ังสองขาง  แตละขางมีอยู 3 ตําแหนง คือ ตําแหนงชุน (寸) ตําแหนงกวน (关) และตําแหนง
ฉ่ือ (尺)  แตละตําแหนงใชน้ิวกดดวยแรงหนักเบา 3 แบบ คือ แบบลอย (浮 ฝู) แบบกลาง (中 จง) และ
แบบจม (沉 เฉิน)  รวมท้ังสามตําแหนงจึงมี 9 แบบ เรียกวา “ซานปูจิ่วโฮว”  ตอมาสมัยราชวงศฮั่น 

จางจงจ่ิง (张仲景) ไดแตงตําราวินิจฉัยโรคโดยสรุปวา การวินิจฉัยโรคไดอยางถูกตองสมบูรณแบบตอง
มี 4 วิธี ประกอบดวย การมอง (望 วาง) การถาม (问 เวิ่น) การดม-ฟง (闻  เหวิน)  การตรวจชีพจร
และการคลํา (切诊 เชี่ยเจิ่น) ตอมาในสมัยราชวงศซีจิ้น หวางซูเหอ (王叔和) ไดแตงคัมภีรมายจิง《脉

经》โดยรวบรวมคัมภีรสมัยกอนราชวงศฮั่น ไดแก คัมภีรเนยจิง《内经》และคัมภีรหนานจิง《难

经》แตงโดยจางจงจ่ิง และฮัวถวอ (华佗)  คัมภีรมายจิงน้ี  ไดแบงชีพจรออกเปน 24 แบบ ซึ่งเปน

คัมภีรลาสุดท่ีใชในการศึกษาการตรวจชีพจร  คัมภีรน้ีไดแพรหลายไปท่ัวโลก ตอมาในสมัยราชวงศหมิง 

หลี่สือเจิน (李时珍) ไดแตงคัมภีรผิงหูมายเสฺวีย《频湖脉学》โดยไดรวบรวมความโดดเดนของ 

“มายเสฺวีย《脉学》”  ต้ังแตสมัยกอนราชวงศหมิง คัมภีรน้ีมาจากพื้นฐานของคัมภีรมายจิง ซึ่งมีชีพจร 
24 แบบ และไดเพิ่มเติมขึ้นอีก 3 แบบ รวมเปน 27 แบบ  ซึ่งไดแตงเปนบทกลอนเพื่อใหงายตอการ

ทองจํา ตอมาแพทยจีนหลี่ซื่อไฉ (李士材) ไดแตงตําราเจินเจียเจิ้งเหยี่ยน《诊家正眼》เพิ่มเติมชีพจร

แบบ “จี๋มาย (疾脉)” ขึ้นอีก 1 แบบ รวมเปน 28 แบบ ซึ่งยังคงใชมาจนถึงปจจุบัน  นอกจากนั้นยังมี

คัมภีรมายจฺเหวียฮุยเปยน《脉诀汇辩》ซึ่งแตงโดยหลี่เอี๋ยนกัง (李延罡)  หลังจากน้ันมีแพทยจีนอีก
หลายทานสนใจศึกษาการตรวจโรคดวยการตรวจชีพจรเพ่ือนําไปใชวินิจฉัยโรคตาง ๆ ได 
  การตรวจชีพจรตองผานการเรียนรูศึกษาขั้นพื้นฐานตามวิธีตาง ๆ  ตองอาศัยประสาทสัมผัส

ท่ีไวของน้ิว และตองฝกปฏิบัติหาประสบการณจากผูเชี่ยวชาญ  อีกท้ังตองอาศัยการไตรตรองอยาง

ละเอียดถี่ถวนและหม่ันฝกฝนอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือท่ีจะสามารถวินิจฉัยโรคไดอยางถูกตอง  
4.1  ตําแหนงของชีพจร 

  ตําแหนงของชีพจรอยูท่ีบริเวณขอมือดานในท้ัง 2 ขาง  โดยวางน้ิวกลางท่ีตําแหนง “กวน” ซึ่ง
อยูบริเวณท่ีมีกระดูกขอมือนูนขึ้นมา วางน้ิวชี้ถัดจากน้ิวกลางขึ้นไปทางปลายน้ิวมือของผูปวยท่ีตําแหนง
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  尺    关    寸 

ฉื่อ กวน ชุน 

浮 ลอย 

中 กลาง 

沉 จม 

ชีพจรเตนอยูสวนบน 

ชีพจรเตนอยูสวนกลาง 

ชีพจรเตนอยูสวนลึก 

กระดูก 

ผิวหนัง 

“ชุน”  สวนตําแหนง “ฉ่ือ” ใหวางน้ิวนางถัดจากน้ิวกลางคอนไปทางตนแขน  โดยใหวางท้ังสามนิ้วเรียง

ติดกัน  โดยท่ัวไปชีพจรจะอยูท่ีขอมือดานใน แตในผูปวยบางรายอาจพบท่ีบริเวณขอมือดานนอก 
 

 

 

รูปท่ี 8-1   แสดงตําแหนงการจับชีพจร 

  ตําแหนงชุน กวน ฉ่ือ ท้ัง 3 ตําแหนงน้ีสามารถตรวจลักษณะการเตนของชีพจรได 3 แบบ คือ  
1) แบบลอย (浮 ฝ)ู เปนการสมัผัสชพีจรโดยใชปลายน้ิวสัมผัสเพียงเบา ๆ จะพบการเตนของชพีจร 
2) แบบกลาง (中 จง) เปนการสัมผัสชีพจรโดยใชปลายน้ิวสัมผัสกดลงจนถึงระดับกลามเน้ือโดย

ไมลึกและไมต้ืนจนเกินไป จะพบการเตนของชพีจร 
3) แบบจม (沉 เฉิน) เปนการสัมผัสชีพจรโดยใชปลายน้ิวกดแรงจนใกลจะถึงกระดูก จะพบการ

เตนของชีพจร 
   
 
 
 
 

              รูปท่ี 8-2    แสดงระดับการเตนของชีพจรท่ีตรวจพบในแตละระดับ 
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เบา

กลาง 
หนัก 
 

指压 แรงกดของน้ิว 

 
 
 
 

    
 
 

  
  
                              รูปท่ี 8-3   แสดงแรงกดของนิ้วในแตละระดับ 
    ชีพจรท้ัง 3 ตําแหนงของขอมือแตละขางสามารถตรวจสอบอวัยวะภายในของรางกายได ดังน้ี  

ตําแหนง ขอมือ               ตําแหนงของอวัยวะภายใน 
ชุน       ซาย หัวใจ และเยื่อหุมหัวใจ 
 ขวา ปอด และทรวงอก 

กวน   ซาย ตับ ถุงนํ้าดี และกระบังลม                                     

 ขวา มาม กระเพาะอาหาร และบริเวณชองทองต้ังแตลิ้นปไปจนถึงสะดือ   

 ฉ่ือ     ซาย ไตและกระเพาะปสสาวะ ทองนอยต้ังแตใตสะดือลงไป รวมถงึเอว และแขนขา 
 ขวา ไตและม่ิงเหมิน (命门) บริเวณเอวและทองนอยต้ังแตใตสะดือลงไป  รวมถึง

แขนและขา     

  ถึงแมแพทยจีนไดสะสมประสบการณมากมายจากการตรวจชีพจร โดยการกําหนดตําแหนง
ของอวัยวะแบบน้ี แตตามหลักวิทยาศาสตรยังตองมีการศึกษาวิจัยใหมากขึ้น 

4.2  วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคโดยการตรวจชีพจร 
  แพทยจีนท่ีทําการตรวจวินิจฉัยโรคโดยวิธีน้ี ตองอาศัยสมาธิและจิตใจที่สงบน่ิง กําหนดลม

หายใจเขาออกสมํ่าเสมออยางเปนธรรมชาติ  โดยน้ิวมือท่ีสัมผัสชีพจรของผูปวยตองมีจังหวะการกดเบา

หนักและแรงท่ีถูกตอง 
  การตรวจชีพจรจําเปนตองใหผูปวยน่ังพักสักครู เพ่ือใหจิตใจสงบกอนและไมมีสิ่งใดมารบกวน 

จึงจะสงผลใหตรวจพบชีพจรท่ีแทจริงไดมากขึ้น  ในระหวางการตรวจชีพจร ใหผูปวยน่ังตัวตรงในทาท่ีสบาย 

ยื่นแขนออกมาในลักษณะหงายฝามือขึ้น โดยวางแขนบนโตะใหอยูในระดับเดียวกับตําแหนงหัวใจ  ในการ

วินิจฉัยโรคแตละครั้งควรใชเวลาไมตํ่ากวา 1 นาที เพื่อใหแพทยจีนมีเวลาวินิจฉัยการเปลี่ยนแปลงของชีพจร 
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  ลักษณะชีพจรของคนปกติ คือ การหายใจเขาออกแตละคร้ัง ชีพจรจะเตน 4~5 คร้ัง หรือ 
72~80 คร้ัง/นาที  ตําแหนงชีพจรจะอยูท่ีกึ่งกลาง ไมลอย ไมจม ไมยาว ไมสั้น จังหวะการเตนสมํ่าเสมอ 

ราบรื่น มีแรงสมํ่าเสมอท้ังตําแหนงชุน กวน ฉ่ือ  เม่ือใชน้ิวกดจมลงหาชีพจรก็ยังมีชีพจรเตนอยู 
  การเปลี่ยนแปลงของชีพจรโดยธรรมชาติท่ีเกี่ยวของกับความเปลี่ยนแปลงในรางกายและ

สิ่งแวดลอม ชีพจรของรางกายมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวของกับสภาพรางกาย สิ่งแวดลอม อายุ เพศ 

ลักษณะภายนอก (อวนหรือผอม) ลักษณะการกินอยู และอารมณจิตใจ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
แตกตางกันท้ังสิ้น เชน เด็ก ๆ หายใจเขาออกหนึ่งคร้ังชีพจรจะเตนถึง 7 ครั้ง หนุมสาวปกติการเตนของชีพจร
จะราบลื่นไมติดขัด ผูสูงอายุชีพจรจะตึงและแข็ง ผูหญิงเม่ือเปรียบเทียบกับผูชาย ชีพจรจะออนนุมเล็กเร็ว

กวาปกติเล็กนอย หญิงต้ังครรภชีพจรจะลื่นและเร็ว คนอวนชีพจรจะจมเล็ก คนผอมชีพจรจะลอยใหญ 

คนสูงชีพจรจะยาว คนเต้ียชีพจรจะสั้น การออกกําลังกายหลังรับประทานอาหารและหลังด่ืมแอลกอฮอล 

ชีพจรจะลื่นเร็วมีแรง ความหิวจะทําใหชีพจรออนนุมไมมีแรง คนท่ีน่ังสมาธิปฏิบัติธรรมชีพจรจะออนนุม 
  เม่ือจิตใจอารมณเปลี่ยนแปลงชีพจรก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปดวย เชน ความโกรธ สงผล

กระทบตอตับ ชีพจรจะตึงเล็ก ความตกใจกลัวทําใหชีพจรเตนไมเปนจังหวะ เพราะฉะน้ัน คนท่ีอยู

ระหวางกลัว ตกใจ ดีใจ หรือ เสียใจ ต่ืนเตน เครียดมาก กังวล ท้ังหมดน้ีทําใหชีพจรเปล่ียนแปลงไปตาม

อารมณ เม่ืออารมณกลับสูภาวะปกติแลว ชีพจรจะเตนกลับคืนสูปกติ ฤดูกาลท้ัง 4 ก็มีผลทําใหการเตน

ของชีพจรเปลี่ยนแปลงไป เชน ฤดูใบไมผลิทําใหชีพจรตึง ฤดูรอนชีพจรเตนใหญ ฤดูใบไมรวงชีพจรจะ

เตนเบาเล็ก ฤดูหนาวชีพจรจะจมแนน ระหวางกลางวันและกลางคืนจะมีการเปลี่ยนแปลง กลางวันชีพจร

จะลอยและแรง สวนกลางคืนชีพจรจะจมเล็กชา สวนมากคนที่อยูเมืองหนาวมักชอบรับประทานอาหาร

ประเภทปงยาง การเตนของชีพจรจะจม แกรง ถาคนอยูเมืองรอน อากาศจะรอนอบอาว รูขุมขนจะ

ขยายตัว ภายในและภายนอกกลามเน้ือจะผอนคลาย การเตนของชีพจรจะเร็วและออนนุมกวาเล็กนอย 

นอกจากน้ันสําหรับนักกีฬาหรือผูท่ีออกกําลังกายเปนประจํา การเตนของชีพจรจะชาและใหญ ซึ่งถือเปน

การเตนของชีพจรท่ีปกติ ดังน้ัน ในการตรวจวัดชีพจรควรพิจารณามูลเหตุตาง ๆ อยางรอบคอบ 

  ในการตรวจชีพจร แพทยจีนจะวางน้ิวมือหางกันแคไหนนั้นขึ้นอยูกับแขนของผูปวยวายาว

หรือสั้นและน้ิวมือของแพทยจีนเล็กหรือใหญ  ถาแขนของผูปวยยาวหรือน้ิวมือของแพทยจีนเล็ก ใหวาง

น้ิวท้ังสามหางกันเล็กนอย  ถาแขนของผูปวยสั้นหรือน้ิวมือของแพทยจีนใหญ ใหวางน้ิวท้ังสามชิดกัน

เล็กนอย  สวนผูปวยเด็กไมสามารถแบงออกเปน 3 ตําแหนงเหมือนกรณีท่ัว ๆ ไป แพทยจีนตองทําการ

ตรวจชีพจรโดยใชน้ิวสัมผัสเพียง 1 น้ิว อาจเปนน้ิวหัวแมมือหรือน้ิวชี้ก็ได 
  แพทยจีนท่ีทําการตรวจชีพจร ตองวางน้ิวมือท้ังสามคว่ําลงเพ่ือสัมผัสหาชีพจรของผูปวย  
โดยลักษณะการสัมผัสแบงออกเปน 7 วิธี ดังน้ี 



 
 
 
 

ศาสตรการแพทยแผนจีนเบ้ืองตน                             154 

1) แบบยก (จฺหวีฝา举法) คือ วิธีการท่ีแพทยจีนใชน้ิวมือกดเพียงเบา ๆ เพ่ือสัมผัสการเตนของ

ชีพจร วิธีน้ีเรียกวา การสัมผัสชีพจรแบบลอย 

2) แบบกด (อั้นฝา按法) คือ วิธีการท่ีแพทยจีนใชน้ิวมือกดโดยใชแรงมากกวาแบบยก กดจนถึง
เสนเอ็นหรือใกลกับกระดูกเพื่อสัมผัสการเตนของชีพจร  วิธีน้ีเรียกวา การสัมผัสชีพจรแบบจม  อีกวิธี

หน่ึงท่ีแพทยจีนใชน้ิวกดโดยใชแรงปานกลาง กดจนถึงกลามเนื้อ เพื่อสัมผัสการเตนของชีพจร วิธีน้ี

เรียกวา การสัมผัสชีพจรแบบกลาง 
3) แบบหา (สฺวินฝา寻法)  คือ วิธีการท่ีแพทยจีนใชน้ิวมือกดโดยใชแรงต้ังแตเบาจนถึงหนักและ

แรงกดหาชีพจรท้ังขอมือดานซายและขวา โดยกดท้ังตําแหนงชุน กวน ฉ่ือ พรอมกัน แลวสลับกันหาชีพจร

ทีละตําแหนง จนกระท่ังพบตําแหนงท่ีชีพจรเตนชัดเจนท่ีสุด 

4) แบบเคล่ือน (สฺวินฝา循法) คือ วิธีการท่ีแพทยจีนใชน้ิวมือกดหาการเคลื่อนไหวไปมา ท้ังขึ้น
และลงไปตามแนวแขน เพ่ือดูวาการเตนของชีพจรเปนลักษณะยาวหรือสั้น แกรงหรือพรอง 

5) แบบถูไปมา (ทุยฝา推法) คือ วิธีการท่ีแพทยจีนใชน้ิวมือสัมผัสถูไปมาตามแนวเสนของชีพจร 
โดยสัมผัสเพียงเบา ๆ เพ่ือดูลักษณะการเตนของชีพจรวาเร็วหรือชา มีแรงมากหรือนอย 

6) แบบกดรวม (จงอั้นฝา总按法) คือ การท่ีแพทยจีนใชน้ิวมือกดแรงหรือเบาพรอมกัน ท้ังสาม
น้ิว หรือกดแตละน้ิวแรงตางกันในตําแหนงชุน กวน ฉ่ือ เพื่อดูลักษณะการเตนของชีพจรวาลอยหรือจม 

หรือมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร 

7) แบบสัมผัสทีละจุด (ตันเจ่ิน单诊) คือ วิธีการท่ีแพทยจีนใชน้ิวมือกดสัมผัสสลับกันเพียงครั้ง
ละ 1 น้ิว โดยกดทีละจุดในตําแหนงชุน กวน ฉ่ือ เพื่อสัมผัสการเตนของชีพจรในแตละตําแหนงวามีการ

เปลี่ยนเเปลงอยางไร 

4.3  ลักษณะของชีพจร  
  ลักษณะของชีพจรท้ังหมดแบงออกเปน 28 แบบ แตละแบบใชประกอบการวินิจฉัยโรคตาง ๆ 

ดังน้ี 
1) ฝูมาย (浮脉): ชีพจรลอย 

ลักษณะของชีพจร: การเตนของชีพจรอยูใกลกับผิวหนังดานบนเหมือนไมเบาลอยบนผิวนํ้า  
เม่ือใชน้ิวสัมผัสชีพจรเบา ๆ ก็สามารถพบการเตนของชีพจรได แตถากดแรงกลับไมพบ  

การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะน้ีมักพบในผูปวยโรคที่เกิดจากภายนอก หรือหยางพรอง

ภายใน แตความรอนเทียมลอยอยูภายนอก ดังน้ี 
(1) ถาผูปวยถูกสภาวะอากาศภายนอกมากระทบ อาจกอใหเกิดโรคตาง ๆ ได เพราะภูมิตานทาน

ตอสูกับแรงกระทบภายนอก ฉะน้ันชีพจรก็จะลอย 
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   ชีพจรลอยกระจาย  

หายใจ 1 ครั้ง 

กระดูก 

ผิวหนัง 

การเตนของชีพจรเบาเหมือนไมเบาลอยบนผิวนํ้า 

(2) คนปกติ เม่ือสัมผัสอากาศรอน ทําใหหยางชี่ลอยขึ้น ชีพจรจะลอยและเร็ว  
(3) ผูปวยโรคเร้ือรัง รางกายออนแอ ชีพจรจะลอยไมมีแรง 
(4) ผูปวยหนักจนหยางชี่จะหลุดลอย ชีพจรจะลอยไมมีแรงยึดเหน่ียว 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

                  รูปท่ี 8-4   แสดงลักษณะของชีพจรแบบฝูมาย 

2) ซานมาย (散脉): ชีพจรลอยกระจาย 
ลักษณะของชีพจร: ชีพจรลอยใหญ ไมมีแรง แตกกระจาย กดแรงจะไมพบชีพจร จังหวะ

การเตนไมสมํ่าเสมอ เด๋ียวมีแรง เด๋ียวไมมีแรง เปรียบเหมือนดอกเหมยลอยอยูในอากาศ   
 
 
 
 
 
 

                          รูปท่ี 8-5   แสดงลักษณะของชีพจรแบบซานมาย 

การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะน้ีมักเกี่ยวกับพลังชี่ท่ีสูญเสียไปมาก สารจําเปนในอวัยวะ

ภายใน (脏腑 จั้งฝู) ใกลจะหมดสิ้น  ผูปวยท่ีมีการเตนของชีพจรในลักษณะน้ีมักจะมีอาการโรคหนัก

เร้ือรัง 
 

ชีพจรลอย 

กระดูก 

ผิวหนัง 
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        ชีพจรลอยใหญ 
      ชวงกลางวางเปลา

 

หายใจ 1 ครั้ง 

กระดูก 

ผิวหนัง 

3) โควมาย (芤脉): ชีพจรลอยใหญแตชวงกลางวางเปลา 
ลักษณะของชีพจร: ชีพจรลอยใหญแตชวงกลางวางเปลา  การสัมผัสชีพจรจะรูสึกเหมือนกด

หลอดของตนหอม  น้ิวสัมผัสแลวชีพจรจะลอยใหญนุม กดแรงลงไปรูสึกพบเพียงผนังหลอดเลือด 
 
 
 
 
 
 

 

 

                           รูปท่ี 8-6   แสดงลักษณะของชีพจรแบบโควมาย 

การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะน้ีสวนมากมักพบในผูปวยท่ีตกเลือดเฉียบพลัน สูญเสียเลือด

และนํ้าในรางกาย ทําใหเลือดในรางกายลดลงอยางมากและในหลอดเลือดมีเลือดไมเพียงพอ ทําใหรูสึก

เหมือนหลอดเลือดวางเปลา หรือเกิดจากรางกายเสียนํ้ามาก เชน อาเจียนหรือทองเสียอยางรุนแรง ทําให

เลือดขาดนํ้าหลอเลี้ยง อินของเลือดไมสามารถควบคุมหยางช่ี หยางชี่จะหลุดลอยกระจาย  

4)  เฉินมาย (沉脉): ชีพจรจม 
ลักษณะชีพจร: เม่ือใชน้ิวสัมผัสชีพจรเบา ๆ จะไมพบ ตองกดลึกใตบริเวณเสนเอ็นจึงจะพบ 

การเตนของชีพจร 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
                         รูปท่ี 8-7   แสดงลักษณะของชีพจรแบบเฉินมาย 

การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะน้ีมักพบในผูปวยกลุมอาการโรคที่เกิดอยูภายในเปนหลัก 

หากการเตนของชีพจรจมและมีแรงมักจะเกี่ยวกับโรคแกรง  ถาอวัยวะตันท้ัง 5 (五脏 อูจั้ง) กับอวัยวะ
กลวงท้ัง 6 (六腑 ลิ่วฝู) พรองหรือออนแอ ชีพจรจะจมและไมมีแรง  

ชีพจรจม 
กระดูก 

ผิวหนัง 

หายใจ 1 ครั้ง 
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กระดูก 

ผิวหนัง 

ชีพจรจมลึก 

หายใจ 1 ครั้ง 

กระดูก 

ผิวหนัง 

คนท่ีรางกายแข็งแรง ไมมีโรคภัยไขเจ็บ ก็สามารถพบชีพจรจมได เชน คนอวนมีกลามเน้ือ

ไขมันหนา ชีพจรจะอยูลึก  หรืออาจขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ เชน คนในประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น 

มักจะมีชีพจรจม  นอกจากน้ียังมีคนท่ีมีชีพจรท้ัง 2 ขางจมเล็ก แตรางกายไมมีโรค เรียกวา “ลิ่วอินมาย 
(六阴脉)” พบไดมากในคนท่ีไมออกกําลังกาย ซึ่งถือวาเปนชีพจรของคนปกติ 

5)  ฝูมาย (伏脉): ชีพจรจมลึกกวาเฉินมาย 
ลักษณะชีพจร: ชีพจรจมลึกกวาเฉินมาย ตองใชน้ิวกดถึงบริเวณกระดูก การจับหาชีพจร

ลักษณะน้ีเปนการสัมผัสไดยาก คลายกับหลบซอนอยู บางคร้ังไมชัดเจน 
 
 
 
 
 

                            รูปท่ี 8-8    แสดงลักษณะของชีพจรแบบฝูมาย 

การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะน้ีมักพบในผูปวยโรคที่เกิดจากกลุมอาการภายใน หรือเกิดจาก
โรคท่ีทําใหรางกายเจ็บปวดอยางรุนแรง หรือ โรคลมชัก หมดสติ 

6) เหลามาย (牢脉): ชีพจรจมตึงแนน 
ลักษณะชีพจร: ชีพจรจมแนนใหญ ตึงและยาว ใชน้ิวแตะเบา ๆ จะไมเจอการเตนของชีพจร 

กดลึกจึงจะเจอชีพจรแข็งดานอยูกับท่ี 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8-9   แสดงลักษณะของชีพจรแบบเหลามาย 
  การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะน้ีมักพบในผูปวยโรคกลุมอาการเย็นภายในที่มีสาเหตุจาก  
การอุดกั้น ทําใหชี่และเลือดไหลเวียนไมสะดวก ในเลือดมีของเสียมาก เก็บสะสมเปนเวลานาน กอตัว 
เปนกอน เชน เปนเน้ืองอก หรือเปนไสเลื่อน  

ชีพจรจมตึงแนน 

หายใจ 1 ครั้ง 
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ชีพจรเตนชา 

7) ฉือมาย (迟脉): ชีพจรเตนชา 
ลักษณะของชีพจร: ชีพจรเตนชา การหายใจเขาออก 1 คร้ังจะมีการเตนของชีพจร 3~4 คร้ัง 

(นอยกวา 60 คร้ัง/นาที)  โดยพบไดท้ัง 3 ระดับ ซึ่งบงบอกโรคท่ีแตกตางกัน 
 
 
 

                            รูปท่ี 8-10   แสดงลักษณะของชีพจรแบบฉือมาย 
การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะน้ีมักพบในผูปวยท่ีเปนโรคเย็นท่ีมีสาเหตุจากความเย็นปดกั้น 

ทําใหหยางชี่ติดขัด การไหลเวียนไมคลอง รางกายขาดความอบอุน  ถาชีพจรเตนชามีแรง   จะเกี่ยวกับโรค
กลุมอาการเย็นแกรง  ถาชีพจรเตนชาไมมีแรงจะเกี่ยวกับโรคกลุมอาการเย็นพรอง   
        นอกจากน้ียังมีกลุมอาการโรคที่พบไดอีก คือ โรครอนซอนภายใน หยางชี่ถูกปดกั้นไมกระจาย 
เชน กระเพาะอาหารอักเสบ ลําไสอักเสบ ความรอนอุดกั้นภายใน ธาตุแข็งถายไมออก แนนทอง มือเทาเย็น 

ชีพจรเตนชา  และยังพบไดในภาวะปกติของนักกีฬา ซึ่งชีพจรจะเตนชาอยางสมํ่าเสมอ  หรือคนปกติเม่ือ
นอนหลับ ชีพจรก็จะเตนชาเชนกัน 

