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การแพทย์แผนจีน (Traditional Chinese Medicine) 
 

ส านักการแพทย์ทางเลือก 

 

 

 การแพทย์แผนจีน หมายถึง 
การแพทย์แผนโบราณของชาวฮ่ันซึ่งเป็น
การแพทย์ที่มีประวัติการใช้ในการรักษาในชาว
จีนยาวนานมากว่า 5,000 ปี และมีทฤษฏี
สมบูรณ์ที่สุด โดยมีองค์ประกอบหลักคือ  การ
วินิจฉัยห รือการบอกโรค การ รักษาด้วยการ
ฝังเข็ม การใช้ยาสมุนไพร  การนวดทุยนา ชี่กง
และอาหารที่เป็นยา  

ประวัติ 
 การแพทย์แผนโบราณจีนกําเนิด

ชนเผ่าที่อาศัยบริเวณแถบแม่น้ําเหลืองของจีน 
โดยมีการคิดค้นทฤษฏีและพัฒนาเพิ่มข้ึนในแต่
ละยุคสมัย อย่างต่อเนื่อง จนเกิดแพทย์ จีนที่มี
ชื่อเสียงจํานวนมาก และเกิดสํานักแพทย์และ
ตําราแพทยศาสตร์ที่สําคัญจํานวนมากมาย 

 สมัยราชวงศ์อินซัง ประมาณ  
3,000 กว่า ปีก่อน เริ่มมีบันทึกเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลและโรค 10 กว่าชนิด พอ ถึง
ราชวงศ์โจว  ก็เริ่มมีการใช้วิ ธีการตรวจวินิจฉัย 
4 อย่างคือ ดู  ฟัง ถามและแมะ โดยมี วิธีการ
รักษา โรค แบบ ต่างๆ เช่น  การจ่ายยา การ
ฝังเข็มและการผ่าตัดเป็นต้น   ในยุคส มัย
ราชวงศ์ฉินและราชวงศ์ฮ่ัน ได้มีการประพันธ์
ตําราชื่อ”หวาง ตี้ เน่ย จิง ” (300 – 500 ปี
ก่อน คศ .) ซ่ึงถือเป็นตําราแพทย์แผนโบราณ
จีนที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน   
นอกจากนี้ก็ยังมีการประพันธ์หนังสือเรื่อง   

 

 

 

“ซางหัน จ๋าปิ้งลุ่น”(แปลว่า “ว่าด้วยโรคไข้ตัว
ร้อนชนิดต่างๆ ”) โดยนายจาง  จุ้งจิ่ง  ซึ่งได้
บรรยายวิธีการวินิจฉัยและหลักการรักษาของ
โรคชนิดต่างๆอันเป็นพื้นฐานให้กับการพัฒนา
การแพทย์แผนจีน  ต่อมา เมื่อถึงสมัยราชวงศ์
ฮ่ันการศัลยกรรม ได้ มีการพัฒนาไปม ากตาม
บันทึกใน”ตํานานซานกั๋ว” หมอฮวา ถว๋อ เริ่ม
ใช้ยายาสลบในคนไข้ชื่อ”หมา เฟ่ย ส่าน” ใน
การผ่าตัดศัลยกรรมต่างๆ 