8) หวนมาย (缓脉): ชีพจรเตนเช่ืองชา 
ลักษณะชีพจร: ชีพจรเตนเชื่องชาเปนจังหวะ พบไดท้ัง 3 ระดับ ซึ่งบงบอกโรคที่แตกตางกัน  

แบงเปน 2 แบบ คือ 
(1) ชีพจรเตนเชื่องชาเปนจังหวะอยางสมํ่าเสมอ การหายใจเขาออก 1 ครั้ง เตน 4 ครั้ง 

(60~70 คร้ัง/นาที) ลักษณะของชีพจรแบบน้ีถือวาเปนชีพจรท่ีปกติ  
(2) ชีพจรเตนเชื่องชาเปนจังหวะและออนไมมีแรง สวนมากพบในผูปวยท่ีเปนโรคเกี่ยวกับ 

มามพรอง ชี่กับเลือดไมเพียงพอ  ชีพจรดังกลาวเกี่ยวกับโรคท่ีเกิดจากความชื้นปดกั้น ทําใหหยางชี่

ติดขัด เลือดไหลเวียนชาลง 
 
 
                    ชีพจรเตนเช่ืองชา 
                                               

                            รูปท่ี 8-11   แสดงลักษณะของชีพจรแบบหวนมาย 

  

หายใจ 1 ครั้ง 

หายใจ 1 ครั้ง 
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ชีพจรเตนเร็ว 

ชีพจรเตนเร็วกวาสูมาย 

9) สูมาย (数脉): ชีพจรเตนเร็ว 
ลักษณะของชีพจร: ชีพจรเตนเร็ว การหายใจเขาออก 1 คร้ัง ชีพจรเตน 5~6 ครั้ง (มากกวา 

90 ครั้ง/นาที) โดยพบไดท้ัง 3 ระดับ ซึ่งบงบอกโรคท่ีแตกตางกัน 
 

 

 

     รูปท่ี 8-12   แสดงลักษณะของชีพจรแบบสูมาย 

การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะน้ีสวนมากมักพบในผูปวยโรคเกี่ยวกับความรอนสูง (อาจพบ
อาการพรองในผูปวยบางราย) แบงเปน 2 แบบ คือ 

(1) ถาชีพจรเตนเร็วมีแรง จะเกี่ยวของกับโรครอนแกรง ความรอนจะสูงจัด  
(2) ถาชีพจรเตนเร็วไมมีแรง จะเกี่ยวของกับโรครอนเทียม  
ในกรณีของคนปกติระหวางออกกําลังกาย หรือจิตใจอารมณแปรเปลี่ยน ต่ืนเตน ชีพจรจะ

เตนเร็ว การหายใจเขาออก 1 ครั้ง ชีพจรจะเตนเร็วประมาณ 6 คร้ัง (ประมาณ 110 คร้ัง/นาที)  สวนเด็ก
ทารก การหายใจเขาออก 1 ครั้ง ชีพจรจะเตนประมาณ 7 คร้ัง (120 ครั้ง/นาที) ซึ่งถือวาเปนปกติ 

10) จ๋ีมาย (疾脉): ชีพจรเตนเร็วกวาสูมาย 
ลักษณะของชีพจร: ชีพจรลักษณะน้ีจะเตนเร็วกวาสูมาย  การหายใจเขาออก 1 คร้ัง ชีพจร

เตนมากกวา 7 ครั้ง โดยพบไดท้ัง 3 ระดับ ซึ่งบงบอกโรคท่ีแตกตางกัน 
 
 
 

 

          รูปท่ี 8-13   แสดงลักษณะของชีพจรแบบจ๋ีมาย 

  การวินิจฉัย: ชีพจรลักษณะน้ีสวนมากพบในผูปวยโรคที่เกิดจากหยางแกรง ความรอนขึ้นสูง
มาก ทําใหสูญเสียอินชี่ (ธาตุนํ้า)  ถาชีพจรพรองออนไมมีแรง แสดงวาหยางชี่ของรางกายจะสูญสิ้นไป  

11) หงมาย (洪脉): ชีพจรใหญมีพลัง 
ลักษณะของชีพจร: ชีพจรลอยกวางใหญ มาแรงไปออน มาใหญไปยาว  
การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะน้ีสวนมากเกี่ยวกับความรอนในรางกายสูงมาก ทําใหหลอด 

เลือดขยาย  ถาผูปวยเปนโรคเรื้อรังและพบลักษณะการเตนของชีพจรลอยใหญ แสดงวาโรคน้ันจะเปน 

หายใจ 1 ครั้ง 

หายใจ 1 ครั้ง 
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2 มม. 

ชุน กวน ฉื่อ 

หนักขึ้น ในกรณีท่ีอากาศรอน คนท่ีรางกายแข็งแรงปกติอาจตรวจพบชีพจรลอยใหญและเตนสมํ่าเสมอ 
 
 
 
 
 

                  การเตนของชีพจรข้ึนและลงท้ังสูงใหญและยาว           ความกวางของชีพจรใหญกวาปกติ         
 
 
                                                
 
                
                       

รูปท่ี 8-14   แสดงลักษณะของชีพจรแบบหงมาย 

12) ซ่ีมาย (细脉): ชีพจรเล็ก 
ลักษณะของชีพจร: ชีพจรเล็กเหมือนเสนไหมหรือเสนดาย การสัมผัสรูสึกถึงการเตนชัดเจน 

ถึงแมวากดลงไปก็ยังสัมผัสไดไมขาดหาย 
 
 
 
 

                               
                                        ความกวางของชีพจรเล็กกวาปกติ  

รูปท่ี 8-15   แสดงลักษณะของชีพจรแบบซ่ีมาย 

  การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะน้ีสวนมากเกี่ยวของกับโรคท่ีเกิดจากชี่และเลือดพรอง ดังน้ี 
(1) ท้ังชี่และเลือดพรอง เปนโรคปวยเรื้อรังทําใหรางกายออนแอ  
(2) รางกายออนแอและกระทบความหนาวเย็น ทําใหหลอดเลือดหดตัว ตึงแนน มีอาการ

เจ็บปวดตามรางกาย ชีพจรจึงตึงเล็กแนน 

จังหวะการเตนข้ึน ชีพจรจะแรงใหญมีพลังมาก

จังหวะการเตนลง ชีพจรจะออนเบาเล็กนอย 

หายใจ 1 คร้ัง 

2 มม. 

ชีพจรเตนเลยตําแหนงชุน กวน ฉื่อ 
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ชุน กวน ฉื่อ

ความยาวของชีพจรไมถึงตําแหนง

ื่ชุน กวน 
ฉื่อ 

(3) ความชื้นอุดกั้นหลอดเลือด ทําใหชี่และเลือดไหลเวียนไมสะดวก มีอาการปวดเม่ือย

กลามเน้ือชีพจรจึงเล็กและเชื่องชา 
  13)  ฉางมาย (长脉): ชีพจรยาว 

ลักษณะชีพจร: เม่ือใชน้ิวสัมผัสชีพจรแลว ชีพจรจะเตนยาวเลยตําแหนงชุน กวน ฉ่ือ 
 
 
 
 

 

                     รูปท่ี 8-16   แสดงลักษณะชีพจรของแบบฉางมาย 

การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะน้ีสวนมากเกี่ยวของกับกลุมอาการของโรคหยางแกรง หรือ
กลุมอาการรอนแกรงปะทะกับภูมิตานทานโรคแกรงซึ่งมีความแกรงท้ังคู ทําใหชีพจรยาว  ถาชีพจรใหญ
ยาวและเร็ว แสดงวาพิษรอนอยูภายในมาก  อยางไรก็ตามชีพจรยาวก็ยังพบไดในคนปกติ เชน คัมภีรซูเวิ่น

《素问》มายเอี้ยวจิงเหวยลุน《脉要精微论》กลาววา “ชีพจรยาวก็คือชี่แกรง ในคนปกติท่ีมีชี่และ
เลือดแข็งแกรง พลังชี่ของรางกายจะเต็มเปยมและพลังชี่ของชีพจรมีสวนเกิน ทํา ใหชีพจรเตนเกิน

ตําแหนงชุน กวน ฉ่ือ และชีพจรมีลักษณะยาว ออนนุม เตนสมํ่าเสมอ มีพลัง แสดงวารางกายแข็งแรง  

สวนในผูสูงอายุท่ีรางกายแข็งแรงปกติ ถาชีพจรท่ีตําแหนงฉ่ือของมือท้ังสองขางยาวและลื่นแกรง 

สวนมากจะอายุยืนยาว  ฉะน้ันชีพจรยาวก็จะเกี่ยวกับชี่และเลือดเต็มอ่ิม พลังชี่หมุนเวียนไมมีการ

ติดขัด”  
14) ตวนมาย (短脉): ชีพจรส้ัน 

ลักษณะชีพจร: การเตนของชีพจรจะสั้นกวาปกติ ปรากฏอยูท่ีตําแหนงชุนและกวน สวนมาก

จะไมพบท่ีตําแหนงฉ่ือ 
 
 
 
 
                           รูปท่ี 8-17   แสดงลักษณะของชีพจรแบบตวนมาย 

การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะน้ีมักเกี่ยวของกับพลังชี่ในรางกายท่ีผิดปกติ 

ชีพจรเตนเลยตําแหนงชุน กวน ฉื่อ 
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 การเคลื่อนไหวของชีพจรตํ่าและออน    ความกวางของชีพจรเล็กกวาปกติ 

ความยาวของชีพจร 
ไมถึงตําแหนงฉ่ือ 

ชุน กวน 
ฉื่อ 

ความยาวของชีพจรไมถึงตําแหนงฉือ  ลักษณะของชีพจรเตนออนนุม 

(1)  ถาสั้นมีแรง จะเกี่ยวกับชี่ตีบ ลิ่มเลือดอุดกั้น หรืออาหารตกคาง ทําใหชี่และเลือด 
ไหลเวียนติดขัด 

(2)  ถาสั้นไมมีแรง จะเกี่ยวกับพลังชี่สูญเสีย ทําใหพลังชี่ไมมีแรงผลักดันการหมุนเวียนของเลือด 
15) ซฺวีมาย (虚脉): ชีพจรพรองไมมีแรง 

ลักษณะของชีพจร: การเตนของชีพจรจะออนนุมมาก เม่ือใชน้ิวกดเบา การเตนของชีพจรจะ
ไมมีแรง  ถากดแรง การเตนของชีพจรจะวางเปลา  ซฺวีมายเกี่ยวของกับชีพจรทั้งหลายท่ีไมมีแรง ซึ่ง

แบงเปน 2 แบบ ไดแก 

(1) ชีพจรใหญไมมีแรง เชน โควมาย ซานมาย เปนตน 
(2) ชีพจรเล็กไมมีแรง เชน หรูมาย รั่วมาย เหวยมาย เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 
 
 

                                                 

 

 
                         รูปท่ี 8-18  แสดงลักษณะของชีพจรแบบซฺวีมาย 

การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะน้ี จะเกี่ยวของกับกลุมอาการชี่และเลือดพรอง  ถาเตนชาไมมี

แรง จะเกี่ยวกับหยางพรอง  ถาเตนเร็วไมมีแรง จะเกี่ยวกับอินพรอง  
16) รั่วมาย (弱脉): ชีพจรออนนุมและจมเล็ก 

ลักษณะของชีพจร: ชีพจรท้ังออนนุมและจมเล็ก  ตองใชน้ิวกดแรงลึกจึงจะพบการเตนของ

ชีพจร เล็กไมมีแรง 

ปกติ 

    พรองไมมี

หายใจ 1 คร้ัง 

2 มม. 
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ชีพจรออนนุมและจมลึก 

หายใจ 1 ครั้ง 

กระดูก 

ผิวหนัง 

ชีพจรเล็กกวาซีมาย 
และออนนุม 

หายใจ 1 ครั้ง 

กระดูก 

ผิวหนัง 

2 มม. 

การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะน้ีมักพบในผูปวยโรคท่ีเกี่ยวกับหยางชี่พรอง หรืออาจจะ

พรองท้ังชี่และเลือด เพราะเลือดในหลอดเลือดไมเพียงพอ การผลักดันหยางชี่ไมมีแรง  สวนมากพบใน

ผูปวยโรคที่เกี่ยวกับกลุมอาการพรอง ปวยเรื้อรังมานาน 
 

 
 
 
 
 
                            รูปท่ี 8-19   แสดงลักษณะของชีพจรแบบร่ัวมาย 

17) เหวยมาย (微脉): ชีพจรเล็กกวาซ่ีมายและออนนุม 
ลักษณะของชีพจร: ชีพจรเล็กกวาซ่ีมายและออนนุม ไมมีแรง บางคร้ังสัมผัสได บางคร้ัง

สัมผัสไมได 
 
 
  
 
 
 
                            รูปท่ี 8-20   แสดงลักษณะของชีพจรแบบเหวยมาย 

  การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะน้ีมักเกี่ยวของกับสภาวะอินหยางชี่และเลือดพรองมาก ๆ 

พลังขับเคลื่อนไมมีแรง หรือโรคปวยเรื้อรังมานาน ภูมิตานทานตํ่า พลังชี่ใกลจะหมดสิ้น  ถาเปนภาวะ

วิกฤต มักจะเกี่ยวของกับหยางชี่หมดอยางเฉียบพลัน  
18) สือมาย (实脉): ชีพจรแกรง 

ลักษณะของชีพจร: การเตนของชีพจรเต็มอ่ิมมีแรงและมีพลังไมวาจะกดเบาหรือกดแรง สือ

มายเกี่ยวของกับชีพจรท้ังหลายท่ีมีแรง 
การวนิิจฉัยโรค: ชีพจรลกัษณะน้ีมักเกี่ยวของกบัโรคแกรง ดังน้ี 

ชีพจรเล็กมากกวาปกติ 
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2 มม. 

การไหลเวียนของชีพจรล่ืน 

หายใจ 1 ครั้ง 

(1) ผูปวยโรคแกรงและภูมิตานทานไมพรอง ภูมิตานทานกับสาเหตุของโรคจะตอตานกัน  ทําให
ชี่และเลือดพุงแรง ชีพจรจะแนน  

(2) ถาชีพจรลอยและแรง สวนมากจะเกี่ยวของกับโรครอนแกรง 
(3) ถาชีพจรจมชาและแกรง จะเกี่ยวของกับโรคเย็นแกรง 
(4) ถามีอาการปวยเปนระยะเวลานาน จะพบชีพจรแบบน้ี สวนมากอาการจะหนัก เกี่ยวกับ 

หยางชี่จะหลุดลอย  แตท้ังน้ีตองวินิจฉัยควบคูไปกับอาการอื่น ๆ ดวย 
(5) ชีพจรแกรงสามารถพบไดในคนปกติ โดยมีลักษณะการเตนสมํ่าเสมอ แกรง นุมนวล 

แสดงวามีพลังชี่มากกวาคนปกติท่ัวไป ทําใหหลอดเลือดเต็มอิ่ม พลังชี่แข็งแกรง  ตําแหนงชุน กวน ฉ่ือ 

ท่ีมือท้ัง 2 ขางจะแกรงและใหญเรียกวา “ลิ่วหยางมาย (六阳脉)” ซึ่งเปนลักษณะพิเศษ 
 

 
 
 
 
                          ชีพจรแนนใหญ                   ความกวางของชีพจรใหญ 

                          รูปท่ี 8-21   แสดงลักษณะของชีพจรแบบสือมาย 

19) หฺวามาย (滑脉): ชีพจรล่ืน 
ลักษณะของชีพจร: การเตนของชีพจรราบรื่นไมติดขัด เม่ือใชน้ิวสัมผัสแลวจะลื่นเหมือน

สัมผัสไขมุก โดยพบไดท้ัง 3 ระดับ ซึ่งบงบอกโรคท่ีแตกตางกัน 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8-22   แสดงลักษณะของชีพจรแบบหฺวามาย 
 ชีพจรล่ืนเหมือนสัมผัสไขมุก 
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หายใจ 1 ครั้ง 

ฝดเหมือนมีดขูดไมไผ 

ชุน 
กวน 

ฉื่อ 

การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะน้ีมักเกี่ยวของกับโรคท่ีมีเสมหะ อาหารไมยอยตกคาง  ความ
รอนแกรงตาง ๆ  มีไขสูงกระทบกับเลือด ทําใหการหมุนเวียนของเลือดเร็วกวาปกติ  ถาพบหฺวามายใน

หญิงวัยเจริญพันธุท่ีมีรางกายปกติและประจําเดือนขาด อาจแสดงวากําลังต้ังครรภได  ถาชีพจรลื่นและชา 

เตนสมํ่าเสมอ สวนมากเปนชีพจรปกติของวัยรุน 
20) ตงมาย (动脉): ชีพจรส่ันสะเทือน 

ลักษณะของชีพจร: สวนมากพบการเตนของชีพจรท่ีตําแหนงกวน มีท้ังชีพจรลื่น เร็ว สั้น  
ชีพจรท้ัง 3 อยางปรากฏพรอมกัน  โดยพบไดท้ัง 3 ระดับ ซึ่งบงบอกโรคท่ีแตกตางกัน  คัมภีรมายจิง  
《脉经》กลาววา “ตงมายพบเฉพาะท่ีตําแหนงกวน ไมพบท่ีตําแหนงชุนและตําแหนงฉ่ือ เปรียบเหมือน 
เมล็ดถั่วเขียวท่ีเตนสั่นสะเทือนในชีพจร” 
 

 
 
                                
                             ชุน        กวน       ฉื่อ 

                                       
 

รูปท่ี 8-23   แสดงลักษณะของชีพจรแบบตงมาย 

การวินิจฉัยโรค: สวนมากจะพบในผูปวยท่ีเคยประสบเหตุการณท่ีตกใจสุดขีด กลัวสุดขีด 

หรือรางกายเจ็บปวดมาก ๆ สงผลใหชี่แตกซาน การบาดเจ็บภายในหรือรางกายถูกกระทบกระเทือน  จะ
เกี่ยวกับชี่ตีบ อินกับหยางปะทะกันกอใหเกิดผลตามมา 

21) เซอมาย (涩脉): ชีพจรฝด 
ลักษณะชีพจร: ชีพจรท้ังเล็กและชา ไปมาฝดไมราบรื่น ชีพจรเตนแรงไมสมํ่าเสมอ เม่ือใชน้ิว

สัมผัสจะรูสึกฝดเหมือนกับใชใบมีดเล็กไปขูดไมไผ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     รูปท่ี 8-24   แสดงลักษณะของชีพจรแบบเซอมาย 

การเตนของชีพจรชาเล็กและส้ัน ไมราบร่ืน 
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หายใจ 1 ครั้ง 

ตึงเหมือนสัมผัสสายขิม 

การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะน้ีเกี่ยวของกับรางกายสูญเสียอสุจิ เลือดนอย เสมหะหรือ

อาหารตกคางภายใน ชี่ตีบ ลิ่มเลือดอุดกั้นตาง ๆ  ถาชีพจรฝดมีแรง จะเกี่ยวของกับโรคแกรง ถาชีพจร
ฝดไมมีแรงจะเกี่ยวของกับโรคพรอง 

22) เสียนมาย (弦脉): ชีพจรตึง 
ลักษณะชีพจร: การเตนของชีพจรจะตึงและยาวเหมือนสัมผัสสายขิม เม่ือใชน้ิวสัมผัสจะพบ

ไดงายและชัดเจนเปนเสนตรง 
 
 
 
 
 
   

การวินิจฉัยโรค:  
(1) ผูปวยโรคตับ โรคถุงนํ้าดี โรคเจ็บปวดตาง ๆ หรือมีเสมหะกับสารนํ้าตกคางในรางกาย 
(2) ผูปวยโรคเกี่ยวกับกลุมอาการเสนลมปราณตับ มีสาเหตุเกิดจากสภาวะความหนาวหรือ

ความรอนกระทบกับตับ หรือมีเสมหะสะสมอยูภายใน อารมณท้ังเจ็ดไมปกติ หรือความเจ็บปวดตาง ๆ  

ท้ังหมดน้ีทําใหชี่ของตับไมสามารถผอนคลาย การกระจายและระบายไมคลอง ระบบช่ีของตับ     ไม
ครอบคลุมเสนเลือด เสนเอ็นจะตึงแนน ชี่กับเลือดไมเก็บกัก การหดขยายของหลอดเลือดไมปกติ  ทําให
พลังขับเคลื่อนโดนรัดแนน เกิดชีพจรตึงแนนขึ้นมา 

(3) โรคท่ีรายแรง จะพบชีพจรตึง เหมือนจับอยูบนคมมีด เม่ือใชน้ิวสัมผัสจะรูสึกท้ังคมและ

แข็งแสดงวาเวยชี่ (胃气) ใกลจะหมดสิ้น 
(4) การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล จะมีสวนเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงของชีพจร เชน  

ปลายฤดูหนาว หยางชี่กําลังจะลอยขึ้น เม่ือถึงตนฤดูใบไมผลิ จึงพบชีพจรตึงในคนปกติ สาเหตุเกิดจาก

อากาศเปลี่ยนแปลง  
(5) ถาพบในวัยกลางคนที่รางกายแข็งแรง ชีพจรตึงถือวาเปนปกติ สวนในผูสูงอายุชพีจรจะมี

ลักษณะตึงแข็ง เพราะอสุจิและเลือดจะเสื่อมพรองตามธรรมชาติ ในกรณีนี้ก็ถือวาเปนปกติ  แพทยจีน

จูตันซี (朱丹溪) กลาวไววา “ชีพจรขาดสารนํ้าก็ไมออนนุม ถาอายุเลย 40 ปขึ้นไป อินชี่จะเหลือเพียง

คร่ึงเดียว เพราะเหตุน้ีเม่ือคนเราอายุมากขึ้น อสุจิและเลือดจะลดนอยลง หลอดเลือดขาดสารนํ้า  หลอ
เลี้ยง ทําใหความออนนุมของชีพจรนอยลงหรือแข็งดานขึ้น เหลานี้ลวนเกิดจากสภาพรางกาย  เสื่อมถอย 
ไปตามธรรมชาติ”   

ชีพจรเปนเสนตรง 
รูปท่ี 8-25  แสดงลักษณะของชีพจรแบบเสียนมาย 
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ความตึงเปรียบเหมือนหนังกลอง 

หายใจ 1 ครั้ง 

กระดูก 

ผิวหนัง 

ชีพจรเตนตึงแนนกระชันเหมือนเชือกหมุนเปนเกลียว 

หายใจ 1 ครัง้ 

(6) ชีพจรตึง ลื่น ออน เบา และเปนเสนตรง มักพบในคนปกติ หรือผูปวยท่ีเปนโรคไม

รายแรง 
23) จ่ินมาย (紧脉): ชีพจรตึงแนน 

ลักษณะชีพจร: ชีพจรตึงแนนกระชั้นเหมือนเชือกหมุนเปนเกลียว เม่ือใชน้ิวกดท้ังซายและ
ขวาเหมือนมีแรงตานกลับ ตึงและมีแรงมากกวาเสียนมาย โดยพบไดท้ัง 3 ระดับ ซึ่งบงบอกโรคท่ี

แตกตางกัน 
 
 
 
 
 

       รูปท่ี 8-26  แสดงลักษณะของชีพจรแบบจ่ินมาย 
การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะน้ี มักเปนโรคกลุมอาการเย็นแกรง เน่ืองจากความเย็น

กระทบกับรางกาย ทําใหหลอดเลือดหดตัว เสนหลอดเลือดแนนหนากระชั้นมากข้ึน กอใหเกิดอาการ

เจ็บปวด ปวดเม่ือย อาหารไมยอยตกคาง 
24) เกอมาย (革脉): ชีพจรลอยตึง 

ลักษณะของชีพจร: การเตนของชีพจรจะลอยตึงแนน เม่ือกดแรงชวงกลางจะวางเปลา   ชวง
นอกแข็งเปรียบเหมือนความตึงของหนังกลอง  เม่ือใชน้ิวสัมผัสชีพจรแลว มีความรูสึกวาชีพจร  ตึงแนน
มากคลายกับเสียนมาย  แตพอกดแรงลงไปถึงหลอดเลือด สวนกลางจะวางเปลา  หลอดเลือด จะแข็ง
กวาโควมาย 
 

 

 

 

 

 

    รูปท่ี 8-27   แสดงลักษณะของชีพจรแบบเกอมาย 

ชีพจรลอยตึง
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หายใจ 1 ครั้ง 

กระดูก 

ผิวหนัง 

หายใจ 1 ครั้ง หายใจ 1 ครั้ง 

การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะน้ีมักพบในผูปวยภาวะไตพรอง จิงและเลือดพรอง อสุจิไม

เก็บกัก ภูมิตานทานไมแข็งแรง  มักจะพบในผูปวยท่ีขาดเลือด เสียเลือด สูญเสียอสุจิมาก สตรีตกเลือด 

สตรีมีครรภแทงบุตร หรือประจําเดือนมามาก 
25) หรูมาย (濡脉): ชีพจรลอยออน 

ลักษณะชีพจร: ชีพจรลอยออนนุมเล็กไมมีแรง เหมือนกับเกสรดอกไมลอยอยูบนนํ้า ใชน้ิว
สัมผัสเบา ๆ จะมีชีพจรเตน กดหนักเกินไปจะไมชัดเจน 

 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 8-28   แสดงลักษณะของชีพจรแบบหรูมาย 

การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะน้ีมักพบในผูปวยกลุมอาการพรอง รางกายออนแอ ความชื้น

อุดกั้น สวนมากจะพบในสตรีท่ีมีประจําเดือนมาก ตกเลือด เลือดไหลไมหยุด หรือกะปริดกะปรอย 

เหน็ดเหน่ือย ออนเพลียงาย ในเพศชายท่ีสูญเสียอสุจิมาก หรือทองเสียเรื้อรัง ชี่พรอง เหงื่อออกงาย 

เหน่ือยหอบ หายใจสั้น  
26) เจ๋ียมาย (结脉): ชีพจรเตนชาและจังหวะหยุดไมแนนอน 

ลักษณะของชีพจร: ชีพจรจะเตนชากวาปกติ ไมสมํ่าเสมอ เตนแลวหยุด จังหวะไมแนนอน  

โดยพบไดท้ัง 3 ระดับ ซึ่งบงบอกโรคท่ีแตกตางกัน 
 
 

 
     รูปท่ี 8-29  แสดงลักษณะของชีพจรแบบเจ๋ียมาย 

การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะน้ีมักเกี่ยวกับอินแกรง ชี่ตีบ เพราะชี่กับเลือดค่ังและเสมหะ

หรืออาหารตกคาง ความเย็นปดกั้นระบบเสนลมปราณ (经络 จิงลั่ว) ทําใหพลังหยางชี่ของหัวใจถูกปดกั้น
เลือดไหลเวียนไมคลอง การเตนของชีพจรจะชาและฝดแตมีพลัง  ถาชี่พรองกับเลือดนอย ทําใหการเตน

ของชีพจรชาฝดไมมีแรง มีจังหวะหยุดไมแนนอน   

 ชีพจรลอยออนนุมเล็กไมมีแรง 

 

ชีพจรเตนชา 
จังหวะหยุดไมแนนอน 
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หายใจ 1 ครั้ง หายใจ 1 ครั้ง 

หายใจ 1 ครั้ง หายใจ 1 ครั้ง 

27) ใตมาย (代脉): ชีพจรเตนชา มีจังหวะหยุดแนนอน 
ลักษณะของชีพจร: ชีพจรเตนชาและออน ชีพจรออนกวาเจี๋ยมาย มีจังหวะหยุดแนนอนและ

นานกวา  บางคร้ังเตนออน บางคร้ังเตนเร็ว หรือเตนชาไมสมํ่าเสมอ  โดยพบไดท้ัง 3 ระดับ ซึ่งบงบอก

โรคที่แตกตางกัน 
 
 
 

รูปท่ี 8-30   แสดงลักษณะของชีพจรแบบใตมาย 

การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะน้ีมักเกี่ยวของกับจ้ังชี่ (脏气) คือ พลังชี่ของอวัยวะตัน
ภายใน (จั้ง) ท้ัง 5 ออนแรงมาก ชี่กับเลือดพรองทําใหมายชี่ (脉气) หมุนเวียนไมสมํ่าเสมอ มีการหยุดเตน
สักพัก แลวจึงกลับมาเตนใหม  สามารถพบในผูปวยโรคเหน็บชา  อาการเจ็บปวดตาง ๆ เกี่ยวกับ

อุบัติเหตุบอบช้ํา หรือเกี่ยวกับอารมณท้ังเจ็ดแปรเปลี่ยนอยางมาก เหตุของโรคตาง ๆ เหลาน้ีทําใหชี่ปดกั้น 

การหมุนเวียนของเลือดติดขัด  หากพบเจ๋ียมายหรือใตมาย โรคเหลาน้ีสวนมากจะพบในผูปวยท่ีมีความ

ผิดปกติของหัวใจ 
28)  ชูมาย (促脉): ชีพจรเตนเร็ว มีจังหวะหยดุไมแนนอน 

ลักษณะของชีพจร: ชีพจรเตนเร็วกวาปกติ ไมสมํ่าเสมอ เตนแลวหยุด จังหวะหยุดไมแนนอน 

โดยพบไดท้ัง 3 ระดับ ซึ่งบงบอกโรคท่ีแตกตางกัน 
 
 
 

รูปท่ี 8-31   แสดงลักษณะของชีพจรแบบชูมาย 

การวินิจฉัยโรค: ชีพจรลักษณะน้ีมักเกี่ยวของกับโรคความรอนกับหยางชี่แกรง เปนสาเหตุ

ของโรคหยางแกรงรุนแรง พลังความรอนเผาผลาญมาก ผลักดันใหเลือดวิ่งเร็ว ทําใหอินชี่ของเลือด

นอยลง ชี่ในหัวใจถูกทําลาย เลือดไหลเวียนติดขัดไมสามารถเชื่อมตอกัน ชีพจรจะเตนเร็วมีแรงแลวหยุด 
และจังหวะหยุดเตนไมแนนอน 

อีกประเภทหน่ึงคือ จั้งชี่กับอินชี่สูญเสีย ทําใหออนแอมาก พลังแหงชีวิตใกลจะสูญสิ้น ทําให
การหมุนเวียนของชี่และเลือดติดขัด ชีพจรจะเตนเร็วไมมีแรง หยุดไมสมํ่าเสมอ 

ชีพจรเตนชาแลวหยุด  
มีจังหวะแนนอน 

ชีพจรเตนเร็ว เตนแลวหยุด 

จังหวะหยุดไมแนนอน 
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บทที่ 9 
การวิเคราะหกลุมอาการโรค 

 

อาการ กลุมอาการ และโรค 
อาการ (症 เจ้ิง) หมายถึง อาการเจ็บปวยท่ีแสดงออกหรือตรวจพบไดทางกายภาพ ใชเปน

ขอมูลเพ่ือการวนิิจฉัยโรคแบบจีน (เปยนเจิ้ง)  
กลุมอาการ (证 เจ้ิง) หมายถึง เปนการประมวลพยาธิสภาพของโรคโดยรวม ณ เวลาน้ันท่ี

โรคไดดําเนินมาถึงทําใหทราบตําแหนงของโรค คุณลักษณะของโรค สาเหตุของโรค และแนวโนมของโรค 
อน่ึงใหสังเกตวาอาการน้ีเปนการสรุปถึงภาวะรวม ๆ ตอปจจัยเปนเหตุใหเกิดอาการเจ็บปวย

และปฏิกิริยาตอบสนองตอโรคท้ังสองดาน กอนจะไดผลสรุปน้ันตองผานกระบวนการวิเคราะหประมวล

อาการอ่ืน ๆ บวกกับปจจัยทางสิง่แวดลอม สภาพจิตใจและปจจยัอ่ืน ๆ ในขณะน้ัน ๆ ดวย 
โรค (病 ปง) หมายถึง รูปแบบของอาการเจ็บปวยท่ีมีการดําเนินไปต้ังแตตนจนจบ เปน

ลักษณะภาพรวมในกลุมคนท่ีเจบ็ปวยดวยโรคเดียวกัน นอกจากอาการเจ็บปวยท่ีแสดงออกทางคลินิกจะมี

รูปแบบพื้นฐานอาการเดียวกัน เรายังสามารถคาดการณลวงรูถึงอาการเจ็บปวยท่ีแสดงออกในแตละชวงเวลา

ของพยาธสิภาพท่ีกําลังดําเนินไปหรือยอนกลับ สิง่น้ีเองท่ีแพทยจนีนํามาใชวินิจฉัย (เปยนเจิ้ง) หรือ วิเคราะห
กลุมอาการเพื่อเปนแนวทางการรักษา 

การเปยนเจิ้งของแพทยจีนมักเนนเหตุปจจัยกอโรคกับปฏิกิริยาของรางกายท่ีตอบสนองตอ

โรคในขณะน้ัน ๆ จึงเปนท่ีมาของ โรคชนิดเดียวกนั รักษาตางกัน เพราะปฏิกิริยาตอบสนองตอโรคของ

แตละคนตางกัน โรคตางชนิดกันวิธีการรักษาเปนแบบเดียวกัน เพราะปฏิกิริยาตอบสนองตอโรคมีกลไก

การดําเนินของโรคแบบเดียวกัน หากเราเขาใจก็จะทราบวาทําไม โรคตางชนิดกนัจึงมีกลุมอาการเดียวกนั 
และ โรคชนิดเดียวกันจึงมีกลุมอาการตางกันได 

เปยนเจ้ิง (辩证) หรือ การวนิิจฉัยแยกกลุมอาการ เปนกระบวนทางความคิดในการวินิจฉัย
ใหทราบถึงกลุมอาการท่ีครบถวนของอาการเจ็บปวย โดยจะตองอาศัยทฤษฎีพื้นฐานของศาสตรการแพทย

แผนจีนเปนแนวทางชี้นําเพื่อใหไดมาถึงขอมูล (อาการทางคลินิก) แลวทําการวิเคราะห ประมวล กอนจะ
ตัดสินมูลฐานของอาการปวย ณ เวลาน้ัน ๆ วาตําแหนงของโรค สาเหตุของโรค และคุณลักษณะของโรค 

ใหออกมาเปนชื่อกลุมอาการปวยดวยอาการชนิดใด 
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กระบวนขั้นตอนทางความคิดในการเปยนเจิ้ง 
(1) ตองใชการตรวจพ้ืนฐาน 4 ประการ (四诊 ซื่อเจิ่น) เก็บรวบรวมขอมูลทุกดานท่ีเกี่ยวของ

กับอาการเจ็บปวย ณ เวลาน้ัน 
(2) จับประเด็นหลัก (กลุมอาการหลัก  อาการรอง  อาการรวม) ท่ีเกี่ยวของโดยใชแนวทางชีนํ้า

จากทฤษฎีความรูพื้นฐานแพทยจีนมาวิเคราะหประมวลเพื่อเปยนเจิ้ง 
(3) เลือกใชวิธีการเปยนเจิ้งชนิดตาง ๆ เชน การวินิจฉัยแยก 8 กลุมอาการหลัก (八纲辨

证 ปากังเปยนเจ้ิง) 
(4) พิจารณาจากอาการหลักของผูปวยท่ีมาพบแพทย เพ่ือหาตําแหนงของโรคโดยอาศัยการ

วินิจฉัยแยกกลุมอาการอวัยวะภายใน (脏腑辨证 จั้งฝูเปยนเจิ้ง) 
1.  การวิเคราะหโรคตามทฤษฏีของช่ีและเลือด 

ความผิดปกติของชี่และเลือดมีความสัมพันธกับอวัยวะภายใน เพราะวาการสรางและการไหลเวียน
ของชีแ่ละเลือดขึ้นกับการทํางานของอวยัวะภายใน 

1) โรคของกลุมช่ี 
(1) โรคของช่ีพรอง (气虚 ชีซฺ่ว)ี เกิดจากการทํางานของอวยัวะภายในนอยลง มีอาการเวยีน

ศีรษะ สายตาพรา ไมอยากพูด ออนเพลยีไมมีแรง เหงือ่ออกเอง อาการเหลาน้ีจะเปนมากขึ้นถามีกิจกรรม

การออกแรง ลิน้ซีด และชีพจรแบบพรองหรือไมมีแรง ชีพจรท้ังสามตําแหนงและสามระดับลวนออนแรง   
สาเหตุของพยาธิสภาพ เกิดจากเจ็บปวยเรื้อรัง ทําใหรางกายออนแอ ผูปวยสูงอายุรับประทาน

อาหารไมเพียงพอ มีภาวะตึงเครียดหรือทํางานหนัก การท่ีไมอยากพูด ออนเพลียไมมีแรง เกิดจากการขาด

ชี่ในการตานทานโรค และการทํางานของอวัยวะภายในลดลง เวียนศีรษะและสายตาพราจากชี่พรอง ทําให

ไมมีแรงในการผลักดันเลือดตามปกติ เลือดและช่ีไมสามารถขึ้นไปเลี้ยงสมองและตาได เหงื่อออกเองเกิด

จากขาดชี่ในดานการดูดรั้ง ทําใหไมสามารถควบคุมการเปดและปดของรูขุมขนได เน่ืองจากการออกกําลัง 

ตองใชพลังงาน จึงทําใหเหงื่อออกมากขึ้น ลิ้นซีดเพราะชี่จากอาหารท่ีจะขึ้นไปเลี้ยงลิ้นไมพอ ชีพจรแบบ

พรองเกิดจากการออนแรงของชี่ในการสงเลือดไปเลี้ยง 
(2) โรคของช่ีจมลงลาง (气陷 ชี่เซี่ยน) เกิดจากชี่พรองทําใหไมสามารถทําหนาท่ีในการพยุง

อวัยวะตาง ๆ ไดเต็มท่ี สวนใหญเกิดในตําแหนงกลางลําตัวบริเวณทอง จึงเรียกวา โรคของชี่สวนกลาง

จมลงลาง (ชีข่องจงเจียวพรอง) 
อาการแสดง เวยีนศีรษะ ตาพรา ออนเพลียไมมีแรง ความรูสกึแนนอึดอัดบริเวณทองสวนลาง 

มีการหยอนตัวของทวารหนักหรือมดลูก กระเพาะอาหารและไต ลิ้นสีจาง ชีพจรเปนแบบพรอง 
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สาเหตุและพยาธิสภาพ เหมือนชี่พรองแตเน่ืองจากความสามารถในการพยงุอวัยวะลดลง จึง

ทําใหเกิดการหยอนตัวของอวัยวะตาง ๆ ท่ีกลาวมา 
(3) โรคของช่ีติดขัด (气滞 ชี่จื้อ) เกิดขึ้นเม่ือชี่บางสวนในรางกายหรือชี่ของอวัยวะภายใน

เกิดการเคลื่อนไหวชา อุดตัน  
อาการแสดง แนนอึดอัด และปวด 
สาเหตุและพยาธิสภาพ เกิดจากอารมณไมพึงพอใจหรือเกิดปจจัยท่ีกอใหเกิดโรค เชน เสมหะ  

เลือดค่ัง อาหารท่ีไมยอย มีพยาธิอุดตัน และน่ิว การไหลเวียนของชีไ่มดีทําใหเกิดอุดตัน ซึ่งเปนสาเหตุ

ใหเกิดอาการอึดอัดและปวด โดยอาการอึดอัดจะรุนแรงกวาปวด อาการท้ังสองจะไมมีตําแหนงท่ีแนนอน 

มักเกิดขึ้นเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ อาการดีขึ้น พอบรรเทาชั่วคราว เม่ือผายลมหรือเรอ การอุด

กั้นของชี่มีหลายสาเหตุและเกี่ยวของกับอวัยวะภายในหลายชนิด เน่ืองจากแนนอึดอัด หายใจลําบากและ
ปวดทอง นอกจากน้ันยังขึ้นกับอาการของอวัยวะภายในตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของดวย 

(4) โรคของชี่สวนทางลอยข้ึนหรือช่ีไหลยอน (气逆 ชี่หน้ี) เกิดจากความบกพรองของชีใ่น
การเคลื่อนไหวทําใหมีผลตอชี่ของอวัยวะภายใน ท่ีพบบอยเกิดจากชี่ท่ีปอดและกระเพาะอาหารลอยข้ึน และ

ชี่ของตับมีมากเกินไป  
อาการแสดง ชีข่องปอดยอนขึน้จะทําใหมีอาการไอและหอบหืด ชี่ของกระเพาะอาหารยอนขึ้น

ทําใหเรอ สะอึก คลื่นไส และอาเจียน ชี่ของตับขึ้นมากเกินไป ทําใหปวดศีรษะ เวียนศีรษะ บานหมุน 

หมดสติ และไอเปนเลือด  
สาเหตุและพยาธิสภาพ ปจจัยท่ีกอใหเกิดโรคจากภายนอกและ/หรือมีเสมหะของเสียตกคาง

อยูในปอด ทําใหชี่ของปอดกลบัยอน ชี่ของปอดไมสามารถกระจายและเคลื่อนลงลาง แตกลบัขึ้นบนและ

ทําใหมีการไอและหอบหืด การค่ังของนํ้า ของเสีย และอาหารในกระเพาะอาหาร อารมณโกรธทําใหชี่ของตับ

ขึ้นสูง กอใหเกิดอาการปวดศรีษะ เวียนศรีษะ บานหมุน ในรายท่ีรุนแรงมากอาจหมดสติ ไอเปนเลือด 
2) โรคของเลือด  

โรคของเลือดแบงไดเปน 3 กลุม ดังน้ี 

(1) โรคเลอืดพรอง เกิดจากมีเลือดไปเลี้ยงอวยัวะภายในและเสนลมปราณไมเพียงพอ 
อาการแสดง อาการซีดหรือเหลือง ริมฝปากซีด เวียนศีรษะ ตาพรา ใจสั่น นอนไมหลับ ชา

ปลายมือและเทา ลิ้นซีดจาง และชีพจรเล็ก 
สาเหตุและพยาธิสภาพ มักเกิดจากการออนแรงของมามและกระเพาะอาหาร ทําใหขาดแหลง 

สรางชีแ่ละเลือด หรือเกิดจากสูญเสียเลือด การเปลี่ยนแปลงทางอารมณท่ีรุนแรง ทําใหมีการใชพลังอิน

ของเลือด 
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อาการเวยีนศีรษะ สายตาพรา ซดีหรือเหลอืง ปากซีด จากการท่ีขาดเลอืดไปเลีย้งสมอง ใบหนา

และตา การนอนไมหลับ ใจสั่น เน่ืองจากเลือดไปเลี้ยงหัวใจไมพอ ชาปลายมือและเทา เกิดจากการขาด

เลือดไปเลี้ยงจิงลั่ว ลิ้นซีดจากการขาดเลือดไปเลี้ยงท่ีลิ้น ชพีจรเล็กจากการท่ีมีเลือดไมพอ 
(2) การไหลเวียนของเลือดชา หรือเกิดจากเลือดค่ังตําแหนงใดตําแหนงหน่ึง หรือการท่ีเลือดออก

นอกเสนเลอืดไมสามารถกระจายไปได 
อาการแสดง  ปวดกอนเน้ืองอก เลือดออก จุดเขียวจํ้า หรือจุดเลือดออก 
สาเหตุและพยาธิสภาพ อาจเกิดจากการกระแทกหรือบอบช้ํา การท่ีเลือดออก การไหลของชี่

ชาทําใหเลือดไหลชา ชี่พรองทําใหการเคลื่อนไหวของเลือดลดลง ปจจัยภายนอกจากความเย็นหรือความ

รอน การอุดกั้นของเลือดทําใหมีอาการปวด มักมีตําแหนงแนนอนและปวดแบบเข็มแทง การคั่งของเลือด

ท่ีอุดกั้นในตําแหนงเฉพาะท่ีทําใหเกิดกอนท่ีตําแหนงและคลําไดชัดเจน การค่ังของหลอดเลือดจากเลือด

ค่ังทําใหเลือดไมสามารถไหลเวยีนได เกิดอาการเลือดออก สาเหตุน้ีมักจะเกิดซ้ํา สังเกตพบบริเวณน้ันมีสี

มวงคล้ําและกอใหเกิดกอนเลือดได ดังน้ันจึงทําใหเกิดจุดมวงท่ีผิวหนังและลิน้ ความรอนและความเย็น

ท่ีมากหรือนอยอาจทําใหเกิดการอุดกั้นของเลือด อาการและอาการแสดงจะเหมือนดังท่ีกลาวขางตน 
(3) การมีความรอนในเลือด อาจเกิดจากปจจัยภายในหรือภายนอกได 
อาการแสดง กระสับกระสาย ในรายรุนแรงอาจบาคลั่งได ปากแหง ไมอยากด่ืมนํ้า ลิ้นแดง

จัด ชีพจรเร็ว อาจมีเลือดออกตามสวนตาง ๆ  เกิดขึ้นบอย ๆ และพบวามีเลือดประจําเดือนมาก 
สาเหตุและพยาธิสภาพ อาจเกิดจากปจจัยภายนอกจากความรอน หรือชี่ของตับอุดกั้นทําให

เกิดพยาธิสภาพไฟท่ีตับ การท่ีความรอนในเลือดเพิ่มขึ้นจะมีผลตอจิตใจ ทําใหกระสับกระสาย บาคลั่ง 

ปากแหง แตเน่ืองจากความรอนไมไดอยูในระบบชี่จึงไมกระหายนํ้า การท่ีลิ้นแดง ชีพจรเร็ว จากการท่ีมี

ความรอนเกินทําใหเลือดไหลเวยีนเร็ว การท่ีมีความรอนสูงในระบบเลือด อาจทําใหมีอันตรายตอหลอด

เลือด ทําใหมีเลือดกําเดาออก ถายเปนเลือด ปสสาวะเปนเลือด และประจําเดือนมามาก  
การฝงเข็มและการรมยา อาจชวยปรับชี่และเลอืด ในหนังสือ Miraculous Pivot กลาววาการ

ฝงเข็มสามารถปรับการอุดกั้นของเสนลมปราณควบคุมการไหลเวยีนของชี่และเลือด 
3) โรคกลุมอาการของเสมหะ (ถันเจ้ิง 痰证) 

อาการทางคลนิกิ ไอหอบมีเสมหะ แนนหนาอก อึดอัดลิ้นป เบ่ืออาหารพะอืดพะอม อาเจียน  

นํ้าลายเหนียว วงิเวียน ตาลาย สติสัมปชัญญะเลอะเลือน หรือคลุมคลั่ง ในลําคอมีเสียงเสมหะตลอด มี

อาการชาตามแขนขา มีซีกหน่ึงของรางกายใชการไมได เกิดเปนตุมกอนบริเวณคอ หรือเปนกอนท่ีเตานม   

ในลําคอรูสึกมีบางสิ่งอุดตัน ลิ้นมีฝาขาวเหนียวหรือเหลืองเหนียว ชีพจรล่ืน 
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สาเหตุของการเกิดกลุมอาการเสมหะ 
กลุมอาการเสมหะ หมายถงึ สภาวะท่ีนํ้าเกิดการจับตัวเองเปนกอนมีลักษณะคอนขางขนเหนียว  

สามารถตกคางตามอวัยวะภายใน เสนลมปราณหรือระหวางเน้ือเยื่อตาง ๆ กอใหเกิดอาการเจ็บปวยตาง ๆ 

มักมีสาเหตุเกิดไดจากรางกายถกูกระทําจากภายนอกดวยสภาพอากาศทั้ง 6 จากภายในอันเกี่ยวของกับ

อารมณท้ัง 7 แลวสงผลตอการทํางานของอวยัวะภายใน ใหผดิปกติเกิดเปนเสมหะ (痰 ถัน) 
ขอสาํคัญในการวินิจฉัยอาจใชขออางอิงดังตอไปน้ี เพื่อตัดสินวาเกิดจากเสมหะ หากเปนเสมหะ

หรืออาเจียนเปนเสมหะนํ้าลายเหนียว มีสติสัมปชัญญะเลอะเลือน และไดยินเสียงเสมหะในลาํคอ หรือ

เกิดอาการชาตามแขนขา อาจตรวจพบวามีตุมกอนตามบริเวณตาง ๆ ฝาเหนียว ชีพจรลื่น 
เสมหะแบงไดเปน 2 ชนิด คือ เสมหะท่ีมีรูปรางแสดงออกมาใหเห็นชัดเจน และเสมหะท่ีไมมี

รูปรางจะแสดงออกใหเห็นในลกัษณะเปนความผิดปกติทางดานจิตประสาท 
4) โรคกลุมอาการน้าํเสียตกคาง (饮 อิ่น) 

อาการทางคลนิกิ ไอ หายใจหอบ แนนทรวงอก ลักษณะนํ้าลายมักใส สขีาว มีปริมาณมาก   

อาจไดยินเสยีงมีเสมหะติดในลาํคอ ไมสามารถนอนราบตองน่ังจึงจะหายใจไดถนัด หากรุนแรงจะมีอาการ

ใจเตนผิดปกติ มีบวมนํ้าท่ีขาหรือทอง ลิ้นปแนนอึดมีเสียงนํ้าในชองทอง มักจะสํารอกเปนนํ้าใส ๆ ออก

บอย รับประทานอาหารไดนอยลงเรื่อย ๆ หรอือาจจะเสียดแนนทรวงอกชายโครง เวลาไอจะปวดราวไป

ชายโครง ลิ้นฝาขาวลื่น  ชีพจรตึง 
สาเหตุของการเกิด ลกัษณะของอ่ินจะคอนขางใสไมเหนียว ตกคางตามชองวางระหวางอวยัวะ  

หรือเน้ือเยื่อแลวกอใหเกิดอาการเจ็บปวย สาเหตุสําคัญเกิดจากความเสื่อมถอยลง หรือเกิดการขัดขวาง

การทํางานของอวัยวะภายใน 
ขอสําคัญในการวินิจฉัย มีอาการปรากฏใหเห็นมีนํ้าเสียตกคางบริเวณปอด กระเพาะอาหาร 

ลําไส ทรวงอก ตามตัว (การวินิจฉัย) โดยพิจารณาจากสาเหตุการเกิดโรคจากภายนอกใหเขาใจถงึคุณสมบัติ
ของเสียชี่แตละตัวกอน  และใหสังเกตอาการที่เดนชัดเม่ือมีอาการโรคแลวดวย 
2.  การวิเคราะหโรคดวยปากังเปยนเจ้ิง (八钢辨证) 

ปากังเปยนเจ้ิง เปนการแยกกลุมอาการท่ีซับซอนใหดูงายขึ้น โดยวิเคราะหจากหลักท้ังแปด 

ไดแก อิน-หยาง นอก-ใน เย็น-รอน พรอง-แกรง แมอาการจะสลับซับซอน แตถาใชหลักท้ังแปดน้ี จะ

สามารถแยกแยะไดวา  
 -  ตําแหนงอยูท่ีไหน  (นอก-ใน: 表里 เปยวหลี)่  
 -  โรคมีลักษณะอยางไร (เย็น-รอน: 寒热 หานเรอ)  
 -  สภาพรางกายเปนอยางไร (แกรง-พรอง: 虚实 ซฺวีสือ)    
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 -  อาการเจ็บปวยน้ันจัดเปนกลุมของอินหรือกลุมหยาง (อิน-หยาง 阴阳) 
       ในกรณีวิเคราะหโรคจากหลักท้ังแปดจะแบงกลุมอาการเปนคูดังน้ี 

1) กลุมอาการภายนอก-ใน (表里 เปยว-หลี่) 
 เปนการวินิจฉัยแยกวาบริเวณท่ีเปนโรคมีความต้ืนลึกเพียงใด โดยสวนนอกและสวนในของ

รางกายเปน 2 สิ่งท่ีตรงกันขามกันตามทฤษฎีอิน-หยาง กลุมอาการนอก-ใน เปนการแสดงถึงความลึกของ

โรค (ตําแหนงของโรค) ทิศทางของการดําเนินโรค (ในออกสูนอกหรือนอกเขาสูใน) และอาการหนักหรือเบา 
(1) กลุมอาการภายนอก (表证 เปยวเจ้ิง) เกิดจากสาเหตุภายนอก (เสียชี)่ โดยเฉพาะจาก

อากาศท้ัง 6 กระทบรางกาย พบไดบอยในระยะตน ๆ ของโรค มีอาการฉับพลันหรือระยะเจ็บปวยสั้น 

อาการท่ีแสดงออก ไดแก กลวัหนาวหรือกลัวลม มีไขตัวรอนพรอมกับมีฝาบางท่ีลิ้น และชีพจรลอย อาจ

มีปวดศีรษะ หรือปวดกลามเน้ือ มีนํ้ามูก ไอ คอแหง เจ็บคอ โดยระยะน้ีเวยชี ่(ภูมิตานทาน) บริเวณผิว
กายยังสามารถปะทะเสียชี่ไดอยู 