    ในระหว่างสมัยเว่ยจิ้นหนันเป่ยเฉา 
(ค.ศ.220-ค.ศ.589) จนถึงสมัยราชวงศ์สุย ถัง 
และอู่ไต้(ค.ศ.581-ค.ศ.960) การใช้วิธีการแมะ
ร่วมในการวินิจฉัย ประสบผล สําเร็จอย่างมาก 
นายหวัง ซูเหอ นายแพทย์ในสมัยจิ้นได้เขียน
ตําราชื่อ ”ตําราว่าด้วยระบบเส้นโลหิต ” โดย
สรุปจําแนกชีพจรเป็น 24 ลักษณะ หนังสือเล่ม
นี้ไม่เพียงแต่มีความสําคัญต่อการพัฒนา
แพทยศาสตร์ของจีนเท่านั้น หากยังได้เผยแพร่
ออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย   ในสมัยนี้
การแพทยแ์ผนจนีได้พัฒนาเป็นสาขาเฉพาะทาง
อย่างชัดเจน เช่น ด้านการฝงัเข็มม”ีตําราฝงัเข็ม” 
ด้านการกลั่นยาเม็ดอายุวัฒนะมี ”เป้าพูจื่อ ”
และ”โจ่วโฮ่วฟาง” ในด้านการผลิตยาก็ มี”เหล
ยกง เผ้าจิ่ว ลุ่น ” ด้านศัลยกรรมมีตําราชื่อ ”
หลิวจวนจื่อกุ่ยอี๋ฟัง ” นอกจากนี้ ยังมีตําราที่
เขียนถึงด้านเหตุ การเกิดโรคชนิดต่างๆเรื่อง ”
ว่าด้วยเหตุผลของโรคชนิดต่างๆ ” และตํารา
เรื่อง  ”หลู หลู่ จิง ”เป็นตําราด้านกุมารเวช
วิทยา ตําราชื่อ “รวบรวมสมุนไพรฉบับใหม่”
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เป็นหนังสือรวบรวมตํา รับยาฉบับแรกในโลก 
และยังมี ”หยินไห่จริงเวย ”เป็นตําราจักษุ
แพทย์   นอกจากนี้ ในสมัยราชวงศ์ถังยังมี
ตํารา”เชียนจินเย่าฟาง ”ที่ประพันธ์โดยซุน 
ซือเหมี่ยวและ ”ไหว้ไถม่ีเย่า ”ซึ่งเป็นตํารายาที่
ประพันธ์โดยนายหวัง เทาเป็นต้น 

 ในสมัยราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ.960-ค.ศ.
1279) นายหวัง เหวยอีได้ประพันธ์”ถงเหรินห
ยูวซ่วยเจินจิ่วถูจริง ”ซึ่งเป็นตําราและภาพการ
ฝังเข็มในตําแหน่งร่างกายด้วยหุ่ นทองแดง 
โดยเขาได้ออกแบบหุ่นจําลองทองแดง ขนาด
เท่ากับตัวคนจริงเพื่อแสดงตําแหน่งต่างๆใน
ร่าง กาย 2 ตัวเพ่ือใช้ในการสอนวิชา
ฝังเข็ม  สิ่งนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนา
วิชาการฝังเข็มในรุ่นหลัง ในสมัยราชวงศ์หมิง
(ค .ศ .1368- ค .ศ .1644 ) นักแพทยศาสตร์
จํานวนหนึ่งได้จําแนกผู้ป่ วยที่มีไข้สูงออกเป็น
โรคไทฟอยด์ (หรือที่หมอจีนเรียกว่าโรคเป็นไข้
ตัวร้อน ) โรคร้อนในและโรคห่าออกจากกัน 
จนถึงราชวงศ์ชิง วิทยาการโรคร้อนในได้มี
ตํารา”ว่าด้วยโรคร้อนใน ”เกิดข้ึน ตั้งแต่สมัย
ราชวงศ์หมิงเป็นต้นมา การแพทย์ตะวันตกได้
แพร่หลาย เข้า มาใน ประเทศจีน  นัก
แพทยศาสตร์ ส่วนหนึ่งเสนอให้ ”ประสาน
แพทย์แผนโบราณจีนกับแพทย์ตะวันตกเข้า
ด้วยกัน” นับเป็นจุดเริ่มต้นของการประสาน  
แพทย์แผนโบราณจีนกับแพทย์ตะวันตกเข้า
ด้วยกันในเวลาต่อมา 

 

การแพทย์ชนชาติส่วนน้อยของจีน  
 การแพทย์แผนโบราณของจีน
นอกจากการแพทย์ของชนชาติฮ่ันแล้ว ยังมี
การแพทย์แผนโ บราณของชนชาติส่วนน้อย
ต่างๆอีกมาก เนื่องจากความแตกต่างกันในภูมิ
ประเทศและวัฒนธรรม ที่สําคัญๆ ที่ได้รับการ
รับรองจากรัฐบาลจีน ได้แก่ การแพทย์ชนชาติ
มองโกเลีย การแพทย์ชนชาติทิเบต การแพทย์