(2)  กลุมอาการภายใน (里证 หลี่เจ้ิง) เกิดจากสาเหตุ 3 ประการ คือ กลุมอาการภายนอก
ท่ีรักษาไมหาย หรือไมไดขจัดเสียชี่ออกไป ทําใหโรคเขาสูภายใน หรือเสียชี่ภายนอกรุนแรงเขาสูอวยัวะ

ภายในโดยตรง หรือเกิดจากอารมณท้ัง 7 ภายในรางกาย หรอืการกินอาหารผิดสุขลกัษณะ หรือทํางาน

หนัก พักผอนไมเพียงพอ การเจ็บปวยภายในมีผลตออวยัวะภายใน ชี่ เลือด ไขกระดูก ทําใหการทํางาน

ผิดปกติไป อาการท่ัวไปที่พบ ไดแก ไขตัวรอน (มากกวา 39 องศาเซลเซียส) หงุดหงิด กระสับกระสาย 

สติสัมปชัญญะไมดี กระหายนํ้า ปวดทอง ทองผูก หรือทองเสยี อาเจียน ปสสาวะสีเขมและนอย อาจ

หมดสติ ลิ้นมีฝาเหลืองหนา ชีพจรจม หากมีอาการหนาว หรือไขอยางใดอยางหน่ึง จะเปนกลุมอาการหลี่

เจ้ิงซึง่เกิดจากความผิดปกติขึ้นท่ีอวัยวะภายใน การดําเนินโรคจะคอยเปนคอยไปและหายชา 
   ตารางที่ 9-1  ความแตกตางระหวางกลุมอาการภายนอกและกลุมอาการภายใน 

กลุมอาการ กลุมอาการภายนอก กลุมอาการภายใน 
อาการ 
การดําเนินโรค 
ลิ้นฝา 
ชีพจร 

  ไขตัวรอน กลวัหนาว 
  ระยะเร่ิมตน สั้น ๆ 
  ลิ้นฝาบาง 
  ลอย 

 ไข หรือหนาว อยางใดอยางหน่ึง 
 ชวงปลาย ๆ ของโรคนาน 
 ฝามีการเปลี่ยนแปลง 
 จม 

(3) กลุมอาการกึ่งนอกกึ่งใน (半表里 ปนเปยวปนหลี่) เปนกลุมอาการจากภายนอกเขาสู
ภายใน แตไมไดเขาสูภายในทีเดียว หรือจากภายในสูภายนอกก็ไดในลักษณะก้ํากึ่ง เกิดจากเจิ้งชี่แข็งแรง 

แตไมสามารถขบัเสียชี่ออกไปจากรางกายได และเสียชีก่็ไมสามารถเขาสูภายในรางกายไดเชนกัน อาการ
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ท่ีพบ ไดแก รอน ๆ หนาว ๆ ไมสบายตัว ปวดเสียดแนนชายโครง อึดอัดท่ีทรวงอกและลิ้นป เบ่ืออาหาร 

อาเจียน คอแหง ตามัว เชน โรคมาลาเรีย และกลุมอาการเสาหยาง 
2) กลุมอาการเย็น-รอน (寒热 หาน-เรอ)  

เปนการแสดงออกจากพ้ืนฐานของรางกาย และภาวะของอิน-หยางท่ีแกรงหรือพรอง ความเย็น 

เกิดจากความเย็นกระทํา ทําใหหยางในรางกายเสื่อม สาเหตุจากความเย็นจากภายนอกมากระทํา หรือ

การรับประทานอาหารท่ีมีรสเย็นเกินไป หรือหยางภายในรางกายพรอง  ความรอนสาเหตุจากความรอน

ภายนอกมากระทํา หรืออินในรางกายพรองหรือออนแอลง การวินิจฉัยไมสามารถแยกอันใดอันหน่ึงได

จะตองดูอาการท้ังหมดกอนโดยดูในเรื่องความเย็น-ความรอน กระหายนํ้าและกลุมอาการความเย็น-ความ
รอนอ่ืน ๆ แขนขาท้ังสี่ขาง การขับถาย ลิ้นและฝาบนลิ้น รวมท้ังชีพจร จงึสรุปออกมาไดดังตาราง 9-2 

     ตารางที่ 9.2   สาเหตุและอาการของกลุมอาการความเย็นและความรอน 

 กลุมอาการความเย็น กลุมอาการความรอน 
สาเหตุ ความเย็นภายนอก (เย็นแกรง) 

หยางภายในพรอง (เย็นพรอง) 
ความรอนภายนอก (รอนแกรง) 
อินภายในพรอง  (รอนพรอง) 

อาการ กลัวหนาว ชอบอุน ปากไมมีรสชาติ 

ไมกระหายนํ้า สหีนาซีดไมมีสีเลือด  
แขนขาเย็น ชอบนอน นอนขดตัว  
อุจจาระเหลว ปสสาวะใสมีปริมาณ 
มาก 

ไขตัวรอน  ชอบความเย็น  กระหายนํ้า 
เย็น หนาแดง ตาแดง ไอเปนเลือด   
เลือดกําเดาออก นํ้ามูกขนเหลือง ไวตอ 
ความรูสึก อยูไมสุข กระสับกระสาย   
แขนขาอุน ทองผูก ปสสาวะนอยขน  

ลิ้นและฝา ลิ้นซีด  ฝาขาวชืน้ ลิ้นแดง ฝานอยสีเหลือง 

ชีพจร ตึงและชา เร็ว 

นอกจากน้ียังพบความสัมพันธระหวางกลุมอาการเย็นและรอนดังน้ีคือ เกิดพรอมกัน เปลี่ยน

จากหนาวไปรอน หรือรอนไปหนาว เม่ือโรคถึงระยะรายแรง มีรอนจริงเย็นหลอก หรือเย็นจริงรอนหลอก 
เกิดพรอมกัน มีรอนดานบน เย็นดานลางพบไดบอย อาการรอนดานบน ไดแก ปอดเกิดการไอ มีเสมหะ

เหลือง เจ็บคอ กระหายนํ้า อยากด่ืมนํ้าเย็น อาการเย็นดานลาง ไดแก ปวดทองซึ่งอาการดีขึ้นโดยใชความ
อบอุนและถายเหลว 

กลุมอาการรอนบนเยน็ลาง หรือเยน็บนรอนลาง เปนอาการเจ็บปวยท่ีแสดงอาการออกตรง

ขามกัน แตเกิดในเวลาเดียวกัน มักบงบอกใหทราบถึงกลไกของโรคมีการดําเนินโรคท่ีตางกัน ซึ่งหากบน
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เย็นลางรอน หมายถึง อินมีมากสวนบนและหยางมีมากในสวนลาง เม่ือบนรอน ลางเย็น เปนกลไกก็กลับ

ตรงขามกัน 
เกิดการเปล่ียนแปลงระหวางเยน็และรอน  

 (1) เยน็เปนรอน ไดแก เสียชี่ท่ีเปนความเย็นกระทบรางกายเกิดอาการเยน็นอก มีอาการกลวั

หนาว และหากรวมกับมีไข ปวดเม่ือย ไมมีเหงื่อ ลิ้นมีฝาขาว และชีพจรลอยตึง และหากโรคกําเริบเขาสู

รางกาย อาการของความเย็นจะหายไป เกิดมีอาการไข และกลุมอาการความรอน เชน ไวตอความรูสึก

กระหายนํ้า ฝาสีเหลือง  
(2) รอนเปนเยน็ ไดแก ผูปวยกําลังมีไขสงู เหงื่อออกมาก กระหายนํ้า ไวตอความรูสึกชีพจร

เตนเร็ว ตอมามีอาการแขนขาเยน็เฉียบและซีด ชีพจรจมชา การเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีขึ้นกับกําลังของเสีย
ชี่และเจ้ิงชี่วาปจจัยใดจะแกรงหรือพรองกวากัน กอใหเกิดอาการผิดปกติขึ้น 

(3) เย็นและรอนหลอก การแยกหลอกและจริงใหสังเกตจากการเตนของชีพจร แรงหรือออน  

ลิ้นซีดหรือแดง ฝาชื้นหรือแหง กระหายนํ้าหรือไม ตองการด่ืมนํ้าเย็นหรือนํ้าอุน มีอาการรอนท่ีหนาอก-

ทองหรือไม ปสสาวะสีเขมหรือใส ผูปวยหนาวใชผาหมหรือไม 
  ตารางที่ 9-3   แสดงอาการและสาเหตุของกลุมอาการรอนภายในเย็นภายนอกและกลุมอาการเยน็ 
                   ภายในรอนหลอกภายนอก 

 รอนภายในเย็นหลอกภายนอก เย็นภายในรอนหลอกภายนอก 
อาการ มือเทาเย็น แตมีความรอนในหนาอก  

ไมกลัวหนาว แตกลัวรอน กระหายนํ้าเย็น 

ไวตอความรูสกึ คอแหง กลิ่นหายใจแรง 
ปสสาวะนอยและขน ทองผูก 

ไข หนาแดง กระหายนํ้า ชอบอุนกลวั

หนาวตองการหมผาและด่ืมนํ้าอุน 

ปสสาวะใส อุจจาระออน  

สาเหตุ รอนแกรงถกูกักอั้นอยูภายใน ขวางไมให   
หยางชี่ออกสูภายนอก 

อินแกรงภายในขับดันหยางชี่ออกสู

ภายนอก 
ลิ้นและฝา ลิ้นแดงมีฝา ลิ้นซีดฝาขาว 
ชีพจร จมและแรง ลอยและออน 

 นอกจากน้ี สามารถนําความสัมพันธเปยว-หลี่ (นอก-ใน) และหาน-เรอ (เย็น-รอน) มารวม
วิเคราะหบอกคุณสมบัติและตําแหนงของโรคได ดังน้ี 

(1) กลุมอาการเย็นภายนอก (表寒证 เปยวหานเจ้ิง) เกิดจากปจจัยภายนอกความเย็นมา 
กระทํา มีอาการไขตัวรอนและกลวัหนาวเวลาเดียวกัน แตกลวัหนาวมากกวา ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว  
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ไมมีเหงื่อ ลิ้นฝาขาวบางและชื้น ชีพจรลอยตึง 
(2) กลุมอาการเย็นภายใน (里寒证 หล่ีหานเจ้ิง) เกิดจากปจจยัภายนอกความเย็นเขาสูภายใน

โดยตรง (ภาวะแกรง) หรือปจจัยภายในพรอง หยางชีใ่นรางกายไมพอ รวมกบัมีอาการของอวยัวะภายใน
ผิดปกติดวย  มีอาการตัวเย็น มือเทาเย็น ใบหนาขาวซีด ปากจืด ไมกระหายนํ้า ถาด่ืมนํ้าเปนนํ้าอุน ชอบ

อยูน่ิง ๆ ไมคอยพูด ปสสาวะมากและใส ถายเหลว ลิ้นซีด ฝาขาวชุมชื้น ชพีจรจมชา  
(3) กลุมอาการรอนภายนอก (表热证 เปยวเรอเจ้ิง) เกิดจากปจจัยภายนอกความรอนมา

กระทํา มีอาการไขตัวรอนมากกวากลวัหนาวหรือกลวัลม ปวดศีรษะ มีเหงื่อ ลิ้นสีแดงบริเวณปลาย ๆ 

หรือขอบ ๆ ฝาอาจจะเหลืองหรอืไมก็ได ชีพจรลอยเร็ว 
(4) กลุมอาการรอนภายใน (里热证 หล่ีเรอเจ้ิง) เกดิจากปจจยัภายนอกความรอนเขาสูภายใน

โดยตรง (ภาวะแกรง) หรือปจจัยภายนอกประเภทอื่นเขาสูภายในแลวแปรสภาพเปนความรอนภายหลงั หรอื
เกิดจากปจจัยภายในพรอง คืออินภายในรางกายไมพอเกิดความรอนขึ้นภายใน มีอาการไขตัวรอน หนา

แดง กระหายนํ้า ชอบด่ืมนํ้าเย็น กระสับกระสาย จิตใจไมสงบ พูดมาก  ปสสาวะสีเขม ทองผูก ลิ้นแดง 

ฝาเหลือง ชีพจรเร็ว 
3) กลุมอาการแกรง-พรอง (虚实 สือซฺว)ี 

เปนการสะทอนถึงเจ้ิงชีแ่ละเสยีชี่ท่ีตอสูกัน มีความแข็งแรงหรือออนแอเปนผลใหเกิดโรคและ

ความรุนแรงของโรค 
(1) กลุมอาการพรอง (虚证 ซฺวีเจ้ิง) เกิดจากเจ้ิงชี่ไมพอหรือออนแอ เสียชี่อาจมากหรือนอยก็

ได สาเหตุจากทุนกําเนิดไมเพียงพอ (ไต) หรือทุนท่ีสองผิดปกติ เกิดจากการรับประทานอาหารท่ีไม

ถูกตอง อารมณท้ัง 7 มากระทํา การทํางานหนักมากเกินไป (แรงงาน สมอง) หรือสบายมากเกินไป หรือ

มีเพศสัมพันธมากเกินไป หรือปวยเรื้อรังหรือเสียเลือด-นํ้ามากเกินไป ทําใหเกิดการไมสมดุลของชี ่เลือด 

และของเหลวในรางกาย 
(2) กลุมอาการแกรง (实证 สือเจ้ิง) เกิดจากเจิ้งชี่มีมาก แข็งแรง สวนเสียชี่ก็มีมาก ทําให

เกิดการตอสูรุนแรง สาเหตุจากเสียชี่จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม หรือโรคระบาด แมลงหรือ
สัตวใหญทําราย 

เน่ืองจากกลุมอาการแกรง-พรองมีความสัมพันธกับอินหยาง ชี่ เลือด ของเหลวในรางกาย 

และอวยัวะภายใน อาการทางคลินิกจึงมีหลากหลายไมสามารถบอกไดแนนอน แตก็พอท่ีจะจําแนกเพื่อ

เปนแนวทางไดดังตาราง 9-5 
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ตารางที่ 9-5  แสดงลักษณะแสดงของกลุมอาการพรองและแกรง 

 กลุมอาการพรอง กลุมอาการแกรง 
อาการ ผอมมาก หายใจออน  ไมอยากพูด 

ซีด ใจสั่น หายใจต้ืน  นอนไมหลับ 

ความจําไมดี เหงื่อออกเองและออก

ตอนกลางคืน ขับถายกลางคืนมาก  
อาการปวดหายเม่ือกด 

ไขตัวรอน หรือหนาวอยางเดียว เวียน 
ศีรษะ อยูไมสุข พูดจาเพอเจอ เสียงกอง   
มีชีวิตชวีา เสียหายใจหยาบใหญ หายใจ 
หอบลึก ปอดและทองขยายและแนน    
อาการปวดรุนแรงขึ้นเม่ือกด ทองผูกและ 
ปวดเบง  ปสสาวะลําบาก 

ลิ้นและฝา ลิ้นแหง   ไมมีฝาหรือฝาเล็กนอย ลิ้นหยาบ ฝาหนาและเหนียว 
ชีพจร พรอง ไมมีแรง แกรง มีแรง 

 นอกจากน้ียังมีความสัมพันธระหวางความพรองและความแกรงอ่ืน ๆ  
 ผลแทรกซอนของพรองและแกรง บางครั้งอาการพรองและแกรงจะผลัดกันเดนหรือมีพรอม ๆ 

กัน ตองแยกใหออกวาขณะน้ันอาการน้ันเปนของพรองหรือแกรงเดน และใหการรักษาอะไรกอน-หลัง-

พรอมกัน 
การเปลี่ยนไปมาระหวางพรองและแกรง บางคร้ังเสียชี่คอย ๆ ลดความรุนแรงลง แตเจ้ิงชีย่ัง

ไมมีการทดแทนจากการรักษาที่ชา ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากแกรงเปนพรอง เชน รอนแกรง (ไข 
กระหายนํ้า เหงื่อออก และชีพจรเร็วลอย) ถาเปนอยูเวลานาน และมีการใชนํ้าของรางกายไปมาก ทําให

เกิดอาการพรองตามมา ทําใหผายผอม ซีด เสียงเบา มีฝานอยหรือไมมีเลย และมีชีพจรเล็ก 
ตารางที่ 9-6   แสดงลักษณะอาการของกลุมอาการแกรงจริงและพรองหลอกและกลุมอาการพรองจริง 
                และแกรงหลอก 

 กลุมอาการแกรงจริงและพรองหลอก กลุมอาการพรองจริงและแกรงหลอก 
อาการ ขี้หนาว  มือเทาเย็น   ชีพจรจมเล็กและ

ชา   เสียงปกติ   หายใจลึก มีอาการตึง

แนนในทอง   ทองผูก 

อาการตึง ปวดในทอง อาการปวดจะดีขึ้น

ในบางเวลา (ถาแกรงจะปวดตลอด) เม่ือ
กดแลวก็ไมไดปวดแตอาจทําใหดีขึ้น 

ลิ้นและฝา ลิ้นแดง ฝาเหลือง ตัวลิ้นดูหยาบ ลิ้นซีดขาว อวนและออนนุม 

ชีพจร จมชา แตมีแรง ออนเล็กจมไมมีแรง 

 ในกรณีพรอง เจิ้งชี่ท่ีมีนอยจะทําใหเกิดความผิดปกติของหนาท่ีของอวยัวะบางชนิด ทําใหเกิด 
พยาธิสภาพภายในขึ้น สงผลใหเกิดอาการแกรงหลายแบบ  ซึ่งความแกรงท่ีเกดิจากพ้ืนฐานความพรองน้ี  
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บางคร้ังเรียกวา ความพรองซ่ึงมีผลแทรกซอนเปนความแกรง เชน ชี่ของมามและปอดพรอง ทําใหเกิด

ความผิดปกติของการขนสงและการเปลี่ยนแปลง การกระจายลงทําใหเกิดพยาธิสภาพภายในขึ้น ไดแก 

เสมหะเกิดการค่ังของเลือดและของเสียและความชื้น ซึ่งสิง่เหลาน้ีจัดเปนลักษณะแกรง 
4) กลุมอาการ อิน-หยาง (阴阳) 

 เปนการวิเคราะหแบบหยาบ ๆ ในภาพรวมวา อาการเจ็บปวยน้ันเปนกลุมอิน เพ่ือใหงายใน

การสืบคนวา  โรคอยูภายนอกหรือภายใน ลักษณะอาการแกรงหรือพรอง กลุมอาการเย็นหรือรอน 
(1) กลุมอาการอิน (阴证 อินเจ้ิง) พบในกลุมอาการภายใน  กลุมอาการความเย็น และกลุม

อาการพรอง ลกัษณะเดนคือ สีหนาหมองคล้ําไมสดใส เสินไมสดชื่น ปวดเม่ือยตัว ชอบนอน ปลายมือ

ปลายเทาเย็น ขี้หนาว ออนเพลีย เสียงไมมีพลงั เบ่ืออาหาร ทานไดนอย ปากจืด ไมกระหายนํ้า ปสสาวะ

มากและใส อุจจาระเหลว ทองเสีย ลิ้นซีดขาว อวน และออนนุม ชีพจรจม ชา เล็ก ออน ฝด แสดงถึง

การทํางานหรือประสิทธิภาพของอวัยวะเสื่อมถอยลง 
(2) กลุมอาการหยาง (阳证   หยางเจ้ิง) พบในกลุมอาการภายนอก กลุมอาการความรอน 

และกลุมอาการแกรง ลักษณะเดนคือ สีหนาแดง ตัวรอน ปลายมือปลายเทาอุน หงุดหงิดงาย กระสับกระสาย 

กระวนกระวาย เสินไมสงบ หรือคลุมคลั่ง เสียงพูดดัง หายใจดังและหยาบ ไอหอบ เสมหะมาก กระหาย

นํ้ามาก ทองผูกและมีกลิ่นแรง ปสสาวะสีเขมและนอย ลิ้นแดง ฝาเหลือง (ถารุนแรงฝาแหง) ลิ้นมีตุม
หนาม ชีพจรใหญ ลอย เร็ว และลื่น แสดงถึงภาวการณต่ืนตัวมาก ไมอยูน่ิงมีการเปลี่ยนแปลงมาก 

อาการดังกลาวขางตน เปนอาการโดยรวม ๆ ซึ่งจะมีรายละเอียดเปนหัวขอ สรุปไดดังน้ี 
ตารางที่ 9-7   แสดงลักษณะอาการกลุมอินพรองและกลุมหยางพรอง 

 อินพรอง หยางพรอง 
สาเหตุ อินและจินไมพอไปควบคุมหยาง  

จนเกิดความรอน กลายเปนรอนพรอง 
หยางในรางกายไมเพียงพอ ไมสามารถควบคุม

อินได เกิดความเย็น เปนเย็นพรอง 
อาการ ผายผอม ปากคอแหง วิงเวียน ตาลาย 

ใจสั่น นอนไมหลับ รอนท้ัง 5 รอนเปน

เวลา เตาฮ่ัน แกมแดง  

ไมกระตือรือรน ออนเพลีย ไมมีแรง ไมคอย

พูด ขี้หนาว ตัวเย็น ปากจืด ไมกระหายนํ้า 

ถาด่ืมนํ้าก็เปนนํ้าอุน สีหนาซีดขาว ปสสาวะ

ใสออกมาก อุจจาระเหลว 
ลิ้นและฝา ลิ้นแดง   มีฝานอย ลิ้นซีดขาว ฝาบาง 
ชีพจร ชีพจร เล็ก เร็ว แตไมคอยมีแรง ชีพจรจม ชา และไมมีแรง 
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นอกจากกรณีดังตารางขางบนแลว เม่ืออินและหยางภายในรางกายพรองลงมาก ๆ ถึงขีดสุด

กอใหเกิดกลุมอาการดังน้ีคือ กลุมอาการหยางดบัเปนการเสื่อมลงถงึขีดสุดของหยางในรางกาย กลุมอาการ

อินดับเปนภาวการณท่ีของเหลวในรางกายสูญเสียมากจนถึงขดีสุด  

 หยางดับ อินดับ 
อาการ เหงื่อออกเม็ดใหญ รสจืดและใส ตัวเย็น  

ปลายมือปลายเทาเย็น เซื่องซึมไมคอย 
ตอบสนอง ลมหายใจรวยริน สหีนา 
ซีดขาว 

เหงื่อออกเม็ดใหญ  รสเค็ม  และมันเหนียว 
เหมือนไขมุก ตัวอุน กระวนกระวาย  
กระสับกระสาย ขี้รอน กระหายนํ้ามาก  
ผิวหนังแหงเห่ียว หนาแดง ริมฝปากแดง 
จัด ปสสาวะนอย 

ลิ้นและฝา ลิ้นซีดขาวและชุมชื้น ลิ้นแดงและแหง 
ชีพจร เล็กมาก เล็กเร็ว เร็วมาก 

ความสัมพันธระหวางการวิเคราะหโรคท้ัง 8 หมวด 
 (1) มีอาการรวมกัน  หมายถึง  มีกลุมอาการท่ีไมตรงขามกัน 2 ถึง 3 กลุม  อาการปรากฏใน

เวลาเดียวกัน เชน กลุมรอนภายนอก กลุมเยน็ภายนอก กลุมรอนภายใน กลุมเย็นภายนอก กลุมรอน

ภายใน กลุมเย็นภายใน กลุมพรองภายใน (อาจเปนกลุมรอนพรองภายใน หรือ เย็นพรองภายใน) กลุม
แกรงภายใน (กลุมรอนแกรงภายใน หรือเย็นแกรงภายใน) 
 (2) มีกลุมอาการท่ีตรงขามกันปะปนผสมกันอยูในเวลาเดียวกัน เชน มีท้ังเย็นและรอนปนกัน 
 (3) มีลักษณะอาการแปรเปลีย่นไปมา โดยภายใตเงื่อนไข ณ เวลาหน่ึง กลุมอาการท่ีปรากฏอยู

น้ันจะเปลี่ยนไปในทิศทางตรงกันขาม เชน จากกลุมภายนอกเปลี่ยนเปนกลุมอาการภายใน กลุมอาการ

เย็นเปลี่ยนเปนกลุมอาการรอน เปนตน โดยมักเกิดจากเงื่อนไขบางประการดังท่ีกลาวไวแลว เชน  ปริมาณ

กําลังของเสียชี่และเจิ้งชีใ่นเวลาน้ัน  สภาพพ้ืนฐานของรางกาย การรักษาและดูแลพยาบาล  เปนตน 
3.  การวิเคราะหกลุมอาการของอวัยวะตันท้ัง 5 

3.1 การวิเคราะหกลุมอาการของหัวใจ 
1) ช่ีของหัวใจพรอง  

อาการทางคลนิกิ  มักมีอาการหลักคือ ใจเตนผิดปกติ หายใจสั้น ดูออนเพลีย เปนมากข้ึน

หากเคลื่อนไหวทํางาน สีหนาขาวซีด หรือมีเหงื่อออกงาย ตัวลิน้สีซีด ชีพจรไมมีแรง 
สาเหตุ พบในคนท่ีออนแอมานาน หรือปวยมานานไมไดรับการบํารุง หรืออายุมากรางกายถดถอย  
วิเคราะหอาการ หากชี่ของหัวใจออนแรง ทําใหการเตนของหัวใจไมมีแรง เกิดอาการใจสั่น  
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เตนผิดปกติ อาการเหงื่อออกงายเกิดจากเวยชีท่ี่หอหุมไมเสถียร ไมมีแรงดูดร้ัง เปนลักษณะรวมของ

อาการชี่พรอง อาการใจสั่น ออนเพลีย แสดงถึงสมรรถนะของการทํางานของช่ีในรางกาย ออนแอลง 

อาการเปนมากข้ึนเม่ือทํางานเคลื่อนไหว เน่ืองจากการทํากิจกรรมตองอาศัยชี่ หากชี่พรองอยูแลวใชอีกก็

จะรุนแรง  สีหนาดูขาวซีด  ชีพจรออนแรง  เกิดจากชี่ไมมีแรงผลักดัน  การไหลของโลหิตไมเต็มท่ี 
สวนสําคัญในการวินิจฉยั  ดูท่ีใจสั่นผิดปกติและมีกลุมอาการชีพ่รอง 

2) หยางของหัวใจพรอง 
อาการทางคลนิกิ มีอาการใจสัน่เตนผิดปกติ แนนอึดอัดทรวงอกหรือปวด หายใจสั่น เหงื่อ

ออกงาย มีลกัษณะขี้หนาว หนาซีดหรือหนาดูหมอง ริมฝปากคล้ํา ลิ้นซีดดูอวนหรือสีมวงคล้ํา ฝาขาวลื่น 

ชีพจรจมเล็กออนไมมีแรง หรือจังหวะการเตนของชีพจรหยุดผิดปกติ 
สาเหตุ มีพื้นฐานชี่ของหัวใจพรอง รุนแรงพัฒนาข้ึนมาอีกระดับหน่ึง 
วิเคราะหอาการ  ชี่หัวใจพรอง ใจสั่น หายใจสัน้ เหงื่อออกงาย ชีพจรออนนุมและจมเล็ก มี

การไหลเวียนติดขัดจากถูกความเย็น แนนหรือปวดทรวงอก (บริเวณหัวใจ) สีหนาหรือริมฝปากอมคล้ํา 
ลิ้นมวงคล้ํา ชีพจรเตนชามีจังหวะหยุดไมแนนอน   

กลุมอาการความเย็น ลักษณะทาทางขี้หนาว หนาซีดขาว ลิ้นอวนซีด ฝาขาวลืน่ 
ขอสําคัญในการวินิจฉัย  ใจสั่น กลุมชี่พรองและกลุมความเย็น 

3) อินของหัวใจพรอง  
อาการทางคลนิกิ มีอาการใจเตนผิดปกติ ใจวาวุน นอนไมหลับ มีฝนมาก หรือรอนท้ังหา 

หลังบายมีไขกลางคืนเตาฮ่ัน บริเวณโหนกแกมแดง ลิ้นแดงดูออกแหง  ชีพจรเลก็ เร็ว 
สาเหตุ ครุนคิดใชสมองมากเกินไป ทําใหบ่ันทอนอินของหัวใจ หรือปวยดวยโรคกลุมความ

รอนระยะทาย ๆ ของโรคอินในรางกายถูกทําลายไป หรือจากอินของตับและไตพรอง แลวลุกลามไปถงึ

อินของหัวใจ 
วิเคราะหอาการ อาการใจเตนผิดปกติ เม่ืออินของหัวใจลดลงน่ันหมายถึง การหลอเลี้ยงบํารงุ

หัวใจไมเพียงพอจึงทําใหการเตนของหัวใจผิดปกติ ผลตอเน่ืองเม่ืออินพรองเกิดความรอน (พรอง) ความ
รอนท่ีไปรบกวนเสินของหัวใจ จงึทําใหเกิดอาการวาวุน นอนไมหลับ ฝนมาก 

อาการโหนกแกมแดง รอนท้ังหา มีไขหลังบาย กลางคืนเตาฮั่น เปนผลจากอินไมพอท่ีจะ

ควบคุมหยาง เกิดกลุมรอนพรองภายใน จงึปรากฏอาการดังกลาว ลิ้นแดงดูลิ้นออกแหง ชพีจรเล็ก เร็ว 

ลวนเปนลักษณะบงบอกมีอาการพรองรอนภายใน  
ขอสําคัญในการวินิจฉยั ใจเตนผิดปกติไมสงบ นอนไมหลับฝนมาก และกลุมอาการรอนพรอง 
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4) เลือดของหัวใจพรอง  
อาการทางคลนิกิ มีอาการใจเตนผิดปกติ วิงเวียนศีรษะ นอนไมหลับ มีฝนมาก หลงลืม

ความจําไมดี สีหนาอมเหลืองหรือขาวซีด ริมฝปากลิ้นออกซีด ชีพจรเล็กออนไมมีแรง 
สาเหตุ  เกิดจากมามพรอง การสรางเลือดไมพอ หรือจากเสียเลือดออกไปมาก หรือปวยมา

นาน ขาดการบํารุง หรือทุมเทใจทํางานมากไป บ่ันทอนเลือดของหัวใจ 
วิเคราะหอาการ อาการใจเตนผิดปกติ เกิดจากเลือดหัวใจไมพอ ทําใหขาดการหลอเลี้ยงจงึ

เตนผิดปกติ อาการนอนหลับฝนมากหรือไมหลับ เกิดจากเลือดหลอเลี้ยงหัวใจไมพอ เสินท่ีหัวใจจงึไม

สงบ อาการหลงลืมงาย วงิเวียน ลิ้นซีด หรืออมเหลือง เกิดจากเลือดไปหลอเลีย้งไมพอ อาการชีพจรเล็ก
ไมมีแรง เพราะหลอดเลือดมีปริมาณเลือดไมพอ 

ขอสําคัญในการวินิจฉัย  ใจเตนผิดปกติ นอนไมหลับและกลุมอาการเลือดพรอง 
5) หลอดเลือดหัวใจตีบตัน 

อาการทางคลินกิ หัวใจเตนผิดปกติ บริเวณทรวงอกปวดดุจมีอะไรกดทับแนนอึดอัด ปวดราว

ไปถึงไหลแขนดานใน มีอาการกําเริบเปนระยะ ซึ่งอาการเหลาน้ีเปนอาการรวมของกลุมมีการค่ังของหลอด

เลือดหัวใจ บางคนมีอาการปวดท่ีบริเวณหัวใจดุจเข็มท่ิมแทง ลิ้นคล้ําหรือมีรอยจ้ําจุดช้ําบนลิ้น ชีพจรเลก็ 

ฝด บางคนมีอาการแนนอึดอัดทรวงอก ลักษณะรางกายคอนขางอวน หรือมีเสมหะมาก มักจะเม่ือย

เหน่ือยงาย ลิ้นฝาขาวเหนียว ชพีจรจมลื่น หรือจมฝด (จมลื่นชวงท่ีมีเสมหะมาก จมฝดชวงเสมหะไปอุด
ตันเกิดการค่ังแลว) บางคนมีอาการหากถูกความเย็นกระทบมักจะปวดรุนแรง หากไดประคบรอนหรือ

สัมผัสความอุนจะปวดลดลง ดูลิ้นขาวซีดฝาขาว ลักษณะชีพจรจม ชา หรือจมและตึง 
สาเหตุ อาการดังกลาวเบ้ืองตนจะมีลักษณะตาง ๆ กัน ขึ้นอยูกับสาเหตุการตีบตัน อุดกั้นน้ัน

เกิดจาก มีเลือดค่ัง มีเสมหะ ถูกความเย็น (จากภายนอกหรือเกิดภายใน) หรือ ชี่ติดขัดตามลําดับ 
วิเคราะหอาการ อาการใจสั่นผิดปกติ ใจหวิว เกิดจากหยางของหัวใจขาดการกระตุน ไมมี

พลัง ความรอนไปหลอเลี้ยงใหหัวใจ จึงเกิดอาการเตนผิดปกติมากขึ้น เม่ือหยางชี่ของหัวใจไมพอเลือด

จะไหลเวียนไมดี เพราะขาดท้ังแรงผลกัดันและจากอุณหภูมิท่ีลดลง มีผลใหการไหลเวียนยิง่จะชาลงมาก

ขึ้น หลอดเลือดหัวใจจงึเริ่มเกิดภาวะค่ังนานเขาจึงเกิดอาการปวดเหมือนถูกกดทับ แนนอึดอัด เสนลมปราณ

ของหัวใจโคจรอยูบริเวณรักแรไปตามแขนดานใน ดังน้ันเม่ือไหลเวยีนไมคลองจึงปวดไปตามแนวดังกลาว 
3.2 การวิเคราะหกลุมอาการของปอด 

1) ช่ีของปอดพรอง  
อาการทางคลนิกิ ไอไมคอยมีแรงไอหรือหอบ หายใจสั้นไมเต็มอิ่มหากเคลื่อนไหวจะเปนมาก 

ขึ้น ไอเสมหะมักจะดูใส พูดจาเสียงเบา หรือมีเหงื่อออกงาย เปนหวัดงาย ออนเพลียไมมีแรง สีหนาขาว 
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ซีด ลิ้นซีด ชีพจรจมเล็กออนไมมีแรง 
สาเหตุ ในผูปวยท่ีไอหอบมานานไมหาย จะทําใหชี่ของปอดสูญเสียไปเร่ือย ๆ หรือจากการท่ี 

ปอดไมไดรับการหลอเลี้ยงบํารุงอยางเพียงพอ เกิดจากมามพรองไมสามารถแปรสภาพ สารอาหารใหเปน

ชี่สงตอไปท่ีปอดได 
วิเคราะหอาการ หากชี่ของปอดพรอง หนาท่ีการกระจายออกหมดสภาพ เกิดชี่ยอนกลับขึ้น 

และยิง่การสรางของจงชีไ่มพอดวยแลว ประสทิธิภาพของการทํางานดานการหายใจก็ยิง่เสื่อมลง ทําให

เกิดอาการไอ หอบในลักษณะไมมีแรงไอ หรือผอมแหงไมมีกําลัง ถาใชกําลังอาการจักเปนมากข้ึน หากชี่

ของปอดกระจายนํ้าไมดี เกิดการจับตัวเปนเสมหะเคลื่อนไปตามชี่ท่ียอนกลับสะสมท่ีปอด จงึไอเปนเสมหะ

ใส เม่ือชี่ของปอดพรอง ระบบการหายใจเขาออกเสื่อมลงจงึหายใจสั้น ไมมีพลงัเสียง หรืออาการหนาขาว

ซีดดูทาทางไมมีแรง  ลิ้นซีดฝาขาว ชีพจรออนนุมและจมเล็ก เปนอาการบงบอก การเสื่อมของสมรรถนะ

การทํางาน เม่ือชี่ของปอดพรองแลวความสามารถกระจายชีไ่ปถึงผิวหนังภายนอกจึงไมเต็มท่ี เวยชีไ่ม

อาจเขาประจําการท่ีผิวหนังทําหนาท่ีปกปอง และควบคุมการปดเปดรูขุมขนไมปกติ จึงทําใหเหงื่อออก

งาย ขี้หนาว เปนหวัด 
2) อินของปอดพรอง    

อาการทางคลนิกิ ไอแหงหรือเสมหะนอยหรือเหนียวขากออกยาก ปากคอแหง ผายผอม มีไข

หลังบาย เตาฮ่ัน โหนกแกมดูแดง หรือเสมหะมีเลือดปน เสียงแหบ ลิ้นแดงดูแหง ชีพจรเล็กเรว็ 
สาเหตุ  มักเกิดจากความแหงกระทบปอด หรือจากเชื้อวัณโรคท่ีปอด ทําใหอินของปอดถกู

ทําลาย หรือเกิดจากเสียนํ้าไปมากจากเหงื่อออก ไอนานไมหาย ลวนมีผลตออินของปอด 
วิเคราะหอาการ ปอดเปนอวัยวะท่ีออนนุมชอบความชุมชื้น ทําหนาท่ีหายใจและผลักดันชี่ให

กระจายและลงเบ้ืองลาง หากอินของปอดไมพอจะเกิดรอนพรองเผาผลาญปอด ทําใหปอดเริ่มแหง หนาท่ี

ของปอดจะสูญเสียไปเกิดชี่ปอดยอนกลับ มีอาการไอแหงไมมีเสมหะ หรือเสมหะนอยเหนียวขากออกยาก 

หากความรอนมีมากขึ้นอีกจะทําลายลัว่ของปอด (เสนเลอืดฝอย) ทําใหเกิดเลือดออก ไอมีเลือดปน คอแหง 

เสียงแหบ เพราะอินปอดไมพอหลอเลีย้งใหเกิดความชุมชื้น รางกายจึงผายผอมไปดวย  เม่ืออินพรองทําให 
หยางคอนขางมีมาก มีผลใหบายมีไขรอนท้ังหา กลางคืนเตาฮ่ันเพราะความรอนน้ันไปรบกวน โหนกแกมแดง

จากไอของความรอนพรอง ลิน้แดงแหง ชีพจรเล็กเร็ว เปนลักษณะของกลุมอาการอินพรองมีความรอน

เกิดขึ้น 
3) ลมเย็นกระทบปอด  

อาการทางคลนิกิ  มีอาการไอ เสมหะใส มีกลวัหนาวตัวรอนบาง คัดจมูก นํ้ามูกไหลใน คัน

คอหรืออาจมีปวดเม่ือยตามตัว ไมมีเหงื่อออก ลิ้นฝาขาวบาง ชพีจรลอย ตึงแนน 
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สาเหตุ เกิดจากลมเย็นจากภายนอกกระทบตอเวยชี่ ทําใหชี่ปอดกระจายออกไมดี 
วิเคราะหอาการ ลมเย็นเม่ือกระทบปอดทําใหชี่ปอดกระจายไมออกจึงทําใหไอ พอชี่กระจายไม

ดีนํ้าเกิดตกคางเกาะตัวเปนเสมหะขณะที่ชี่ปอดยอนขึ้น เวลาไอจึงชักนําเอาเสมหะออกมาดวย แตเน่ืองจาก

เปนลมเย็นเสมหะจึงออกใสหรือขาว ปอดเปดทวารท่ีจมูกเม่ือชี่ไมกระจายจงึคัดจมูกมีนํ้ามูก ลมเย็นกระทบ

ตอเวยหยางบริเวณผิวทําใหหยางถูกกั้นไมกระจายตามผิวหนังจึงรูสึกกลวัหนาว ขณะเดียวกันเวยหยาง

ไมมีทางระบายออกจึงรูสึกตัวรอนจากดานใน ความเย็นทําใหจิงลั่วไหลเวยีนติดขัด จึงทําใหปวดเม่ือย

ปวดศีรษะ รูขุมขนจะปดเม่ือถูกความเย็น ฉะน้ันไมมีเหงื่อออก ลิ้นฝาขาว ชพีจรลอยตึง เปนลักษณะ

ของถกูความเย็นจากภายนอก  
ขอสําคัญในการวินิจฉัย  ไอ เสมหะ และกลุมอาการลมเย็นจากภายนอกกระทํา 

4) ลมรอนกระทบปอด 
อาการทางคลนิกิ  จะมีอาการไอ เสมหะขนเหลือง คัดจมูก นํ้ามูกขน มีไขตัวรอนอาจกลัวลม

กลัวหนาวเลก็นอย กระหายนํ้าบาง เจ็บคอ ปลายลิ้นแดง ฝาขาวเหลืองซีด ชีพจรลอยเร็ว 
สาเหตุ ลมรอนจากภายนอกเขากระทบปอด ทําใหเวยชี่ปอดกระจายตัวผิดปกติ 
วิเคราะหอาการ  ลมรอนกระทบปอดทําใหชี่ของปอดกระจายไมดีเกิดยอนขึ้นจึงทําใหไอ พอ

ชี่ของปอดกระจายไมดี ทวารจมูกไดรับผลกระทบ นํ้าท่ีไหลเวยีนยงัถกูความรอนเผาผลาญ จนมีลักษณะ

ขน ๆ ทําใหจมูกคัด นํ้ามูกขน เสมหะขน ระบบของปอดผานลําคอ ความรอนผานมาจึงทําใหเกิดบวม

แดงเจ็บคอ เวยชี่ปกคลุมผิวภายนอกตอตานความรอนท่ีเขามากระทบจึงทําใหมีไขสูง และในขณะเดียวกัน 

เวยชี่กระจายออกไมไดจึงมีอาการกลัวหนาวบาง กระหายนํ้าเพราะความรอนทําลายของเหลวในรางกาย

ปลายลิ้นแดง ฝาขาวเหลือง ชพีจรลอยเร็ว เปนอาการของลมรอนกระทบปอด 
ขอสําคัญในการวินิจฉัย ไอและกลุมลมรอนกระทบปอด 

5) ปอดถูกความช้ืนเสมหะอุดกั้น  
อาการทางคลนิกิ ไอมีเสมหะมากสีขาวเหนียว แนนหนาอก หากเปนมากจะไอหอบมีเสียง

ของเสมหะดังติดลําคอ ลิ้นซีดฝาขาวเหนียว ชพีจรลื่น 
สาเหตุ พบไดท้ังแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง แบบเฉียบพลันมักถูกความเย็นชื้นจากภายนอก

แบบเร้ือรงัมักเกดิจากมามพรองกระจายลําเลียงนํ้าผิดปกติ หรือไอนานจนชี่ปอดออนแอการลาํเลยีงกระจาย

นํ้าไดไมดี หรือกรณีชี่ของมามพรองแลวยงัสูบบุหรี่ไมเลิกมักเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหเกิดเสมหะอุดตันปอด 
วิเคราะหอาการ ความเย็นชื้นเขาจูโจมปอดทําใหหนาท่ีปอดเสยีไป นํ้าไมกระจายลงเกิดรวมตัว

กันเปนเสมหะความชื้น เม่ือไปอุดกั้นปอดชี่ปอดยอนขึ้นทําใหไอมีเสมหะมากสีขาวเหนียวแตขากออกงาย 
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นอกน้ันเม่ือเสมหะกอตัวตามทางเดินของระบบทางเดินหายใจทําใหแนนหนาอก เปนมากถงึหายใจหอบและ

มีเสียงเสมหะติดในลําคอ ลิ้นซีด ฝาขาวเหนียว ชีพจรลื่น เปนอาการเดนมีการอุดตันของเสมหะความชื้น 
3.3 การวิเคราะหกลุมอาการของมาม 

1)  ช่ีของมามพรอง  
อาการทางคลินกิ รับประทานนอยทองอืด โดยเฉพาะรับประทานแลวจะแนนมากขึ้น ถายเหลว 

ออนลาไมมีแรง มีทาทางเหน่ือย ไมมีแรงพูด รางกายผอม สหีนาอมเหลืองหรือดูอวนแตเปนแบบดูบวม

ฉุ ลิ้นซีดฝาขาว ชีพจนคอนขางชาและดูออนไมมีแรง 
สาเหตุ จากการรับประทานไมถูกสุขลักษณะ หรือตรากตรําทํางาน ครุนคิดตลอดเวลา ลวน

แลวแตจะทําใหมามออนแอ อีกกรณีหน่ึงโดยแตกําเนิดสุขภาพออนแอ หรือตามวัยท่ีชรา หรือปวยหนัก

แลวไมไดควบคุมดูแลอาหารการกิน 
วิเคราะหอาการ เม่ือมามออนแอลงการลําเลียงสะดุด ทําใหสารอาหารและการจะลําเลียงไป

ชะงักลง ขณะเดียวกันความชื้นไมถูกลําเลยีงจงึทําใหเบ่ืออาหารทองอืด โดยเฉพาะยิง่ทานขาวยิง่แนนเพราะ

ไมลําเลียงออกไป ขณะท่ีอาหารท่ีทานเขามาน้ีไมถูกแปรสภาพ เกิดภาวะของเสียปะปนแยกไมออกจาก

กัน ก็ถายเทเขาไปสูลําไสทําใหถายเหลว เม่ือมามเปนแหลงสรางเลือดลม จงึทําใหรางกายขาดการบํารุง   

รางกายผายผอม ดูเหน่ือยออน สีหนาอมเหลือง การเกิดของจงชี่ตองอาศัยสารอาหารจากมามลําเลียงมา

เพ่ือผสมกับอากาศท่ีบริสุทธ์ิ เม่ือมามพรองจึงทําใหไมมีแรงพูด จงชี่ออนแอตาม หากนํ้าลําเลียงไมปกติ

จะเกิดนํ้าค่ังคางมากจนบวมนํ้าตัวฉุ ลิ้นซีดขาว ชีพจรคอนชามีแรง ซึ่งเปนลักษณะเดนของชี่มามออนแอ 
ขอสําคัญในการวินิจฉัย ทานไดนอย ทองอืด ถายเหลวและกลุมชี่พรอง 

2) หยางมามพรอง  
อาการทางคลินกิ เบ่ืออาหารทองอืด ปวดทองราํคาญ ชอบด่ืมนํ้าอุนกดแลวจะหายปวด ทาทาง

กลัวหนาว มือเทาไมอุน สีหนาไมสดชื่นแจมใส หรือดูบวม ไมกระหายนํ้า ปากจืด ถายเหลวเปนนํ้า หรือ

เกดิบวม ปสสาวะนอย ตกขาวปริมาณมากสีขาวใส ลิ้นซีดอวนหรือมีรอยฟน ชีพจรจมชาไมมีแรง 

สาเหตุการเกิด มีพื้นฐานชี่มามพรองรุนแรงขึ้นอีกระดับหน่ึง มักเกิดจากการทานอาหารไมถูก

สุขลักษณะ ดื่มกินของเย็นมากเกินไป หรือใชยาท่ีมีฤทธิ์เย็นมากจนทํารายตอหยางของมาม หรือจาก 
หยางของไตไมเพียงพอ ไฟแหงชีวิตออนแอลง ไฟไมสรางดิน 

วิเคราะหอาการ เม่ือหยางของมามเสื่อมโทรมลง การลําเลียงและแปรสภาพหมดสภาพ ทําให

แนนทองเบื่ออาหาร ถายเหลวเปนนํ้า เม่ือหยางลดความเย็นภายในจึงกอกําเนิด ทําใหการไหลของชี่ติดขัด

ทําใหปวดทองแตชอบกด ชอบอุน หากนํ้าไมลําเลียงจะทําใหบวมนํ้า และนํ้าท่ีเสียเหลาน้ียังเลื่อนไหลสู

เบ้ืองลาง ปรากฏในสตรีตกขาวมากทาทางขี้หนาว หนาซีดไมแจมใส หรือดูบวม เพราะหยางขาดกําลังให
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เกิดความอบอุน ลิ้นซีดดูอวนหรือมีรอยฟน ฝาขาวลื่น ชพีจรจมชาไมมีแรง เปนลักษณะเดนของหยาง

พรอง มีความเย็นภายในเกิดขึ้น 
ขอสําคัญในการวินิจฉยั มีกลุมอาการเย็นพรอง และกลุมอาการของมามลาํเลยีงไมปกติ ระบบ

การยอยเสื่อมลง 
3) ช่ีตกลงไมมีกําลังพยุง  

อาการทางคลินิก มีอาการรูสึกภายในชองทองหนวงถวงเหมือนแนน ๆ โดยเฉพาะหลังรับประทาน
อาหารหรือมีความรูสึกอยากจะถายบอย ๆ ทวารหนักหนวง หรือถายเรื้อรังไมหยุด รุนแรงจะทําใหลําไส

ตรงหยอนลง ในสตรีพบมีมดลูกหยอน หรือปสสาวะมีสีดุจน้ําซาวขาว มีอาการไมมีแรงหายใจสั้น ออน

ลาไมมีแรงพูด วิงเวียนตาลาย สีหนาไมสดใส ทานขาวนอยถายเละ ลิ้นซีดฝาขาว ชีพจรเตนเชื่องชา 
สาเหตุ อาการจงช่ีตกน้ีเปนผลสืบตอจากชี่ของมามพรองมากขึ้นอีกระดับหน่ึง หรือเกิดจาก

ทองเสียเรื้อรังถายบิดเรื้อรัง หรือตรากตรําทํางานมากเกินไป หรือสตรีมีบุตรมากไปหรือหลังคลอดขาด

การดูแลสขุภาพ สาเหตุเหลาน้ีลวนมีผลเสียตอมามท้ังสิ้น 
วิเคราะหอาการ  ชี่มามจะตองเคลื่อนสูเบ้ืองบนศีรษะโดยจะพยงุใหอวยัวะภายในอยูกับท่ีได 

หากแรงพยงุน้ีออนแอลงยอมทําใหอวัยวะเหลาน้ีหยอนเคลื่อนลง จึงทําใหเกิดอาการถวงหรือหนวงโดยเฉพาะ

หลังรับประทานขาว ยังสงผลใหมีอาการอยากถายอุจจาระบอย ๆ เหมือนทวารหนักมีอะไรมาถวง หาก

ทองเสียเรื้อรังไมหาย จะทําใหลําไสตรงหยอนลง ในสตรีชี่ไมมีกําลังพยงุจะเกิดมดลูกหยอน หนาท่ีของ

มามในดานลําเลียงแปรสภาพยอดสารอาหาร คัดนําสารอาหารและไมใชแยกจากกันเพื่อสงตอใหปอด เม่ือ

หนาท่ีบกพรองสวนหน่ึงจะถูกสงไปกระเพาะปสสาวะ ทําใหปสสาวะขุนดุจนํ้าซาวขาวยอดสารอาหารไมถูก

สงขึ้นศีรษะจึงทําใหวงิเวียนตาลาย ชีข่องมามออนแอทําใหทานขาวไดนอย ถายเละ ประสิทธิภาพของระบบ

ทํางานท้ังรางกายออนแอลง จึงรูสึกไมมีกําลงัออนเพลีย ไมชอบพูด หนาออกซีดไมสดใส ลิ้นซีดออกขาว 

ชีพจรเตนเชื่องชา ออนนุมและจมเล็ก 
ขอสําคัญในการวินิจฉัย มีกลุมอาการอวัยวะภายในหยอนและกลุมอาการชี่มามพรอง มาม

สูญเสียความสามารถในการควบคุมเลือด สีหนาจะดูอมเหลืองหรือขาวซีดไมมีสีเลือด รับประทานขาวได

นอยถายเละ ออนเพลยีไมมีเรี่ยวแรง หายใจสั้น พูดนอย และมีเลือดออกบริเวณตางกัน เชน ถายเปนเลือด 

ปสสาวะเปนเลือด หรือออกใตผวิหนัง เลอืดกําเดาออก ประจําเดือนมาทีละมาก ๆ ตกเลือด ลิน้ซีด ชพีจร

เล็กไมมีแรง 
สาเหตุ เกิดจากาการปวยมานานจนชี่พรองมาก หรือทํางานเหน็ดเหน่ือยเกนิไปจนมีผลกระทบ

ตอขี่ของมาม 
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วิเคราะหอาการ ชี่มามพรองจนสูญเสียความสามารถในการควบคุมเลือด ทําใหเลือดออก

บริเวณตางกันได เชน ออกท่ีกระเพาะลําไสทําใหถายมีเลือดออกท่ีกระเพาะปสสาวะทําใหปสสาวะเปน

เลือดออกท่ีผิวหนังทําใหเห็นเปนรอยจ้ํา ทําใหเสนลมปราณชง-เญ่ินอันเปนทางเดินท่ีเกี่ยวของกบัประจําเดือน 

ไมมีกําลงัในการดูดร้ัง จึงเกิดตกเลือดหรือประจําเดือนมามาก เม่ือชี่ของมามพรองทําใหการลาํเลียงอาหาร

นอยลง จงึเบ่ืออาหารหรือรับประทานไดนอย ถายเหลว การสรางเลือดลดลง ทําใหหนาซีดหรืออมเหลือง 