ชนชาติอุยกูร์ การแพทย์ชนชาติจ้วง 
การแพทย์แผนชนชาติไต การแพทย์ชนชาติ
เกาหลี การแพทย์แผนชนชาติอ๋ี การแพทย์ชน
ชาติลาหู้ การแพทย์ชนชาติแม้ว และ
การแพทย์แผนชนชาติเอ้อ  หลุนชุน  เป็นต้น 
โดยมี ระบบทฤษฎีการแพทย์ ที่มีเอกลักษณ์
ของตัวเอง   แต่ ในบางชนชาติก็เหลือตํารา
แพทย์แผนโบราณเพียงจํานวนน้อย และ
กระจัด กระจาย บางชนชาติก็ไม่มีบันทึกทาง
ลายลักษณ์อักษรเลย เหลือเพียงใบสั่งยาหรือ
วิธีการตรวจรักษาง่ายๆ 

  การแพทย์ชนชาติส่วนน้อยบางชน
ชาติได้รับการแพทย์แผนโบราณของชาวฮ่ันมา
ผสมผสานกับ การแพทย์ ของตนเองและ
การแพทย์จากประเทศอ่ืนด้วย ทําให้มีเนื้อหา
อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่นการแพทย์ชนชาติ
ทิเบตได้รับเอาการแพทย์ชนชาติฮ่ันและ
การแพทย์แผนโบราณของอินเดีย   การแพทย์
ชนชาติมองโกเลียได้รับเอาการแพทย์ชนชาติ
ฮ่ัน ชนชาติทิเบตและการแพทย์แผนโบราณ
ของรัสเซียไว้ด้วยกันด้วย  

 

การแพทย์แผนจีนในประเทศไทย 
 การแพทย์แผนจีนได้แพร่หลาย
เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ ศตวรรษท่ี 3 โดย
พ่อค้าชาวจีนซึ่งปรากฏหลักฐานแน่ชั ดในสมัย
สุโขทัย อันตรงกับสมัย ราชวงศ์หยวน และหมิง
ของจีนเรื่อยมา และในปัจจุบันกระทรวง
สาธารณสุขได้รับรองการแพทย์แผนจีน ให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการประกอบโรคศิลปะ ที่ต้องมี
การรับ รอง  การ ขึ้นทะเบียน และการ รับ
ใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ 

 

แนวคิดของแพทย์แผนจีน 
 ร่างกายประกอบด้วยอวัยวะตันทั้ง
ห้าเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับอวัยวะกลางและ
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เนื้อเยื่ออ่ืนๆ ทํางานพึ่งพาและควบคุมซ่ึงกัน
และกันโดยอาศัยเลือดและลมปราณหล่อเลี้ยง
ภายใต้การควบคุมดูแลของจิตใจ ร่างกายมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนจีน 
 ทฤษฎีพ้ืนฐานของการแพทย์แผน
โบราณจีน เกิดจากการสรุปทฤษฎีด้านชีวิต
ของร่างกายมนุษย์และกฎเกณฑ์การ
เปลี่ยนแปลงของอาการโรครวมถึงทฤษฎี
เกี่ยวกับหยินหยาง  โง๋วเฮ๊ง  การเดินลมปราณ 
ลักษณะของอวัยวะส่วนต่างๆตลอดจน 
ทางเดินของเลือดลม เป็นต้น  นอกจากนี้ ยังมี
เนื้อหาเก่ียวกับสาเหตุ การเกิดโรค อาการโรค 
วิธีการวินิจฉัยโรค การแยกแยะวิเคราะห์ 
หลักการรักษาโรค การป้องกันโรคและการ
บํารุงสุขภาพเป็นต้น  ประกอบด้วยทฤษฏีที่
สําคัญต่อไปนี้ 

1. ทฤษฎีหยิน – หยาง        

 “หยิน – หยาง เป็นฝ่ายตรงข้าม 
แต่พ่ึงพาอาศัยกันควบคุมซึ่งกันและกัน ในห
ยินมีหยาง ในหยางมีอิน” 