ออนเพลีย ลิ้นซดีขาว 
ขอสําคัญในการวินิจฉัย   มีกลุมอาการชี่มามพรองรวมกับมีอาการเลือดออก 

3.4 การวิเคราะหกลุมอาการของตับ   
1) ช่ีตับติดขัด  

อาการทางคลินิก มีอาการทางอารมณหดหูอัดอั้น ปวดเสียดทรวงอกชายโครงสีขาง ชอบถอน

หายใจ หรือมีอาการผิดปกติเหมือนมีสิ่งของอุดตันท่ีคอหอย หรือเกิดกอนโตท่ีบริเวณลาํคอ ตอมนํ้าเหลือง

โต หรือคลาํพบกอนใตชายโครง ในสตรีจะคัดปวดเตานม ปวดประจําเดือน ประจําเดือนรอบไมปกติ หรือ 

ไมมา ลิ้นฝาขาวบาง ชีพจรตึงหรือฝด อาการเบ้ืองตนจะรุนแรงหรือเบาลงขึ้นอยูกับอารมณดวย 
สาเหตุ สาเหตุท่ีทําใหชี่ตับติดขัด อารมณท่ีมากระทบทําใหไมพอใจ หรือไดรับการกระทบ

จิตใจรุนแรง หรอืถูกเสียชี่จากภายนอกเขาทางเสนลมปราณตับ 
วิเคราะหอาการ เม่ือตับกระจายชีอ่อกไมดีทําใหชี่จีติดขัด การไหลเวยีนของชีใ่นจิ่งลัว่ไมคลอง 

เกิดอาการปวดเสียด หรือปวดทองนอย อารมณไมดี ชอบถอนหายใจ ในสตรีเกิดคัดเตานม ปวดประจํา 

เดือน ประจําเดือนไมปกติหรือไมมา เน่ืองจากเสนลมปราณชง-เญ่ินลวนแตอยูใตอาณัติเลือดของตับท่ีสง

มาหลอเลี้ยงเม่ือชี่ตับติดขัดเลือดยอมไหลเวียนไมดี ทําใหเสนลมปราณชง-เญ่ินทํางานผิดปกติ 
ชี่ของตับติดขัดยังทําใหของเหลวในรางกายไหลเวียนไมคลองกอตัวเปนเสมหะ หรือเม่ือชี่ตับ

ติดขัดนานยังแปรสภาพใหเกิดเปนความรอน เผาทําลายนํ้าใหเกิดความขนขึ้นกลายเปนเสมหะ เม่ือเสมหะ

น้ีเคลื่อนตัวไปตามแนวเสนลมปราณตับถึงคอหอย ทําใหมีความรูสึกเหมือนสิ่งของจุดติดท่ีคอ หรือท่ีเกิด

เปนกอนบริเวณตอมไทรอยด กรณีท่ีเกิดคลําพบเปนกอนใตชายโครงเน่ืองจากชี่ติดขัดนานจะทําใหเกิด

เลือดค่ัง เกิดเปนกอนเลือดใตชายโครง ชีพจรตึงเปนจุดเดนของชี่ตับติดขัด 
ขอสําคัญในการวินิจฉัย อารมณอัดอั้นไมสบายใจ ปวดเสียดชายโครงทองนอย สตรีประจําเดือน

ผิดปกติ 
2) อนิของตับพรอง 

อาการทางคลนิกิ อาการวิงเวียนตาลาย สองตาแหง สายตาเสื่อม ใบหนาท่ีอาการรอนวูบหรือ 
แดงท่ีบริเวณโหนกแกม ปากคอแหงผาก รอนท้ังหนา มีไขหลังบาย เตาฮ่ัน หรืออาจมีมือเทาสั่น หรือ 
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ปวดเสียดรอนท่ีชายโครง ลิ้นแดงดูแหง ชีพจรตึง-เล็ก-เร็ว 

สาเหตุ เกิดจากอารมณอัดอ้ันชีติ่ดขัดนานจนเกดิเปนไฟ ความรอนมีผลกระทบตออินตับ หรือ 
ปวยจากกลุมโรคจําพวกความรอน ซึ่งจะพบวาในระยะทายของโรคจะทําใหอินของตับลดลง หรือจากเหตุ 
ท่ีอินของไตไมพอแลวอินของตับลดลงตาม 

วิเคราะหอาการ เม่ืออินของตับไมพอไมขึ้นไปหลอเลี้ยงลูกตาและศีรษะ ทําใหเวียนศีรษะ

ตาลาย สองตาแหง สายตาเสือ่มลง เสนลมปราณตับเกิดสภาพอินของเลือดพรอง มีความรอนพรองขึ้น

แทนจึงทําใหปวดแสบรอน มือไมสั่นเพราะเอ็นขาดการหลอเลีย้ง อินคุมหยางไมได เกิดรอนพรองเวลา

หลังบาย รอนท้ังหา กลางคืนความพรองเขารบกวนอินจึงมีเตาฮ่ัน ใบหนารอนวูบเพราะความรอนลอยขึ้น

จากอินพรอง เม่ืออินลดลงจงึคอแหง ลิ้นแดงดูแหง ชีพจรตึง เล็ก เร็ว เปนจุดเดนของอินของตับพรอง 
ขอสําคัญในการวินิจฉยั มีอาการหลอเลีย้งไมพอท่ีศีรษะ ดวงตา เอ็นและกลุมอาการรอนพรอง  

3) เลือดของตับพรอง 
อาการทางคลนิกิ มีอาการวิงเวยีนศีรษะตาลาย หนาไมมีสีเลือด เล็บซีด ตามัวหรือมองไมชัด

เวลากลางคืน หรือเกิดอาการชาตามแขนขา ขอตอเคลื่อนไหวไมคลอง มือเทาสั่น กลามเน้ือกระตุก หรือ

สตรีประจําเดือนมานอย สีจางหรือไมมาเลย ลิ้นซีด ชีพจรเล็ก 
สาเหตุ เกิดจากมามและกระเพาะอาหารออนแอสรางเลอืดไมพอหรือเสยีเลอืดออกไปมาก หรือ

ปวยมานาน 
วิเคราะหอาการ เลือดของตับไมพอ สองตามัว เวียนศีรษะหรือมองไมชัดในเวลากลางคืน 

เอ็นไมมีเลือดหลอเลี้ยงเกิดอาการชา ขอตอขัด มือเทาสั่น กลามเน้ือกระตุก ในสตรีถาเลือดของตับไม

เพียงพอ ทําใหประจําเดือนมานอย สีจางหรือไมมา หนาไมมีสีเลือด เวียนศีรษะ ลิ้นซีด ชีพจรเล็กเปน

อาการเดนของเลือดพรอง 
4) หยางตับแกรง  

อาการทางคลนิกิ วิงเวียน หูอื้อ ปวดตาหรือศีรษะลักษณะพองออก หนาแดงตาแดง อารมณ

หงุดหงิดขี้โมโห นอนหลับจะฝนมาก หลับไมสนิท เม่ือยเอวเขาออน ศีรษะหนัก เทาเบา ลิ้นแดงดูแหง 

ชีพจรตึง-เล็ก-เร็ว 
สาเหตุ จากอารมณท่ีโกรธมากไป เกิดไฟเผาผลาญอินของตับและไต หรือมีเพศสัมพันธมาก

เกินไป หรืออายุมากอินของตับและไตพรองลดลง ลวนเปนเหตุใหอินของตับลด หยางของตับจึงมีมากกวา 
วิเคราะหอาการ ตับมีพื้นฐานท่ีคอนแกรงอยูแลว หากอินของตับและไตลดลง หยางของตับมี

มากขึ้นจะชักนําใหเลือดพุงขึ้นสวนบนศีรษะมากตาม จะทําใหเวียนศีรษะหูอื้อ ปวดศีรษะและลูกตาใน

แบบขยายพองออก หนาแดงตาแดง อารมณหงุดหงิดไดงาย 
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ตับเกี่ยวกับเอ็น ไตเกีย่วกับกระดูก เม่ืออินของตับและไตพรอง ทําใหเอ็นกระดูกขาดการหลอ

เลี้ยงมีอาการเม่ือยเอวเขาออน อินพรองท่ีสวนลาง หยางมีมากสวนบน จงึทําใหศีรษะหนักเทาเบา เดินเหิน

เหมือนจะลม ลิ้นแดงฝานอย ชพีจรตึงหรือชีพจรตึง-เล็ก-เร็ว เปนอาการเดนของอินของตับและไตพรอง  
หยางตับมีมากเกิน 

ขอสําคัญในการวินิจฉัย  วิงเวยีนศีรษะ ปวดศีรษะ หัวหนักเทาเบา เม่ือยเอวเขาออนไมมีแรง 
ลมตับภายใน หมายถึง ผูปวยมีอาการเดนในลักษณะสั่น กระตุก เคลื่อนไหว วิงเวียนเหมือน

จะลม ตาง ๆ เหลาน้ีรวมเรียกวา เกิดลมตับภายใน แบงเปน 4 รูปแบบ 
(1) หยางตับแปรสภาพเปนลม 
อาการทางคลินิก มีอาการวิงเวียนศีรษะเหมือนจะลม ศีรษะสั่น ตัวแข็งคอเกร็ง พูดลิ้นแข็งไม

ชัด มือเทาชา เดินไมตรงแนวหรือเปนลมหมดสติไมรูสึกตัวอยางเฉียบพลัน ปากเบ้ียวหนาเบ้ียว อัมพฤกษ

พูดไมได มีเสียงของเสมหะติดในลําคอ ลิ้นแดงฝาขาวหรือเหนียว ชีพจรตึงมีแรง 
สาเหตุ จากท่ีอินของตับและไตเสื่อมถอยลงเปนเวลานานจนหยางของตับแกรงอยางเฉียบพลัน 

วิเคราะหอาการ เม่ือหยางของตับมีมากขึ้นจะมีทิศทางเคลื่อนขึ้นสวนศีรษะ จึงทําใหเกิดเวียน

ศีรษะเหมือนจะลม คลอนศีรษะ ขณะเดียวกันชี่และเลือดตางถูกผลกัดันใหขึ้นตาม จึงไปอัดแนน

สวนบนของศีรษะทําใหเกิดอาการปวด เน่ืองจากตับกํากับเสนเอ็น หากเกิดลมตับยอมทําใหเกิดอาการ

สั่นเกร็งกระตุก คอแข็ง ลมปราณตับมาผานท่ีลิ้น ดังน้ันเม่ือลมตับกําเริบจึงมีผลใหพูดไมชัด เดินเซ

เหมือนจะลม เพราะลางพรองบนแกรง ลิ้นแดง ชีพจรตึงเลก็มีแรง เปนลักษณะเดนของอินของตับและ

ไตพรอง หยางของตับแกรง 
เม่ือลมและหยางของตับระเบิดอยางเฉียบพลัน เลือดลมแปรปรวนยอนกลับ ลมตับพัดนําเอา

เสมหะขึ้นมาบดบังทวารสมอง ทําใหหมดสติไมรูสึกตัว ไดยินเสียงเสมหะดังในลําคอ ลมและเสมหะยัง

แทรกซึมไปตามจิงลัว่ ทําใหชี่ติดขัด มีอาการปากเบี้ยว อัมพฤกษ ลิ้นแขง็พูดไมชัด 
ขอสําคัญในการวินิจฉัย ปกติผูปวยจะมีพื้นฐานหยางของตับมีคอนขางมาก เม่ือกําเริบอยาง

ฉับพลันและมีกลุมอาการดังกลาวไปแลว 
(2) รอนจัดเกิดเปนลม  
อาการทางคลนิกิ  มักมีไขตัวรอนสูง กระสับกระสายดุจจะเปนบา มือเทาเกร็งกระตุก คอแขง็ 

หลังแอน ตาเหลือกคาง กัดฟนแนน ลิ้นแดงหรือแดงจัด ชีพจรตึงเร็ว 
สาเหตุ  จากการท่ีเสนลมปราณตับถูกความรอนสะสมคุกคามอยางแรง 
วิเคราะหอาการ  เม่ือไฟไปแผดทําลายจินเยในเสนลมปราณตับ เสนเอ็นขาดการหลอเลี้ยง 

ทําใหมือเทาเกร็งกระตุก คอแขง็ ตาเหลือกคาง กัดฟนแนน เสียชี่จําพวกความรอนจะทําใหมีไขสูง ความ
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รอนจากไขไปรบกวนเสินของหัวใจเกิดอาการกระสับกระสายเหมือนบา หากเปนมากจะหมดสติไปได ลิ้น

แดงเขม ฝาเหลืองแหง ชีพจรตึง เร็ว เปนอาการเดนของความรอนจัดท่ีเสนตับ 
ขอสําคัญในการวินิจฉัย  ไขสงูและอาการเกร็งกระตุกอยางแรง 
(3) อนิพรองแลวเกิดลม  
อาการทางคลนิกิ  มือเทามีอาการสั่นระริก บายมีไข รอนท้ังหา ปากคอแหง ผายผอม ลิ้น

แดงฝานอย ชีพจรตึงเล็ก เกิดจากอินและนํ้าในรางกายถกูทําลายจากกลุมความรอนภายนอก จะพบใน

ระยะทายของโรคหรือเกิดจากภายในเพราะลมปวยมานานจนอินและนํ้าเสื่อมลง 
วิเคราะหอาการ แบบเดียวกับอินตับพรอง 
ขอสําคัญในการวินิจฉัย กลุมอนิพรองและมือเทาสั่นระริกหรือกระตุก 
(4) เลือดพรองแลวเกิดลม  
อาการทางคลนิกิ อาการขอตอเคลื่อนไหวขัด แขนขาชา วงิเวยีน หูอื้อ หนาขาวซดี เล็บซีด 

ลิ้นซีดฝาขาว ชพีจรเล็ก 
สาเหตุ  มีเลือดออกเรื้อรังหรือเฉียบพลัน หรือปวยมานานจนเลือดพรอง 
วิเคราะหอาการ แบบเดียวกับเลือดพรองตับ 
ขอสําคัญในการวินิจฉัย วิงเวียน มือเทาชาและกลุมอาการเลือดพรอง 

3.5 การวิเคราะหกลุมอาการของไต 
1) หยางของไตพรอง  

อาการทางคลนิกิ หนาซีดหรือหมองดํา เย็นท่ีบริเวณเอวและเขา ดูทาทางขี้หนาวโดยเฉพาะ

สวนลางของรางกายออนเพลียไมมีแรง ในชายจะนกเขาไมขัน หลั่งเร็ว อสุจิดูใส สตรีมดลูกเยน็ มีบุตร

ยาก ความรูสึกทางเพศลดลง หรือถายเหลว ทองเสียยาม 5 หรือปสสาวะบอยปริมาณมาก กลางคืนเขา

หองนํ้าปสสาวะบอย ลิ้นซีดฝาหนา ชีพจรจมชาเล็กไมมีแรง โดยเฉพาะตําแหนงไต 
สาเหตุ  เปนผูทีท่ีมีหยางพรองอยูกอน หรือจากอายุมาก ไฟแหงชีวิตมอดลง หรือจากปวย

มานานจนทําใหหยางของไตไดรบัผลกระทบ หรือจากการมีเพศสัมพันธมากไปจนมีผลตอหยางของไต 
วิเคราะหอาการ ไตกํากับกระดูก เอวเปนท่ีอยูแหงไต เม่ือหยางไตพรอง เอวและเขาจึงไม

อบอุน ทําใหมีอาการเม่ือยเอวและเขาแบบเย็น ๆ ไตมีตําแหนงอยูสวนลางของรางกายเม่ือหยางช่ีไมพอ     

จึงขาดความอบอุน โดยเฉพาะสวนขาจะเย็นชดัเจน หยางพรองยังมีผลใหเลอืดไหลเวียนชาไมมีแรง สี

หนาจึงไมสดใสดูขาวซีด หากเกิดความเย็นมากจักกลายเปนหนาหมองคล้ํา หยางพรองจะทําใหไมกระตือรือลน  

จึงดูเพลีย ๆ ออนแรง ไตควบคุมการเจริญพันธุ เม่ือหยางไตไมพอไฟพื้นฐานมอดลง สมรรถภาพทาง

เพศยอมเสื่อม ชายนกเขาไมขัน หลั่งเร็ว อสุจใิส หญิงมดลูกเย็นมีบุตรยาก ไตควบคุมทวารหนัก-เบา     
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เม่ือหยางพรองมากไมมีแรงดูดร้ัง จึงปสสาวะบอย โดยเฉพาะกลางคืน ถายเหลวหรือยาม 5  ลิ้นซีดฝา
ขาว ชีพจรจมเล็กไมมีแรง โดยเฉพาะตําแหนงไต เปนลักษณะเดนของหยางของไตพรอง 

ขอสําคัญในการวินิจฉัย มีอาการของสมรรถนะทางเพศเสื่อมลง รวมกับมีลักษณะทาทางขี้หนาว 

รูสึกเม่ือยเขาและเอวแบบเย็น ๆ 
2) อินของไตพรอง    

อาการทางคลนิกิ เม่ือยเอวเขาออนและปวด วิงเวียนหูอื้อ รูสึกฟนคลอนไมแนน ชายมักมี

นํ้ากามเคลื่อนไมรูตัว หลั่งเร็ว สตรีประจําเดือนมานอยไมมาหรือตกเลือด นอนไมหลับ ความจําหลงลืม

งาย ปากคอแหง รอนท้ังหา มีไขหลงับาย กลางคืนนอนเตาฮ่ัน หรือรูสึกรอนจากกระดูก บายมีโหนก

แกมแดง รางกายผอม ปสสาวะเหลืองและนอย ลิ้นแดงดูแหงหรือฝานอยหรือไมมีฝา ชีพจรเล็กเร็ว 
สาเหตุ เน่ืองจากครุนคิดมากเกนิไปหรือปวยมานาน ทําใหอินของไตเสื่อมลงหรอืปวยดวยโรค

กลุมความรอนในระยะทายของโรค อินของไตถกูทําลายหรือมีเพศสัมพันธมากไป อินและจิงในไตลดลง 
วิเคราะหอาการ อินในไตเปนรากฐานของอินและนํ้าในรางกาย มีคุณสมบัติหลอเลี้ยงใหความ

ชุมชื้นตออวัยวะเน้ือเยื่อท้ังหลายรวมท้ังบํารุงสมองไขกระดูก กระดูก และควบคุมหยางอีกฝายมิใหมาก

เกินไป ดังน้ันเม่ืออินของไตพรอง อวัยวะเน้ือเยื่อท่ีเกี่ยวของยอมไดรับผลกระทบ เชน เม่ือยเอวเขาออน 

วิงเวียนหูอื้อ หลงลืมงาย ฟนคลอน ผมรวง รวมถึงประจาํเดือนจะมานอยหรือไมมา หากอินไมอาจ

ควบคุมหยางทําใหเกิดไฟพรองมากขึ้น เปนผลใหเกิดเลือดออก ไฟน้ียังเปนปจจัยรบกวนใหจิงในไตถกู

ขับออกโดยไมรูตัว เกิดเปนนํ้ากามเคลื่อน หลั่งเร็ว หากไฟไปรบกวนเสินของหัวใจจะทําใหนอนหลับไม

สนิท อินพรองทําใหเกิดคอแหง รางกายผอม มีเตาฮ่ัน รอนแผซานจากกระดูก โหนกแกมแดง ปสสาวะ

นอยมีสีเขม ลิ้นแดงฝานอยหรือไมมีฝา ชพีจรเลก็เร็วเปนอาการเดนของอินพรองมีความรอนเกิดขึ้นภายใน 
3) ช่ีของไตไมมีเสถียรภาพม่ันคง  

อาการทางคลินิก มักมีอาการเม่ือยเอวเขาออนไมมีแรงแลวยังออนเพลีย หูอื้อความคิดไมแลน 

ปสสาวะบอยและใสหรือปสสาวะแลวยังกะปริบกะปรอยไมหมด หรือปสสาวะไมรูตัว กลางคืนยังตองต่ืน

เขาหองนํ้าบอย หรือไมอาจควบคุมปสสาวะไดเลย ในชายมักมีอสุจิเคลื่อนโดยท่ียังรูสึกตัวหลั่งเร็ว สตรี

ประจําเดือนกะปริบกะปรอยไมหมดหรือตกขาวใสปริมาณมาก หรือต้ังครรภแลวจะแทงงาย ลิ้นซีดฝาขาว 

ชีพจรออนนุมและจมเล็ก 
สาเหตุ จากอายชุราภาพมากสุขภาพออนแอ ไตจึงออนแอลงเปนปกติหรือพลังของไตออนแอ

โดยกําเนิด หรือปวยเรื้อรังจนมีผลตอไต 
วิเคราะหอาการ ไตเปนอวัยวะท่ีกักเก็บปดตัวเพราะมีชี่ของไตคอยดูดร้ัง ดังน้ันเม่ือชี่ของไต

พรองยอมทําใหปสสาวะควบคมุไมอยู หรือปสสาวะแบบหยด ๆ ไมหมด กลางคืนปสสาวะบอยหรือรดท่ี
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นอน รุนแรงอาจควบคุมไมได ในทางดานผูชายจะมีปญหาหลั่งเร็วหรือเคลื่อนเอง จากการท่ีตัวควบคุม

ออนแรงไป สตรีใตมายจะสูญเสียหนาท่ีจึงทําใหตกขาวออกมามากและดูใส เม่ือต้ังครรภมักจะแทงงาย

ไมมีแรงชี่จากไตมาสนับสนุน เม่ือยเอวเขาออน หูอื้อ ความคิดความอานไมแลน ออนเพลีย ลิ้นซีด ชีพจร

ออนนุมและจมเล็ก ลวนเปนอาการท่ีปราศจากการหลอเลี้ยงบํารุง 
ขอสําคัญในการวินิจฉัย มีปญหาของปสสาวะ อสุจิ ตกขาวและแทงงาย ซึ่งลวนเปนอาการ

บงบอกของไตดานดูดรั้งเสียไป 
4) จิงในไตไมพอ  

อาการทางคลนิกิ อาการของเด็กท่ีพัฒนาการชา ตัวเล็กแคระแกรน บริเวณกระโหลกจะปด

ชา สติปญญาดอย กระดูกออน เคลื่อนไหลเชื่องชา ถาในชายอสุจิจะนอยเปนหมัน สตรีประจําเดือนไม

มา มีบุตรยาก สมรรถภาพทางเพศเสื่อม แกกอนวัย หูอื้อหูหนวก หลงลมืสติปญญาไมชัดเจน การ

ตอบสนองมักเชือ่งชา ขาออนลบีเล็กไป ผมรวงฟนโยกคลอน ลิ้นซีด ชีพจรเลก็-ออนนุมและจมเล็ก 
สาเหตุ โดยมากเกิดแตกําเนิดหรือขาดการเลี้ยงดูบํารุงในภายหลัง ทําใหเหวียนชี่ไมสมบูรณ  

หรือเกิดจากปวยมานาน ทํางานตรากตรํา มีเพศสัมพันธมากเกินไปจนกระทบตอจิงในไต 
วิเคราะหอาการ  หากจิงในไตไมพอจะไมแปรสภาพเปนเลือดสวนหน่ึงไปหลอเลี้ยงการเจริญ 

เติบโตของกระดูกกลามเน้ือ ดังน้ัน เด็กจึงพัฒนาการชา รูปรางเล็กแกร็น กระหมอมปดชา กระดูกออน 

สติปญญาออนดอย จิงไตไมพอ ยังทําใหในชายอสุจินอย สตรีประจําเดือนไมมา จึงเปนผลในการมีบุตร

ท้ัง 2 ฝาย เสนผมเปนสิ่งสะทอนใหเห็นวาไตสมบูรณ เม่ือจิงไมพอเสนผมจงึรวงงาย ฟนเปนสวนหน่ึง
ของกระดูก เม่ือขาดจิงในไตมาสงเสริมจึงฟนคลอนหลุดงาย สมองเปนท่ีรวมแหงจิง (ไขกระดูก) ไตยัง
เปดทวารท่ีหู เม่ือจงินอยไขกระดูกยอมนอยตาม หูจึงไดยินเสียงผิดปกติเกดิเปนหูอื้อ หูตึง หูหนวก 

ความจําเสื่อมหรืองกเงิ่น จึงพรองกระดูกออนจึงทําใหขาท้ังสองออนลีบไป ลิน้ซีด ชีพจรเลก็-ออนนุม

และจมเล็ก เปนลักษณะของจิงไตไมพอ 
ขอสําคัญในการวินิจฉยั  พบเด็กพัฒนาการชา ในวัยผูใหญสมรรถภาพทางเพศเสื่อมและคน

จะแกเร็ว 
4.  การวิเคราะหกลุมอาการตามทฤษฎีเวยชี่อิ๋งเซฺวีย่ (卫气营血) 

 ใชในการวิเคราะหโรคเฉียบพลัน อันมีสาเหตุจากกลุมความรอนภายนอก เชน โรคไขเฉียบพลัน  

เกิดจากการออนแอของภูมิตานทานของรางกายและมีการรบกวน จากปจจัยท่ีกอใหเกิดโรคหรือโรคระบาด

รายแรง ซึง่โรคเกิดอยางรวดเร็ว และทําใหมีอันตรายตออิน 
แพทยท่ีมีชื่อเสยีงในยุคราชวงคชิง ชื่อ เยียะเทียนซื่อ (叶天士) ไดอธิบายการเกิดโรคดวย

ทฤษฎีน้ี และแบงโรคออกตามความลึกและความรุนแรง เปน 4 ระดับ ดังน้ี 
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4.1 โรคในระดับเวย  
เกิดจากความผดิปกติของช่ีในการปองกันจากปจจัยท่ีกอใหเกิดไขมีการเขามารบกวน กลามเน้ือ 

และผิวกาย ระบบเวยเปนตัวปองกันภายนอก รวมท้ังผิวหนังและกลามเน้ือเปนตัวชวยปรับอณุหภูมิ และ

ตานปจจัยภายนอก สัมพันธใกลชิดกับชี่ท่ีปองกันโรคและปอด ถามีการรบกวนก็จะมีการเปลีย่นแปลงของ

ปอดและระบบปองกันของชี่ อาการไข กลัวลมและความเยน็ ปวดศีรษะ ไอ ไมมีเหงื่อ กระหายนํ้า