  “ ทุกสิ่งประกอบด้วยลมปราณที่มี
การเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหวแสดงออก 2 ด้าน 
ตรงข้ามกันเป็น  หยินและหยาง ” 

 ทฤษฏี หยิน -หยางเป็นปรัชญา
โบราณของจีน เกิดจาก การสังเกตุ
ปรากฎการณใ์นโลกที่ตรงกันข้ามจนได้ข้อสรุป
เป็น ทฤษฏี หยินหยาง และอาศัยการปรับ
สมดุลระหว่าง หยินกั บหยางมาอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง   ด้าน การแพทย์
แผนโบราณของจีน ใช้หยินกับหยางมาอธิบาย
ความสัมพันธ์ ทางกายวิภาค ของร่างกาย  
ตลอดจนความสัมพันธ์  ระหว่างชีวิตมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม และสังคม ดังนั้นเมื่อความสมดุล
ระหว่างหยิน-หยางในร่างกายเปลี่ยนแปลง ก็
จะทําให้ร่างกาย เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้น ทาง

การแพทย์จึงใช้หลักความสมดุลระหว่าง หยิน-
หยาง เป็นพื้นฐานของการรักษาความเจ็บป่วย
ของร่างกายมนุษย์   

ตัวอย่างของหยิน-หยาง 

หยาง                      หยิน 

กระตือรือร้น ซบเซา 

ก้าวหน้า ถดถอย 

แข็งแรง อ่อนแอ 

เคลื่อนไหว สงบนิ่ง 

ด้านนอก ด้านใน 

อบอุ่น, ร้อน หนาว, เย็น 

กลางวัน กลางคืน 

สว่าง มืด 

การทํางานของร่างกาย      ร่างกายที่เป็นวัตถุ 

ทําหน้าที่มากขึ้น ทําหน้าที่ลดลง 

2. ทฤษฎีปัญจธาตุ 

 ทฤษฏี ปัญจ ธาตุหรือ อากาศธาตุ 
หรือเรียกว่าปัญจธาตุทั้ง 5 และอากาศธาตุทั้ง 
6  เป็น ทฤษฏีวิเคราะห์ ผลกระทบ ทางดารา
ศาสตร ์อุตุนิยมวิทยาและการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศที่มีต่อสุขภาพทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ
ของร่างกายมนุษย์    ปัญจธาตุทั้ง5 ได้แก่ ธาตุ
ไม้ ไฟ ดิน ทองและน้ํา  หมายถึงการหมุนเวียน
ของฤดูกาล 5 ฤดูตลอดปี ในประเทศจีนได้แก่ 
ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูร้อนมาก ฤดูใบไม้ร่วง
และฤดูหนาว   ส่วนอากาศธาตุทั้ง 6 คือปัจจัย
ดินฟ้าอากาศ 6 ชนิดตลอดทั้งปี ได้แก่ ลม 
หนาว ร้อน ชื้น แห้งและไฟ ทฤษฏีปัญจธาตุ
หรืออากาศธาตุ เป็นการ ใช้ข้อมูล ทางปฏิทิน
ทางดาราศาสตร์มาคํานวนการเปลี่ยนแปลงของ
ดินฟ้าอากาศและกฎเก ณฑ์การเป็นโรคภัยไข้
เจ็บ ในร่างกายมนุษย์
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 คุณสมบัติพิเศษของธาตุแต่ละธาตุในปัญจธาตุมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ธาตุไม้ หรือ ต้นไม้   หมายถึง  การเจริญงอกงาม แผ่กระจาย 
ธาตุไฟ หมายถึง  ความร้อน การเคลื่อนไหวลอยขึ้นข้างบน 
ธาตุดิน  หมายถึง  การเกื้อกูลกัน การให้กําเนิดและในโบราณถือว่าธาตดิุน 

    จะเก้ือกูลธาตุอีก 4 ธาตุ ธาตดุินเป็นมารดาแห่งสรรพสิ่ง 
ธาตุโลหะหรือธาตุทอง หมายถึง  ความสะอาด การเปลี่ยนแปลงไปมา ความเงียบสงัด 
ธาตุน้ํา หมายถึง  ความชุ่มฉ่ํา การไหลลงสู่ที่ต่ํา การเก็บสะสม 
  

ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฏีปัญจธาตุกับอวัยวะต่างๆในร่างกายสามารถแสดงได้ตามตารางข้างล่างนี้ 

ปัญจธาตุ     อวัยวะตัน   อวัยวะกลวง    อวัยวะรับรู้   เนื้อเยื่อ         อารมณ์    เสียง 

ไม้         ตับ            ถุงน้ําดี            ตา                เอ็น              โกรธ        ตะโกน 

ไฟ          หัวใจ       ลําไส้เล็ก          ลิ้น เส้นเลือด ดีใจ หัวเราะ 

ดิน ม้าม      กระเพาะอาหาร ปาก กล้ามเนื้อ ครุ่นคิด ร้องเพลง 

โลหะ ปอด ลําไส้ใหญ่ จมูก ผิวหนังและขน เศร้า ร้องไห้ 

น้ํา ไต กระเพาะปัสสาวะ หู               กระดูก กลัว คราง 

  

จากตารางข้างบนจะพบว่าอวัยวะในร่างกาย
ตามการแพทย์แผนจีนจะถูกกําหนดไว้แล้วว่า
อวัยวะใดเป็นธาตุอะไรและเมื่อมีความผิดปกติ
เกิดข้ึนก็จะมีอาการแสดงออกตามอวัยวะรับรู้
และเนื้อเยื่อของธาตุนั้น เช่น ตับเป็นธาตุไม้
เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นก็จะมีอาการ
แสดงออกท่ีตาและเอ็น เป็นต้น 

 ธาตุทั้งห้าใน ทฤษฏีปัญจธาตุ จะมี
ความสัมพันธ์กันทั้งในเชิงบวกและลบในสี่
รูปแบบที่แตกตา่งกันดังต่อไปนี้ 
 1.กฎความสัมพันธ์เชิงบวก 
 2.กฎความสัมพันธ์เชิงลบ 
 3.กฎความสัมพันธ์เชิงกดขี่ 
 4.กฎความสัมพันธ์เชิงย้อนรอย 

 โดยความสัมพันธ์ทั้งสี่แบบแสดง
ได้ตามรูปข้างล่างนี้ 
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1.กฎความสัมพันธ์เชิงบวก คือ ความสัมพันธ์
แบบการให้กําเนิดในภาวะปกติ ดังนี้ 
 ไม้ กําเนิด ไฟ 
 ไฟ กําเนิด ดิน 
 ดิน กําเนิด ทอง 
 ทอง กําเนิด น้ํา 
 น้ํา กําเนิด ไม้ 

2.กฎความสัมพันธ์เชิงลบ คือ ความสัมพันธ์
แบบการข่มแบบปกติเพ่ือไม่ให้อวัยวะที่ถูกข่ม
ทํางานมากเกินไป ดังนี้ 
 ไม้ ข่ม    ดิน 
 ดิน ข่ม    น้ํา 
 น้ํา ข่ม    ไฟ 
 ไฟ      ข่ม    ทอง 
 ทอง    ข่ม    ไม้ 

3.กฎความสัมพันธ์เชิงกดขี่  คือ ความสัมพันธ์
แบบการข่มแบบผิดปกติจนทําให้อวัยวะที่ถูก
ข่มทํางานผิดปกติจนเกิดเป็นพยาธิสภาพ ดังนี้ 
ไม้      ข่ม    ดินมากเกินไป ทําให้
ธาตุดินทํางานผิดปกติ 
ดิน     ข่ม    น้ํามากเกินไป ทําให้
ธาตุน้ําทํางานผิดปกติ 
น้ํา      ข่ม    ไฟมากเกินไป ทําให้
ธาตุไฟทํางานผิดปกติ 
ไฟ      ข่ม    ทองมากเกินไป ทําให้
ธาตุทองทํางานผิดปกติ 
ทอง    ข่ม    ไม้มากเกินไป ทําให้
ธาตุไม้ทํางานผิดปกติ 