เล็กนอย คอบวม และเจ็บ ปลายและขอบลิน้แดง ฝาขาวบาง ชีพจรลอยและเร็ว มักพบในชวงแรก 

เน่ืองจากมีการปดกั้นของชี่ ทําใหมีไขและกลวัลมหนาว การทํางานของชี่บกพรองในการเปดและปดรู ทําให

ไมกระหายนํ้า หรือกระหายเล็กนอย การถูกปดกั้นของชี่ทําใหความสามารถในการระบายชี่ของปอด

บกพรอง จึงเกดิการไอ เน่ืองจากคอเปนประตูของปอด ดังน้ันจึงมีการบวมและเจ็บคอ  การกระหายนํ้า

เล็กนอยเกิดจากการใชสารนํ้าในรางกายจากตัวกอโรค ปจจยัจากความรอนภายนอกจึงทําใหมีลิ้นแดงที่

ปลายและขอบ ฝาบางขาว ชีพจรลอยและเร็ว  
4.2 โรคในระดับช่ี     

เกิดจากความรอนภายในเน่ืองจากเสียชี่เขาไปรบกวนอวัยวะภายใน เกิดจากการท่ีเสียชี่ท่ีมาก

เกินไป  ชี่ในการปองกันโรคตอสูกัน ทําใหมีหยางและความรอนเพิ่มขึ้น อาการขึ้นอยูกับวามีการรบกวน

ของอวยัวะใด ท่ีพบบอยคือ มีการสะสมของไฟในปอดไฟในทรวงอกและกระบงัลม ไฟในกระเพาะอาหาร 

และการสะสมของไฟในระบบลาํไส อาการแสดงคือ มีไข กลัวรอน ลิ้นแดง ฝาหนาสีเหลือง ชีพจรเร็ว  

ใจกระสับกระสาย กระหายนํ้า ปสสาวะสีเหลอืงเขม ถามีไฟในปอดเก็บสะสมทําใหมีอาการไอ หอบหืด 

เจ็บหนาอก ไอเปนเสมหะสีเหลืองขน ถามีไฟในทรวงอกและกระบังลมทําใหใจกระสับกระสาย ถามีไฟใน

กระเพาะอาหาร ทําใหไขสูง กระหายนํ้าเย็น เหงื่อออกมาก ฝาบนลิ้นแหงเหลืองชีพจรเร็วและลืน่ ถามีไฟ

ในลําไส ทําใหเกิดไขขึ้นสูง ไขตอนบาย 3-5 ทองผูก หรือการอุดตันของอุจจาระ ทําใหถายเหลว  แนน
อึดอัดและเจ็บทอง ฝาบนลิ้นแหงเหลืองเปนสีดําเกรียม มีรอยหนามบนลิ้น ชีพจรจมแรง ลกัษณะรวมท่ี

พบบอยคือ มีความรอนแกรง 
      ตัวกอโรค (เสียชี)่ มีการรบกวนระบบชี่ และทําใหเกิดการตอสูระหวางชี่ ในการปองกันโรค
และตัวกอโรค (เสียชี)่ การท่ีมีหยางและชี่เกินทําใหเกิดไข กลัวรอน ปสสาวะสีเหลืองเขม ลิ้นแดง ฝา

เหลือง ชีพจรเร็ว เน่ืองจากปจจัยกอโรคไมไดอยูท่ีผิวกาย ดังน้ันจึงไมกลวัหนาว สารนํ้าในรางกายถูก

ความรอนท่ีสูงเผาผลาญทําใหกระหายนํ้า ความรอนรบกวนจิตใจทําใหจิตใจกระวนกระวาย มีการไอ และ

เจ็บหนาอกจากการท่ีไฟค่ังในปอดทําใหชี่ในปอดชื้น ความรอนในปอดทําใหนํ้าในรางกายมีการรวมเปน

ของเสีย เสมหะเหลืองขนและมาก 
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การสะสมของความรอนท่ีทรวงอกและกระบังลมจะปดบังทางเดินของชี่ ทําใหกระวนกระวาย    

ถาภายนอกถูกรบกวนโดยความรอนสูงจะทําใหไขขึ้นสูง ความรอนภายในทําใหมีการผลักนํ้าออกภายนอก

และทําใหมีเหงื่อออก การใชสารนํ้าในรางกายจากความรอนสูงทําใหเกิดเหงื่อออกผิดปกติ กระหายนํ้า

เย็น ฝาลิ้นแหงสีเหลือง การเคลื่อนไหวของชี่และเลือดท่ีมากเกินจากความรอนภายในทําใหชีพจรลื่นเร็ว

หรือต้ืน ชีพจรใหญและแรง  การสะสมของความรอนในลําไสรวมกับมีของเสียและมีการอุดกั้นของชี่ ใน

อวัยวะกลวง ทําใหเกิดการแนน อึดอัด และเจ็บในชองทอง ทองผูก อุจจาระคาง จนมีการถายเปนนํ้า 

เม่ือเสนลมปราณหยางหมิงแกรงรวมกับมีความรอนภายในสูงและความแหง ทําใหเกิดไขตอนบาย ลิ้น

เหลืองแหง หรือลิ้นเผาเกรียมดํา ชีพจรใหญมีพลัง  
4.3 โรคในระดับอิ๋ง  

อาการจะรุนแรงกวา  เพราะเสียชี่มีการแทรกซึมลงไปลึกกวาอ๋ิง หมายถึง ชี่ในเลือดซึ่งวิ่งผาน

ในหัวใจ ดังน้ันโรคในระดับอิ๋งเกิดจากอันตรายตออิ๋งอินและมีการรบกวนตอจติใจ  
อาการสาํคัญคือ มีไขท่ัวรางกาย เปนมากกลางคืน ปากแหงแตไมกระหายนํ้า กระสับกระสาย 

นอนไมหลับ ลิ้นแดง ชีพจรมีลักษณะเสนดายและเร็ว ในรายท่ีรุนแรงมาก อาจมีผื่นผิวหนังจาง ๆ 

อาการเพอและโคมาได โรคน้ีมักเกิดจากการแทรกเขาในของโรคในระดับชี่ท่ีไมไดรับการรักษา ทําใหตัว

กอโรคไปกระทบตออิ๋งอิน ผลตามมาก็คือ มีไข เปนมากตอนกลางคืน ปากแหงไมกระหายนํ้า เพราะวา 

ชี่จากสารอาหารไปเลี้ยงหัวใจ ดังน้ันความรอนในระบบอิ๋งจะรบกวนหัวใจ ทําใหเกิดอาการกระวนกระวาย 

นอนไมหลับ ความรอนเขาแทรกท่ีเยื่อหุมหัวใจ ทําใหเกิดอาการเพอ ความรอนท่ีกระทบตอหลอดเลือด 

ทําใหเกิดผ่ืนผิวหนังจาง ๆ ลิน้แดงและชีพจรเล็กเร็ว เปนอาการแสดงของภาวะแทรกซอนของระบบอิ๋ง

โดยความรอน  
4.4 โรคในระดับเลือด  

เกิดจากความรอนท่ีเกิดกระตุนตอเลือดและรบกวนจิตใจ อาการสําคัญคือ ปวดแสบรอนใน

รางกาย บาคลัง่ เพอ ผื่นผิวหนัง ถายเปนเลือด ไอเปนเลือด เลือดกําเดาออก อาเจียนเปนเลือด 

ปสสาวะเปนเลือด ลิ้นแดงกล่ํา  
เน่ืองจากหัวใจคุมเลือดและควบคุมภาวะของจิตใจ ภยันตรายตออิ๋งของเลือด โดยความรอน 

ทําใหเกิดอาการปวดแสบรอนในรางกาย และลิ้นแดงกล่ํา เน่ืองจากความรอนท่ีเกิดมีผลตอเลือด ทําให

เกิดผ่ืนผิวหนังชดัเจน อาเจียนเปนเลือด ไอเปนเลือด ถายอุจจาระเปนเลือด และถายปสสาวะเปนเลือด 

และความรอนในระบบเสีย ทําใหมีผลตอจิตใจ ทําใหเกิดอาการบาคลั่งและอาการเพอ 
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5.  การวิเคราะหกลุมอาการอวัยวะกลวงท้ัง 6 
5.1 เกิดรอนช้ืนท่ีลําไสใหญ 

อาการปวดทอง ถายบิดเปนมูกเลือด ถายแลวเหมือนไมสุดหรือถายแบบพุงออก สีเหลือง

กลิ่นเหม็นรายกาจ ทวารหนักแสบรอน ปสสาวะเหลืองและนอย อาจมีตัวรอนกระหายนํ้า ลิ้นแดงฝา

เหนียว ชีพจรลืน่เร็ว 
สาเหตุ หากเกิดในฤดูรอนหรือฤดูใบไมรวง มักดูสูความชื้นรอนจากภายนอกเขามากระทําท่ี

ระบบทางเดินอาหารหรือจากการรับประทานอาหารไมควบคุมความสะอาด ทําใหความรอนชื้นแฝงเขาสู

ลําไสได 
วิเคราะหอาการ เม่ือความรอนชื้นเขาสูทางเดินลําไส จะอุดกั้นชี่จีทําใหปวดทอง ความรอนท่ี

สะสมในลําไสเผาทําลายหลอดเลือดฝอย ทําใหถายบิดเปนมูกเลือด เน่ืองจากความรอนน้ันมักทําใหมี

อาการตองระบายออกใหเร็ว ดังน้ันบริเวณทวารหนักจึงมีอาการเหมือนอยากถายแตเหมือนถายไมหมด 

ปากทวารหนักยังแสบรอน ความชื้นอุดกั้นลําไสชี่จึงติดขัดเกิดปวดทองตองรีบถายแลวยังเหมือนมี สวน

ความรอนเรงรัดทําใหนํ้าตองไหลลงเร็วขึ้น จงึถายในลกัษณะพุงออกมามีสีเหลอืงและเหม็นมาก ในรางกาย

มีความรอนจึงทําใหจินเยลดลง เกิดอาการคอกระหายนํ้า ปสสาวะนอย ความรอนมาเปนเหตุใหเกิดโรค

จึงมีตัวรอนชัดเจน ลิ้นแดงมีฝาเหนียวเหลือง ชพีจรลื่นเร็วเกิดจาก มีความรอนชื้นสะสมภายใน 
ขอสําคัญในการวินิจฉัย  อาการถายบิดหรือทองเสียและกลุมรอนชื้นปรากฏพรอมกัน 

5.2 เกิดรอนช้ืนท่ีเสนลมปราณตับ  
มีอาการปวดแสบรอนท่ีทรวงอกชายโครง เบ่ืออาหารทองแนน ปากขมอยากจะอาเจียน อุจจาระ

ไมปกติ ปสสาวะสั้นสีเขม หรอืรอน ๆ หนาว ๆ ตัวเหลืองตาเหลือง หรือมีอาการคันบริเวณอวัยวะ

สืบพันธุ  หรือตกขาวมีสีเหลืองและมีกลิ่นแรง ลิ้นแดงฝาเหลืองเหนียว ชีพจรตึงเร็วหรือลื่นเร็ว 
สาเหตุ ถูกรอนชื้นจากภายนอกเขามากระทํา หรือชอบรับประทานอาหารมันหวานจนมีรอน

ชื้นเกิดขึ้นภายใน หรือมีความผิดปกติของระบบมามและกระเพาะอาหาร เกิดเปนความชื้นทําใหมามดิน

ขมกลับไมตับ เปนผลใหความรอนชื้นไปอุดกั้นเสนลมปราณตับ 
วิเคราะหอาการ รอนชื้นอุดกั้นภายในท่ีตับถุงนํ้าดี หนาท่ีกระจายผิดปกติไป ชี่จีไหลเวยีนไม

คลอง จึงปวดแสบรอนท่ีชายโครงสีขาง รอนชื้นสะสมเผาถุงนํ้าดีจึงทําใหชี่ของถุงนํ้าดีเออขึ้นทําใหปากขม 

นํ้าดีไมไหลไปตามทอจึงเล็ดออกนอกทําใหเกิดตัวเหลืองตาเหลือง เสียชี่อาศัยบนตําแหนงเซาหยางการ

เขาออกของชี่จงึไมคลอง เกิดอาการรอน ๆ หนาว ๆ รอนชื้นอดุตันการไหลขึ้นลงของชี่มามและกระเพาะ

อาหาร ทําใหระบบการลําเลียงและรับเขาไมประสานสมดุล เกิดเบ่ืออาหาร ทองอืด อยากจะอาเจียน 
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อุจจาระไมปกติ เสนจฺเหวียอินตับมีทางเดินวนรอบอวัยวะสืบพันธุภายนอก หากมีรอนชื้นไหลไปตามเสน

ลมปราณจึงทําใหเกิดอาการคัน ในสตรีตกขาวสีเหลืองขุน ปสสาวะนอยสีเขม ลิ้นแดงฝาเหลืองเหนียว 

ชีพจรตึงเร็วหรอืลื่นเร็ว เปนลักษณะเดนของรอนชื้นสะสมภายใน 
ขอสําคัญในการวินิจฉัย มีอาการปวดแสบรอนชายโครงสีขาง เบ่ืออาหารทองแนนอืด ตัว

เหลืองตาเหลือง มีอาการคันและกลุมอาการรอนชื้น 
5.3 รอนแกรงท่ีกระเพาะอาหาร  

ปวดแสบรอนท่ีกระเพาะ ปฏิเสธการกด ชอบด่ืมนํ้าเย็นหรือมีอาการหิวขาวเร็ว มีกลิ่นปาก 

เหงือกปวดบวมเปนแผลหนอง เลือดซึม อุจจาระผูก ปสสาวะนอยสีเขม ลิ้นแดงฝาเหลือง ชีพจรลื่นเร็ว 
สาเหตุ มักเกิดจากทานของเผ็ดของท่ีรอนในมากไปจนเกิดการสะสม หรือจากอารมณท่ีไม

สมใจ ชี่ติดขัดจนแปรสภาพเปนไฟ กระทบกระเพาะอาหารหรือเกิดจากเสียชี่จําพวกความรอนมากระทํา 
วิเคราะหอาการ ความรอนหรือไฟเกิดอั้นอยูในกระเพาะทําใหชี่กระเพาะไมสมดุล จึงปวด

แสบรอนไมใหกด เม่ือไฟมีมากทําใหกลไกต่ืนตัวมากเกินไปทําใหรูสึกหิวเร็ว ลัว่มายของกระเพาะอาหาร

มาท่ีเหงือก ดังน้ันไฟจากกระเพาะอาหารจึงขึ้นมาท่ีเหงือกทําใหปวดบวมแดงท่ีเหงือก เปนมากจะกลัด

หนองเปนแผล นอกจากน้ียังทําใหเลือดออก กระเพาะอาหารไมสมดุลทําใหกากของเสียระบายลงไมทัน

เกิดยอนกลับจึงปรากฏมีกลิ่นปาก ความรอนทําใหกระหายนํ้าตองด่ืมนํ้าเย็นบอย ๆ ลําไสถกูความรอน

รบกวนจึงทําใหขาดความชุมชื้น ถายยากทองผูก ปสสาวะนอย ลิ้นแดงฝาเหลือง ชีพจรลื่นเร็วเปนอาการ

ของมีความรอนอยูภายใน 
ขอสําคัญในการวินิจฉัย  ปวดแสบรอนท่ีกระเพาะอาหารและกลุมอาการรอนแกรงภายใน 

5.4 เกิดเย็นพรองท่ีกระเพาะอาหาร 
 มีอาการปวดเย็นท่ีกระเพาะ ปวด ๆ หาย ๆ ชอบอุนชอบใหกด หากทานของจะปวดบรรเทา 

เรอเปนนํ้าใสหรือมีอาหารท่ียังไมยอยออกมา ทานไดนอยแนนจุกลิ้นป ไมกระหายนํ้าปากจืด ออนลาไมมี

แรง ขี้หนาวตัวเย็น ลิ้นซีดดูออนนุมหรืออวนซีด ชีพจรชาไมมีแรง 
สาเหตุ เกิดจาการด่ืมกินท่ีไมถูกสุขวิธี ชอบกินของดิบหรือใชยาท่ีมีฤทธ์ิเย็น ใชยาระบายมาก

ไป หรือมามกระเพาะออนแอ หยางชี่ออนลงไปเอง หรือปวยมานานไมบํารุง เปนตน 
วิเคราะหอาการ หยางของกระเพาะพรอง ความเย็นพรองเกิดขึ้นภายในเกาะกุมการไหลเวียน

ของชีจ่ี ทําใหชี่กระเพาะโคจรไมคลองจึงปวดแบบเย็น ๆ ทําใหรูสึกรับประทานไดนอยและแนนลิ้นป 

เหลาน้ีลวนแตเปนกลุมอาการเย็นพรอง จงึชอบกด ชอบอุน ๆ รับประทานอาหาร ปวดจะเบาลง เม่ือ
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กระเพาะอาหารทํางานยอยสลายลดลง นํ้าและอาหารไมยอยสลาย ไหลยอนขึน้ตามชี่ของกระเพาะอาหาร

ท่ียอนกลับจึงอาเจียนเปนนํ้าใสปนกับอาหารท่ียังไมยอย เม่ือหยางพรองจึงทําใหรางกายไมอบอุน มีอาการ

ขี้หนาวตัวเย็นไมมีแรง อาการท่ีปวยดวยความเย็นจึงไมกระหายนํ้า ลิ้นซีดดูนุมหรืออวนซีด ชีพจรจมชา

ไมมีแรง เปนลักษณะของเย็นพรองเกิดแตภายใน 
ขอสําคัญในการวินิจฉัย มีกลุมอาการของกระเพาะแสดงออกของชีย่อนขึ้นและกลุมอาการ

เย็นพรอง 
5.5 รอนช้ืนท่ีกระเพาะปสสาวะ 

จะปสสาวะบอย ตองรีบปสสาวะทันที ทองนอยปวดแนน แสบขัดรอนขณะปสสาวะ สีจะ

เหลือง ปริมาณนอยหรือขุนหรือปสสาวะมีเลือด หรือมีเศษกรวดทรายปะปนออกมา รวมกับมีไข ปวด

บริเวณเอว ลิ้นแดงฝาเหลืองเหนียว ชีพจรลื่นเร็ว 
สาเหตุ มีความรอนชื้นสะสมท่ีกระเพาะปสสาวะ ระบบแปรสภาพของช่ีไมคลองจึงบีบรัดลง

ทางเดินปสสาวะ ทําใหตองปวดปสสาวะบอย ปวดรีบ เวลาปสสาวะจะปวดแสบปวดรอน สีเขมปริมาณ

นอย หากรอนมีมากจะทําใหเสนเลือดฝอยแตก ปสสาวะเปนเลือด หากรอนชื้นไมถูกขับระบายไปนานวัน

จะทําใหเกิดเปนน่ิว ปสสาวะจึงมีเศษกรวดทรายปะปน รอนชื้นจะทําใหตัวรอน ปวดเอว เน่ืองจาก

ตําแหนงใกลไต ลิ้นแดงฝาเหลืองเหนียว ชีพจรลื่นเร็ว เปนอาการของรอนชื้นสะสมภายใน 
ขอสําคัญในการวินิจฉัย มีอาการปสสาวะรีบ ปสสาวะบอยๆ ขณะปสสาวะปวดแสบรอนและ

กลุมอาการรอนชื้น 
ตาราง 9-9   แสดงอาการและอาการแสดงของกระเพาะอาหารท่ีมีพยาธิสภาพท่ีแตกตางกัน 

พยาธิสภาพของ

กระเพาะอาหาร 

อาการปวด อาการ 

อาเจียน 
ปาก 

กระหายนํ้า 
อุจจาระ ฝาและล้ิน ชีพจร 

กระเพาะอาหาร

เย็น 
ปวดเย็น ๆ น้ําใส ๆ ปากจืด  

ไมกระหายนํ้า 
เหลว ซีด ฝาขาว 

ล่ืน 
จมชา 

กระเพาะอาหาร

รอน 
แสบทอง เปรี้ยว กระหายนํ้า 

ชอบด่ืมน้ําเย็น 
ทองผูก แดง  

ฝาเหลือง 
ล่ืนเร็ว 

อินของกระเพาะ

อาหารพรอง 
ปวดรําคาญ แหง เปนลม 

ไมมีอะไรออกมา 
ปากคอแหง 
กระหายนํ้า 

แหงแข็ง แดงฝานอย เล็กเร็ว 

อาหารไมยอย อืด 
เสียดแนน 

อาหารไมยอย  เปรี้ยวปาก 
มีกล่ิน 

เหม็นมาก ฝาหนา

เหนียว 
ล่ืน 
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6.  การวิเคราะหกลุมอาการตามทฤษฎีเสนลมปราณท้ังหก 
เปนทฤษฎีท่ีนําไปใชในการแยกความแตกตางของโรคภายนอก โดยอาการแสดงทางพยาธิสภาพ  

แบงไดเปน 6 กลุมโรค ไดแก กลุมอาการหยาง 3 กลุม คือ ไทหยาง หยางหมิง เสาหยาง  และกลุม
อาการอิน 3 กลุม คือ ไทอิน เสาอิน จฺเหวยีอิน การแยกกลุมโรคตามทฤษฎีน้ีมีความสัมพันธใกลชิดกับ

ระบบเสนลมปราณ และอวยัวะภายใน ดังน้ี เสนลมปราณไทหยางผานดานหลังของรางกาย เสนลมปราณ 

หยางหมิงผานดานหนาของรางกาย เสนลมปราณเสาหยางผานดานขางของรางกาย 
ดังน้ันกลุมโรคไทหยางจะมีอาการแสดงคือ คอแข็ง และปวดทางดานหลังของศีรษะและคอ

กลุมโรคหยางหมิงจะมีอาการหนาแดง แนน และปวดทอง กลุมโรคเสาหยางจะมีอาการจุกแนนบริเวณชายโครง 
กลุมโรคไทอินจะมีอาการปวดทองและทองเสีย กลุมโรคเสาอินจะมีอาการปากแหงและคอแหง และกลุม

โรคจฺเหวียอินจะมีอาการปวดหรือรูสึกรอน ๆ บริเวณหัวใจ 
เพ่ือนํามาสัมพันธกับอวัยวะภายใน กลุมอาการหยาง 3 กลุม บงถึงพยาธิสภาพของอวัยวะ

กลวง เชน กระเพาะปสสาวะ เปนอวัยวะกลวงของไทหยาง เม่ือปจจัยการเกิดโรคผานจากเสนลมปราณ 

ไปอวัยวะกลวง จึงไปมีผลตอหนาท่ีของกระเพาะปสสาวะ ซึง่จะมีอาการทางระบบปสสาวะได หรือการมี
ความรอนและความแหงของกระเพาะอาหาร  ซึ่งเปนอวัยวะกลวงของหยางหมิง จะมีอาการทางระบบ

ทางเดินอาหาร เชน ทองผูก ปวดทอง ซึ่งการกดท่ีทองจะทําใหอาการเปนมากขึ้น การมีพยาธิสภาพของ  

ถุงนํ้าดีซึ่งเปนอวัยวะกลวงของเสาหยาง  จะมีอาการคือ  มีรสขมในปาก และปวดบริเวณชายโครง ถาเปน
อาการจากกลุมอาการอิน 3 กลุม อาการจะปรากฏตามอวัยวะตัน เชน กลุมโรคไทอิน มีอาการพรองของ 

หยางของมาม กลุมโรคเสาอิน มีอาการพรองของหัวใจและไต กลุมโรคจฺเหวียอิน มีการรบกวนของช่ีของตับ  
6.1  กลุมอาการไทหยาง  

เปนกลุมโรคภายนอก เปนอาการของโรคชื้นเริม่ตน อาการแสดงคือ ไข ไมชอบหนาว ปวด

และเกร็งบริเวณคอและศีรษะดานหลัง ชีพจรลอย เม่ือลมและความเย็นกระทบรางกาย ไทหยางจะถูก

กระทบเปนดานแรก การขัดขวางเวยหยางจะทําใหเกิดไข ไมชอบหนาว และการท่ีเสนลมปราณไทหยาง 
ถูกกระทบ นําไปสูโรคของชี ่ ทําใหเกิดอาการปวดเกร็งดานหลังของคอและศีรษะ เหงื่อออก ชีพจรลอย
และคอย ๆ ชาลง บงบอกวามีการคุกคามจากลม แตถาไมมีเหงื่อและชีพจรลอย กึ่งวามีการคุกคามจาก

ความเย็น การแทงเข็มมุงไปที่การเสริมการไหลเวียนของช่ี จดุท่ีเลือก คือ ตู เสนลมปราณไทหยาง มือ
และเทา 

 6.2  กลุมอาการเสาหยาง  
เปนผลท่ีตามมาจากกลุมอาการไทหยาง (ภายนอก)  และกลุมอาการหยางหมิง (ภายใน) โดย  

ปจจัยกอโรคยงัอยูระหวางภายนอกกับภายใน ดังน้ัน จึงกลาวไดวา กลุมอาการเสาหยางเปนกลุมอาการ 
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กึ่งนอกก่ึงใน อาการแสดงคือ ไขสลับหนาวส่ัน จุกแนนบริเวณชายโครง เบ่ืออาหาร อาเจียน ขมปาก  

คอแหง ตาพรา ชีพจรตึง  เม่ือปจจัยกอโรคลกุลามเขาสูเสาหยาง จะถูกตอตานจากชี่ การไหลเวียนของชี่
ถูกขัดขวาง จะเกิดอาการตามมาคือ ไขสลับหนาวสั่น  อาการจากเสนลมปราณเสาหยางจะนําไปสูโรคของ

ชี่ ซึ่งจะมีอาการกระวนกระวาย จุกแนนชายโครง เม่ือปจจัยกอโรคลกุลามมาถึงกระเพาะอาหาร จะมี
อาการเบ่ืออาหารและอาเจียน  เน่ืองจากมีการรบกวนชี ่ของกระเพาะอาหาร  ขณะเดียวกันถุงนํ้าดีมีความ
รอน จึงทําใหปากขม คอแหง ตาพรา การปดกั้นชี่ของตับและถงุนํ้าดี ทําใหชีพจรตึง   

6.3  กลุมอาการหยางหมิง 
บงถึงภาวการณตอสูกันอยางเต็มท่ีระหวางลมปราณตานทานโรคกับปจจัยกอโรค โดยกลุม

อาการหยางหมิงเปนภาวะรอนเกิน แบงเปน 2 ชนิด คือ 
1)  กลุมอาการเสนลมปราณหยางหมิง ความรอนกระจายท่ัวรางกาย 
2)  กลุมอาการอวัยวะกลวงหยางหมิง ความรอนสะสมอยูในอวยัวะกลวง  