4.กฎความสัมพันธ์เชิงย้อนรอย คือ 
ความสัมพันธ์แบบการข่มกลับโดยที่อวัยวะที่
ถูกข่มทํางานมากผิดปกติจนย้อนรอยกลับไป
ข่มอวัยวะที่ในภาวะปกติมาข่มตนเองอยู่จนทํา
ให้เกิดเป็นพยาธิสภาพ ดังนี้ 
ดิน ย้อนรอยไปข่มไม้  ทําให้ธาตุไม้
ทํางานผิดปกติ 
น้ํา ย้อนรอยไปข่มดิน  ทําให้ธาตุดิน
ทํางานผิดปกติ 

ไฟ ย้อนรอยไปข่มน้ํา  ทําให้ธาตุน้ํา
ทํางานผิดปกติ 
ทอง ย้อนรอยไปข่มไฟ  ทําให้ธาตุไฟ
ทํางานผิดปกติ 
ไม้ ย้อนรอยไปดิน  ทําให้ธาตุดิน
ทํางานผิดปกติ 

3.ทฤษฎีอวัยวะภายใน 

 แพทย์แผนจีนได้แบ่งอวัยวะ
ภายในเป็นสามประเภท คือ 

 1.อวัยวะตัน มีลักษณะเป็นก้อน
ตัน มีหน้าที่สร้างและเก็บสะสมสารจําเป็นและ
ลมป ราณเป็นส่วนสําคัญต่อการดํารง
ชีวิตประจําวัน เป็นแกนกลางในการทํางาน
ของอวัยวะภายในประกอบด้วย 
- ตับ 
- หัวใจ (จ้าวแห่งเลือด จิตใจ จ้าวแห่งอวัยวะ
ภายใน) 
- ม้าม (ต้นกําเนิดการขับเคลื่อนชีวิตจากฐาน
ชีวิตหลังคลอด) 
- ปอด  (จ้าวแห่งลมปราณ) 
- ไต    (ต้นกําเนิดของชีวิตรากฐานชีวิตก่อน
คลอด) 

 2.อวัยวะกลวง มีลักษณะเป็นท่อ
กลวง ทําหน้าที่รับน้ําและอาหาร ย่อยดูดซึม
อาหารและขับถ่ายของเสีย มี 6 ชนิด 
- ถุงน้ําด ี - ลําไส้เล็ก 
- กระเพาะอาหาร  - ลําไส้ใหญ่ 
- กระเพาะปัสสาวะ - ซานเจียว 

 3.อวัยวะกลวงพิเศษ มีลักษณะ
เป็นท่อกลวงเหมือนอวัยวะกลวง แต่ทําหน้าที่
เก็บสะสมสารจําเป็นและลมปราณเหมือนกับ
อวัยวะตัน มี 6 ชนิด 
- สมอง  - ไขสันหลัง 
- กระดูก  - เส้นเลือด 
- ถุงน้ําด ี - มดลูก 
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 นอกจากอวัยวะทั้งสามแบบที่
กล่าวมาแล้วแพทย์แผนจีนยังได้กล่าวถึงสาร
จําเป็น  ลมปราณ  เลือดและของเหลวซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่สําคัญในร่างกายดังนี้ 

 1.สารจําเป็น (จิง) หมายถึง วัตถุ
พ้ืนฐานที่ช่วยให้ร่างกายมีการเจริญเติบโต  
มีพัฒนาการความสามารถในการสืบพันธุ์ในวัย
หนุ่มสาวและการดําเนินชีวิตทุกประการเก็บ
สะสมในไต ซึ่งรวมถึงเลือด ลมปราณ 
ของเหลวในร่างกาย สารอาหาร เป็นต้น  
หน้าที่ของจิงมีดังนี ้
-ควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
ร่างกาย 
-ควบคุมพัฒนาการทางเพศและความสามารถ
ในการสืบพันธุ์ 
-จิง สามารถเปลี่ยนไปเป็นเลือดและลมปราณ
ได้ 
-เพ่ิมภูมิต้านทานโรค 

 2.ลมปราณ (ชี่) เป็นส่วนประกอบ
พ้ืนฐานของวัตถุทุกชนิดในโลกแห่งวัตถุ 
ลมปราณมาจากสิ่งแวดล้อม อาหารและ
อากาศบริสุทธิ์ โ ดยสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตจะต้องมี
ลมปราณเป็นพื้นฐานในการดําเนินชีวิต ชี่จะ
สร้างจากไต ในช่วงก่อนคลอด ส่วนช่วงหลัง
คลอดสร้างมาจากม้าม กระเพาะอาหารและ
ปอด ลมปราณมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1.สร้างแรงกระตุ้นและขับดันร่างกายให้
เจริญเติบโต    

 2.สร้างความอบอุ่น 
 3.ปกป้องและรกัษาร่างกาย 
 4.เป็นแรงควบคุมเหนี่ยวรั้งเลือดและ
ของเหลวในร่างกาย 
 5.ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของวัตถุพื้นฐาน
ของร่างกาย 

 3.เลือด ของเหลวสีแดงอยู่ในเส้น
เลือด ทําหน้าที่หล่อเลี้ยงอวัยวะและเนื้อเยื่อ
ต่างๆ ทั่วร่างกายให้ทํางานปกตจิิตใจแจ่มใส 
สร้างจากม้ามและสารจําเป็นที่ไตโดยตับทํา
หน้าที่เก็บสะสมเลือด 

 4.ของเหลวในร่างกาย (จินเย่) 
ประกอบด้วยของเหลวสองชนิดคือ 
  4.1 จิน คือของเหลวใสไหล
ไปมา มีหน้าที่แทรกซึมหล่อเลี้ยงผิวหนัง 
กล้ามเนื้อ ช่องเปิดต่างๆในร่างกาย 
  4.2 เย่ คือของเหลวเหนียว
ข้นมีหน้าที่หล่อลื่นข้อต่อ ไขกระดูก สมอง 
อวัยวะภายใน 

ทฤษฎีระบบลมปราณ 

 ระบบลมปราณในร่างกายมนุษย์
ประกอบด้วยเส้นลมปราณหลักจํานวน 15 
เส้น ซึ่งมี 6 เส้นวิ่งผ่านแขน อีก 6 เส้นวิ่งผ่าน
ขา และอีก 3 เส้นวิ่งผ่านกึ่งกลางลําตัว ได้แก่ 
เส้นลมปราณชง เส้นลมปราณตู  และเส้น
ลมปราณเริ่น
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  เส้นลมปราณอิน 

(เชื่อมโยงอวัยวะตัน) 

เส้นลมปราณหยาง 

(เชื่อมโยงอวัยวะกลวง) 

เส้นทางผ่าน 

(อินอยู่ด้านใน 

 หยางด้านนอก) 

 

 มือ 

 ไท่อินปอด  หยางมิงลําไส้ใหญ่                 - หน้า 

 เจวี๋ยอินเยื่อหุ้มหัวใจ  เซ่าหยางซานเจียว      แขน     - กลาง 

 เซ่าอินหัวใจ  ไท่หยางลําไส้เล็ก                 - หลัง 

 

เท้า 

 ไท่อินม้าม*  หยางหมิงกระเพาะอาหาร                 - หน้า 

 เจวี๋ยอินตับ  เซ่าหยางถุงน้ําดี      ขา       - กลาง 

 เซ่าอินไต  ไท่หยางกระเพาะปัสสาวะ                - หลัง 

ตารางแสดงเส้นลมปราณที่ว่ิงผ่านแขนและขา 

 

เส้นลมปราณทั้ง 15 เส้นจะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาในแต่ละวันโดยแต่ละเส้นจะมี
ช่วงที่ลมปราณข้ึนสูงสุดและต่ําสุดไม่เหมือนกันจะดูได้จากตารางข้างล่างนี้   

เส้นลมปราณ เวลาขึ้นสูงสุด เวลาลงต่ําสุด 

ถุงน้ําดี 23.00-01.00 11.00-13.00 

ตับ 01.00-03.00 13.00-15.00 

ปอด 03.00-05.00 15.00-17.00 

ลําไส้ใหญ่ 05.00-07.00 17.00-19.00 

กระเพาะอาหาร 07.00-09.00 19.00-21.00 

ม้าม 09.00-11.00 21.00-23.00 

หัวใจ 11.00-13.00 23.00-01.00 

ลําไส้เล็ก 13.00-15.00 01.00-03.00 
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กระเพาะปัสสาวะ 15.00-17.00 03.00-05.00 