อาการสําคัญคือ ไขสงู เหงื่อออกมาก หิวนํ้ามาก หนาแดง หงุดหงิด กระวนกระวาย ฝาบน

ลิ้นเหลือง ชีพจรใหญมีพลัง หรือเรียก 4 มาก คือ ไขสงูมาก เหงื่อออกมาก กระหายนํ้ามาก และชีพจร
ใหญมาก 

พยาธิสภาพจากหยางหมิงนําไปสูความรอนสวนในท่ีเพ่ิมขึ้น ทําใหมีไขสูงและหนาแดง ความรอน

จะเผาผลาญของเหลวในรางกาย ทําใหมีเหงื่อออกมาก หิวนํ้ามาก ฝาเหลืองแหง ความรอนน้ีจะทําใหมี

อาการกระวนกระวาย นอกจากน้ีความแรงของช่ีและปจจัยกอโรค ทําใหเกิดความรอนมาก และทําใหชพีจร
ใหญมีพลงั ดังน้ันการรักษาคือ ระบายรอน โดยใชเสนลมปราณหยางหมิงของมือ เทา และ เสนลมปราณตู   

กลุมโรคอวัยวะกลวงหยางหมิง จะมีอาการไข ซึ่งจะเปนมากตอนบาย 3-5 โมง ทองผูก จกุ

แนน และปวดทองซ่ึงจะเปนมากถากด เพอ ฝาเหลือง มีลักษณะเหมือนหนาม ชีพจรจมแรง ความรอน

ภายในของเสนลมปราณหยางหมิง ทําใหอุจจาระแหง รวมกับชี่ของอวัยวะกลวงถูกขัดขวาง ทําใหมีอาการ
จุกแนน และทองผูก  อาการปวดทอง ซึ่งจะเปนมากถากดทอง การค่ังของความรอนจากภายในและชี่ 

ของหยางหมิงท่ีมากขึ้น ในตอนบายเปนเวลาของเสนลมปราณหยางหมิงโคจรมาถึง ทําใหมีไขข้ึนในตอน

บาย ฝาเหลือง ชีพจรจมแกรงหรือลื่นเร็ว  เปนผลจากการเผาผลาญของของเหลวในรางกาย 
6.4  กลุมอาการไทอิน 

เปนลักษณะอาการพรองและเย็นท่ีภายใน เปนผลจากความพรองของชี่ของมาม  และมีการค่ัง
คางของสภาพหนาวชื้นภายใน อาการสําคัญคือ จุกแนนทอง อาเจียน เบ่ืออาหาร ทองเสีย ปวดทอง ซึ่ง

บรรเทาดวยการกดหรือประคบอุน ไมหิวนํ้า ลิ้นซีด ฝาขาว ชพีจรชา 
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กลุมอาการของโรคน้ี เกิดจากหยางของมามพรอง การถูกความเย็นหรือการรักษากลุมอาการ  
หยาง 3 กลุมอยางไมเหมาะสม หยางของมามพรองนอกจากทําใหมีภาวะหนาวชื้นตกคางภายในแลว ยัง
มีความผิดปกติของการหมุนเวยีนของชี ่ซึ่งเปนสาเหตุใหมีอาการจุกแนนทอง ปวดทอง ทองเสีย อาเจียน  

เบ่ืออาหารเน่ืองจากเปนอาการพรอง อาการปวดทองจงึบรรเทาไดโดยประคบอุน หรือจากการกด นอกจากน้ี

ยังเปนสาเหตุทําใหไมรูสึกหิวนํ้า ลิ้นซีด ฝาขาว และชีพจรชา 
วิธีการรักษาคือ ใหความอบอุน และกระจายความเย็น จุดท่ีเลือกคือ จดุซูหลัง จุดมูหนา จุด

เหอของมามและกระเพาะอาหาร  และเสนลมปราณเญ่ิน ใชท้ังแทงเข็มและรมยา 
6.5  กลุมอาการเสาอิน 

เปนพยาธิสภาพของหัวใจและไต เม่ือเสาอินเกิดเปนโรค ชี่จะพรองอยางมาก น่ันคือเหตุผลท่ี

ทําไมโรคเสาอินจึงมีลักษณะ “จุดออนเชิงระบบ” โรคน้ีจะมีลักษณะการทํางานของหัวใจและไตผิดปกติ  

ซึ่งจะมีอาการไดท้ังอินพรองทําใหหยางเกิน หรือ อินพรองทําใหไฟกาํเริบ เม่ือหยางขาดและอินเกินจะทําให

เกิดความเย็น หรือเม่ือหยางขาดทําใหไฟกําเริบ ปจจัยกอโรคจะนําไปสูความรอนในลักษณะท่ีเรียกวา  

“อินแกรงกันใหหยางออกไป” 
1) กลุมอาการเสาอนิเยน็   

มีอาการแสดงคือ ไมชอบหนาว นอนงอตัว เซื่องซึม ปลายมือปลายเทาเย็น ทองเสีย ไม

กระหายนํ้า หรือชอบของรอน ปสสาวะใส ลิ้นซีด ฝาขาว ชีพจรออน กลุมโรคน้ีเกิดเน่ืองจากหยางของ

หัวใจและไตพรอง รวมกับมีการคุกคามจากสภาพหนาวจากภายนอก 
การท่ีหยางพรองทําใหขาดความอบอุนของรางกาย ทําใหไมชอบหนาว ตองนอนงอตัวและ

ปลายมือปลายเทาเย็น ไมหิวนํ้า นอกจากน้ันการท่ีหยางชีไ่มพอ ทําใหเกิดอาการเซื่องซึมอยากนอน ปสสาวะ

จะมาก ใส ลิ้นซดี ฝาขาว ชีพจรเล็ก  
2) กลุมอาการเสาอนิรอน  

อาการสําคัญคือ กระวนกระวาย นอนไมหลับ ปากคอแหง ปสสาวะเหลืองเขม ลิ้นแดง ชีพจรเร็ว 
6.6  กลุมอาการจฺเหวียอิน 

จฺเหวียอิน หมายถึง  กําลังจะหมดในขณะท่ีหยางเริ่มจะโตขึ้น เม่ือจฺเหวียอินเปนโรค ชี่จะเริ่ม
ออนแรง มีความสับสนในความสมดุลระหวางอิน-หยาง ดังน้ันอาการของโรคจึงเปนกลุมโรคของสภาพ
เย็นและรอน อาการสําคัญคือ ซูบผอม กระหายนํ้า มีความรูสึกวามีชี่ดันขึ้นไปที่ทรวงอก หิวแตไมอยาก

รับประทานอาหาร ปลายมือปลายเทาเย็น ทองเสีย อาเจียน เน่ืองจากมีความรอนในตับและถุงนํ้าดี และ

มีสภาพเย็นพรองของกระเพาะอาหารและลําไสเล็ก เน่ืองจากโรคกลุมน้ีมีสภาพรอนและเย็น มีการรบกวน
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ของชี ่ การท่ีความรอนเผาผลาญของเหลวในรางกายทําใหซูบผอมและกระหายนํ้า การเคลื่อนท่ีของหยาง
ของหัวใจขึ้นสูงทําใหเกิดอาการเหมือนมีชี่ดันขึ้น และมีความรูสึกเจ็บปวดท่ีหนาอก 

การทํางานของตับมาก การไหลเวียนของชี่มากทําใหโกรธงาย เปนลักษณะของมามแกรงขม

ดิน แตกระเพาะอาหารและลําไสเล็กจะมีสภาพเย็นและพรอง ซึ่งรบกวนการยอยและขนสงอาหาร เปน

สาเหตุใหไมอยากทานอาหาร เม่ือชี่ของกระเพาะอาหารและลําไสเล็กถูกรบกวนจึงทําใหอาเจยีนและทองเสยี  

เม่ือหยางชี่ไมสามารถถึงปลายมือปลายเทาทําใหปลายมือปลายเทาเย็น 
การรักษาคือ  ระบายรอน และเสริมใหแขง็แกรง 

7.  การวิเคราะหกลุมอาการซานเจียว 
แพทยจีนท่ีมีชื่อเสียงในยุคราชวงศชิง ชื่อ หวูถงั (吴瑭) ไดเขยีนตํารา เวินปงเถยีวเปยน《温

病 条 辨 》กลาวถงึแนวความคิดการวิเคราะหกลุมอาการซานเจียว โดยอธิบายการดําเนินของโรคที่มี

สาเหตุจากภายนอก ซึ่งมีลักษณะเปนกลุมความรอน เรียก เวินปง (温病) ปจจุบันคือ โรคติดตอ จึงมัก
ทําใหเกิดไขสูง 

จากแนวคิดน้ีไดกําหนดการดําเนินของโรคแบงเปน 3 ระดับ หรือ “ซานเจียว” ไดแก 
1) ซางเจียว (上焦) ไดแก เสนมือไทอินปอด เสนมือจฺเหวยีอินเยื่อหุมหัวใจ โดยเสนลมปราณปอด

ถือวาเปนขั้นตอนแรกท่ีปจจัยเกิดโรค (邪气 เสียชี่) มากระทบ พบไดในระยะเร่ิมตนของอาการเจ็บปวย 
2) จงเจียว (中焦) ไดแก เสนมือหยางหมิงลําไสใหญ เสนเทาหยางหมิงกระเพาะอาหารและ เสน

เทาไทอินมาม จงเจียวเปนธาตุดิน มามชอบแหง กระเพาะอาหารชอบชื้น หากเสยีชี่เขามาทางดานหยางหมิง 

กระเพาะอาหารมักจะกลายสภาพเปนความแหง จึงเกิดเปนอาการรอนแกรงขึ้นภายใน หากเสียชี่เขามาทาง

ไทอินมาม เสียชี่มักจะกลายสภาพเปนรอนชื้น 
3) เซ่ียเจียว (下焦)  ไดแก เสนเทาเสาอินไต และเสนเทาจฺเหวียอินตับ มักเกิดในระยะทายของ

อาการเจ็บปวย เปนกลุมอาการอินของตับและไตพรอง 
7.1  กลุมอาการของซางเจียว     

ซางเจียวเปนตําแหนงของปอด หัวใจ (เยื่อหุมหัวใจ) เสยีชี่ซึง่เปนความรอน สามารถเขามา

กระทําตอเสนลมปราณปอดหรือเสนลมปราณเยื่อหุมหัวใจ 
อาการทางคลนิกิ มีไขตัวรอน กลัวลมกลวัหนาวเล็กนอย ปวดศีรษะ เหงื่อออก กระหายนํ้า  

ไอ ลิ้นบริเวณขอบและปลายจะแดง ชีพจรลอย หรือชัดเจนเฉพาะตําแหนงชุนท้ังสองขาง หรอืมีอาการมี

ไขตัวรอนเพียงอยางเดียว ไอ หายใจหอบ กระหายนํ้า ฝาเหลือง ชีพจรเร็ว หรืออาจมีไขสงูจัด เหงื่อออก

มาก สติสัมปชัญญะเลื่อนลอย จะดับวูบ พูดเพอ ลิ้นแข็ง มือเทาเย็น ลิ้นแดงจัด 
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อธิบายกลไก ปอดทําหนาท่ีกํากับผิวหนัง ขุมขนภายนอก โดยมีเวยชี่หอหุมและเชื่อมถึง

ปอดอยู หากมีเสียชี่จําพวกความรอนมากระทบ จะเกิดเปนกลุมอาการท้ังของเวยและปอดได หรืออาจ

เกิดดานใดดานหนึ่ง  หากกระทบตอเวยชี่ จะมีอาการตัวรอน เปนไข กลัวลม กลัวหนาวบางเล็กนอย ไอ  
ปลายลิ้นและขอบจะแดง ชีพจรลอยเร็ว เสียชี่จาํพวกรอนจะลอยขึ้นรบกวนศีรษะในตําแหนงหยาง ทําให

ปวดศีรษะ ทําลายของเหลวในรางกายจึงมีอาการกระหายนํ้าและขับใหเหงือ่ออก หากเสยีชี่รกุล้าํเขาภายใน  

จะมีอาการเฉพาะตัวรอน มีไขเพียงอยางเดียว หากเสียชี่กระทําเฉพาะปอด การกระจายชี่และการผลกั

เคลื่อนท่ีลงของปอดจะแปรปรวน ทําใหชี่ปอดยอนกลับ จึงมีอาการไอ หายใจหอบ และเพราะเปนเสียชี่

จําพวกความรอนจึงทําใหกระหายนํ้า ฝาเหลือง ลิ้นแดง ชีพจรเร็ว 
ในกรณีท่ีความรอนยังรุกล้ําตอไปอาจจูโจมเขาหัวใจ (เยื่อหุมหัวใจจะทําหนาท่ีรับความรอนท่ี

เกิดขึ้น) ความรอนรบกวนเสินในหัวใจ หรือปดกั้นเสิน จึงมีอาการพูดเพอ ไมรูสึกตัว หรือหมดสติ หัวใจ

กํากับลิ้น ทําใหพูดไมคลอง ในขั้นน้ีความรอนจะเขาไปอยูภายในแลว จึงทําใหมีไขสงู ความรอนทําให

เหงื่อออก หากความรอนถกูปดกัน้อยูภายในกระจายออกไมได จะทําใหมือเทาเยน็ ความรอนเขาสูระดับอิง๋

อินจึงมีลิ้นแดงจัด 
7.2  กลุมอาการของจงเจียว     

จงเจียวเปนตําแหนงของมามและกระเพาะอาหาร 
อาการทางคลนิกิ ตัวรอน หนาแดงจัด หายใจหยาบ ทองแนน ทองผูก หมดสติพูดจาเพอ  

กระหายนํ้าชอบด่ืมนํ้าเย็น ริมฝปากแหงแตก ปสสาวะนอยสีเขม ฝาเหลืองเกรียมหรือเทาดํา ชีพจรจมมี

แรง หรือตัวรอนแตตองแตะนาน มึนหนักศีรษะและเม่ือยตัว จุกเสยีดลิ้นป พะอืดพะอมคลายจะอาเจยีน  

ถายไมสุดหรือถายเหลว ฝาเหนียวเหลือง ชีพจรลอยออนแตเร็ว 
อธิบายกลไก เสียชี่จากซางเจียวสามารถถายเทลงมาจงเจียว ทําใหเกิดความผิดปกติตอมาม  

และกระเพาะอาหาร หากเสยีชีแ่ปรสภาพเปนความรอนแหง จะเกิดเปนกลุมอาการรอนแหงของหยางหมิง 

กระเพาะอาหาร หากเสียชี่แปรสภาพเปนความรอนชื้น จะเกิดเปนกลุมอาการรอนชื้นท่ีมาม   
เม่ือเสียชี่เขาสูหยางหมิงกระเพาะอาหารจะทําลายของเหลวในรางกายอยางรุนแรง กระเพาะ

อาหารซ่ึงชอบความชื้นจึงแหงไป สงผลใหการไหลเวียนของกระเพาะลําไสขาดความชุมชื้น อุจจาระจับตัว

เปนกอนแข็ง ทําใหมีอาการทองอืด แนน ทองผูก ความรอนเกิดอยูภายในจึงเกิดมีไขตัวรอน หนาแดง 
หายใจหยาบ ความรอนมักรบกวนเสินท่ีหัวใจ จึงสูญเสียนํ้ามาก มีฝาเหลืองเกรียมหรือเทาดํา 

หากเสียชี่กระทําตอไทอินมาม เกิดเปนรอนชื้นอุดกั้นจงเจียว ชี่ของมามไมทําหนาท่ีลําเลียง

ขึ้น ชีก่ระเพาะอาหารมักไมเคลือ่นลง จงึเกิดจุกเสียดท่ีลิ้นป มีอาการพะอืดพะอม ถายไมสุดหรอืถายเหลว  

ถาอาการรอนชืน้อยูบริเวณผิวกาย จะทําใหตัวรอนชนิดตองแตะนาน ๆ ความชื้นเปนเสียชี่มีตัวตน จึงมัก
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ขัดขวางการไหลเวียนของชี่จี ทําใหปวดหัวหนักต้ือ ปวดเม่ือยตามตัว ฝาเหลืองเหนียว ชีพจรลอยออน

และเตนเร็ว ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของรอนชื้นภายใน 
7.3  กลุมอาการของเซ่ียเจียว     

เซี่ยเจียวเปนตําแหนงของตับและไต 
อาการทางคลนิกิ ตัวรอนแกมแดง ฝามือ-เทารอน คอแหง ปากแหง ออนเพลีย หูตึง หรือ

แขนขาสั่นระริก เปนตะคริว ใจเตนแรง ลิ้นแดงจัดฝานอย ชีพจรเล็กเร็วหรือออนแรงแตลอย 

อธิบายกลไก เม่ือความรอนสะสมในรางกายระยะหน่ึง ความรอนจะทําลายอินของตับและไต  

เม่ืออินพรองหูจะตึง ถารุนแรงหูจะดับ อินหลอเลี้ยงหัวใจไมเพียงพอจงึทําใหดูไมสดใส ออนเพลีย เม่ือ

อินลด หยางเพิ่มขึ้น จึงทําใหมีไฟเกิดขึ้นภายใน ทําใหตัวรอนแกมแดง ปาก-คอแหง รอนท่ีฝามือฝาเทา    

ลิ้นแดงจัดฝานอย ชีพจรลอยไมมีแรง หากมีความรอนมากขึ้นจนทําลายอีกขั้นจนถึงระดับทําใหอินพรอง

แลวเกิดลม จะมีอาการสั่นระริก กระตุก และใจเตนแรง   
8.  การวิเคราะหกลุมอาการตามทฤษฎีจิงลั่ว 

วิธีน้ีใชทฤษฎีของจิงลัว่ (เสนลมปราณ) เพ่ือหาพยาธิสภาพท่ีเปลี่ยนไปตามพื้นท่ีท่ีจิงลั่วผาน
และตามความสัมพันธของอวัยวะภายใน 

8.1 การแสดงออกของพยาธิสภาพของ 12 เสนลมปราณหลัก 
เสนลมปราณหลัก 12 เสน จะมีแนวทางเดินท่ีชัดเจน และสัมพันธกับอวัยวะภายใน แบงได

ดังน้ี ความผิดปกติของอวัยวะภายในท่ีจิงลัว่เกีย่วของอยู และพื้นท่ีผิดปกติท่ีจิงลัว่ดูแลอยู  
1) ปอด-มือไทอิน อาการไอ หอบ ไอเปนเลือด คอแดง เจ็บคอ แนนอก เจ็บไหลหลัง และตน

แขนดานหนา  

2) ลาํไสใหญ-มือหยางหมิง  อาการเลือดกาํเดา นํ้ามูกใส ๆ ปวดฟน คอแดง เจบ็คอ เจ็บบริเวณตน

คอ สวนหนาของหัวไหล ดานหนาและดานขางของแขนทอนบน ปวดทอง ทองเสีย 
3) กระเพาะ-เทาหยางหมิง อาการทองอืด บวม เจ็บลิ้นป อาเจยีน หิวเกง เลือดกําเดา ปากเปรี้ยว 

คอแดง เจ็บคอ เจ็บหนาอกและทอง ดานขางของขา ไข และบาคลั่ง 
4) มาม-เทาไทอิน อาการเรอ อาเจียน เจ็บลิ้นป ทองอืด อุจจาระเหลว ตัวเหลือง เหงื่อออก

กลางวัน คอแหง กระหายนํ้า เจ็บบริเวณดานในของแขน และรอนฝามือ 
5) หัวใจ-มือเสาอนิ อาการเจ็บบริเวณหัวใจ ใจสั่น เจ็บชายโครง นอนไมหลับ เหงื่อออกกลางคืน 

คอแหง กระหายนํ้า เจ็บบริเวณดานในของแขน และรอนฝามือ 
6) ลําไสเล็ก-มือไทหยาง อาการหูดับ ตาเหลือง เจ็บคอ บวมบริเวณแกม ตึงและเจ็บทองดานลาง 

เจ็บบริเวณดานหลังและดานขางของหัวไหลและตนแขน 
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7) กระเพาะปสสาวะ-เทาไทหยาง อาการปสสาวะค่ังคาง อาการซึมเศรา ติดเชื้อมาลาเรีย เจ็บตา 
นํ้าตาไหลเม่ือกระทบกับลม จมูกตัน นํ้ามูกไหล เลือดกําเดา ปวดศีรษะ ปวดตนคอ ปวดหลัง ปวด

สะโพกดานหลังของขา 
8) ไต-เทาเสาอนิ  อาการปสสาวะบอย ๆ หลัง่เร็ว ประจําเดือนผิดปกติ หายใจหอบ ไอเปนเลอืด 

ลิ้นแหง เจ็บดานหลังและดานในของตนขา ขาออนแรง รอนฝาเทา 
9) เยือ่หุมหัวใจ-มือจฺเหวียอิน อาการเจ็บหัวใจ ใจสั่น กระสับกระสาย แนนในอก หนาแดง บวม

รักแร อาการซึมเศรา หดเกร็งของแขนชวงบน รูสึกรอนท่ีฝามือ 
10) ซานเจียว-มือเสาหยาง  อาการทองตึง บวม ปสสาวะลําบาก หูดับ เสียงในหู เจ็บหูดานนอก 

แกมบวม คอแดง เจ็บคอ ปวดหลังหู ไหล แขนดานนอกและขอศอก 
11) ถุงน้ําดี-เทาเสาหยาง อาการปวดศีรษะ ปวดหูดานนอก เจ็บขากรรไกร ตามัว ปากขม  บวม 

เจ็บรักแร ปวดตามดานหนาของทรวงอก ชายโครง ตนขาและขาดานหลัง 
12) ตับ-เทาจฺเหวียอิน อาการปวดหลังดานลาง แนนอก ปวดทองดานลาง ไสเลื่อน ปวดศีรษะ  

คอแหง สะอึก ปสสาวะลําบาก อารมณแปรปรวน 
8.2 การแสดงออกของพยาธิสภาพของเสนลมปราณพิเศษ 8 เสน 

เสนลมปราณพิเศษ 8 เสน ชวยดูแลจิงลั่ว 12 เสน ชี่ และเลอืด และใกลชิดกับตับและไต 

มดลูก สมอง และไขกระดูก 
1) ตูมาย  อาการแนนและเจ็บตามแนวกระดูกสนัหลัง ปวดศีรษะและชกั 
2) เญ่ินมาย อาการตกขาว ประจําเดือนผิดปกติ เปนหมันท้ังหญิงและชาย ไสเลื่อน หลัง่กลางคืน  

ปสสาวะค่ังคาง เจ็บลิ้นปและทองดานลาง เจ็บบริเวณอวัยวะเพศ 
3) ชงมาย อาการหดเกร็งและเจ็บทอง ประจําเดือนผิดปกติ เปนหมันท้ังชายและหญิง หายใจหอบ 
4) ใตมาย อาการตึงและแนนทอง ออนหลังบริเวณสะโพก ตกขาว มดลูกยอย กลามเน้ือลีบ  

ออนแรงของขา 
5) หยางเชียว อาการชัก นอนไมหลับ หูปวดบวมแดง ปวดหลงั สะโพก เทาแปออกนอก และหด

เกร็งของขา 
6) อนิเชียว อาการชัก ปวดทองดานลาง ปวดหลัง ขอสะโพก รองลงไปอุงเชงิกราน หดเกร็งของ

ขา  เทาแปเขาใน 
7) หยางเหวย  อาการไขหนาวสัน่ 
8) อินเหวย  อาการเจ็บหนาอก เจ็บหัวใจ ปวดทอง 
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8.3 การแสดงออกของพยาธิสภาพของเสนเชื่อม (ลั่ว) 5 เสน 
เสนลมปราณ 14  เสน ไดแก ลมปราณหลัก 12 เสน เสนลมปราณตู และเสนลมปราณเญ่ิน

แตละเสนมีเสนเชื่อมและเสนเชือ่มหลักของมามอีก 1 เสน รวมเปน 15 เสนเชื่อม (ลั่ว) การแสดงออก
ของพยาธิสภาพของเสนเชื่อม มีดังน้ี 

1) เสนเช่ือมของมือ-ไทอนิ  อาการมีความรูสึกรอนท่ีขอมือและฝามือ หายใจส่ัน และปสสาวะบอย 
2) เสนเช่ือมมือ-เสาอิน  อาการแนนในทรวงอก กระบังลม และพูดไมได 
3) เสนเช่ือมมือ-จฺเหวียอิน  อาการเจ็บหัวใจ กระสับกระสาย 
4) เสนเช่ือมมือ-หยางหมิง  อาการปวดฟน หูดับ รูสึกเย็นท่ีฟน อึดอัดท่ีทรวงอกและกระบังลม 
5) เสนเช่ือมมือ-ไทหยาง  อาการออนแอของขอ กลามเน้ือลีบ ขอศอกไมมีแรง หูดท่ีผิวหนัง 
6) เสนเช่ือมมือ-เสาหยาง  อาการหดเกร็งหรือออนแรงบริเวณขอพับแขน 
7) เสนเช่ือมเทา-หยางหมิง อาการอาการจิตประสาท กลวั ซึมเศรา กลามเน้ือลีบ ออนแรงท่ีขา 

คอเจ็บและแดง เสียงแหบทันที 
8) เสนเช่ือมเทา-ไทหยาง อาการจมูกตัน นํ้ามูกใส ๆ ปวดหลงั เลือดกําเดา 
9) เสนเช่ือมเทา-เสาหยาง อาการเย็นเทา ขาชวงลางเปนอัมพาต และไมสามารถยืนตรงได 
10) เสนเช่ือมเทา-ไทอิน  อาการปวดเกร็งทอง อาเจียน ทองเสีย 
11) เสนเช่ือมเทา-เสาอนิ  อาการปสสาวะค่ังคาง ปวดหลัง กระสับกระสาย แนนในทรวงอก 
12) เสนเช่ือมเทา-จฺเหวียอิน  อาการคันบริเวณอุงเชิงกราน บวมลูกอัณฑะ ไสเลื่อน 
13) เสนเช่ือมเญ่ินมาย อาการปวดตึงทอง คันหนาทอง 
14) เสนเช่ือมตูมาย  อาการตึงกระดูกสันหลัง หนักหัว มือสั่น 
15) เสนเช่ือมของมาม รอนอยางมากน้ี ทําใหชีพจรใหญมีพลัง ดังน้ันการรักษาคือ ระบายรอน  

โดยใชเสนลมปราณหยางหมิงของมือ เทา และเสนลมปราณตู  
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