ไต 17.00-19.00 05.00-07.00 

เยื่อหุ้มหัวใจ 19.00-21.00 07.00-09.00 

ซานเจียว 21.00-23.00 09.00-11.00 

 

การแพทย์แผนจีนได้มีการกล่าวถึงปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์อยู่สาม
ปัจจัยด้วยกันคือ 
 1.  ปัจจัยที่ถ่ายทอดจากบิดา
มารดา  เช่น สุขภาพของบิดามารดา การ
แต่งงานกันในเครือญาติอายุของมารดา 
 2. ปัจจัยระหว่างตั้งครรภ์ เช่น 
สุขภาพและจิตใจของมารดา ออกกําลังกาย การ
เจ็บป่วย 
 3. ปัจจัยหลังคลอด  เช่น อายุ   
จิตใจ  เพศ  ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อาหาร การ
ออกกําลังกาย 

การจําแนกรูปแบบของสุขภาพร่างกาย ของ
แพทย์จีน  สามารถจําแนกได้ทั้งตามทฤษฏี
แบบหยิน-หยาง และแบบทฤษฏีปัญ จธาตุ ดัง
รายละเอียดดังนี้ 

การจําแนกตามสุขภาพ หยิน – หยาง 
 1 .  สุขภาพค่อนไปทางหยาง  
ร่างกายทํางานเพ่ิมข้ึน ร้อน เคลื่อนไหวมาก มี
รูปร่างผอมเกร็ง ใบหน้าแดงหรือคล้ําเล็กน้อย 
ผิวมัน ชอบแสดงออก ไม่อยู่เฉย รับประทาน
อาหารเก่ง ระบบย่อยอาหารดี ชอบความเย็น 
ไม่ชอบร้อน อุณหภูมิร่างกายค่อนข้างสูง เหงื่อ
ออกง่าย ชอบดื่มน้ํา ประสาทตื่นตัวเสมอ ฉับ
ไว ความต้องการทางเพศสูง ริมฝีปากและลิ้น
มักแดง ฝ้าลิ้นบางมักมีสีเหลือง ชีพจรเป็น
แบบหยางคือเร็ว ลอย ใหญ่ บวม ลื่น  ถ้า
เจ็บป่วยมักเป็นกลุ่มอาการร้อนหรือเกิน 

 2. สุขภาพแบบค่อนไปทาง หยิน 
ร่างกายทํางานลดลง เย็น นิ่ง อ้วน อ่อนแอ ไม่
มีแรง ใบหน้าซีดขาวไม่สดใส ไม่ชอบ
แสดงออก กลัวหนาว ชอบความร้อน อุณหภูมิ
ร่างกายค่อนข้างต่ํา ประสาทเชื่องช้า 
เคลื่อนไหวช้า ลิ้นค่อนข้างซีด ชีพจรเป็น
แบบ หยิ นคือช้า จม เล็ก ละเอียด ฝืด ถ้า
เจ็บป่วยมักเป็นจากความเย็นหรือความชื้น 
 3 .  สุขภาพแบบสมดุล หยิ น –  
หยาง  ร่างกายจะมีรูปร่างแข็งแรง ไม่อ้วน ไม่
ผอม อ้วนแต่คล่องแคล่ว ผอมแต่มีพลัง 
ผิวหนังสดใส ตามีประกายแจ่มใส ท่าทางผ่อน
คลายเป็นธรรมชาติ จิตใจผ่องใส มีพลัง นอน
หลับสนิท ลิ้นแดงชื้น ชีพจรอ่อนโยน มีพลัง 

การจําแนกสุขภาพตามปัญจธาตุ 
 1. คนธาตุไม้ มีใบหน้าคล้ํา รูปร่าง
ผอมสูง ไหล่ค่อนข้างกว้าง  มีกระดูกและเอ็น
แข็งแรง เป็นคนทํางานหนัก มักวิตกกังวล 
 2 .  คนธาตุไฟ มีใบหน้าสีแดง 
ศีรษะเล็กแหลมหรือคางแหลม  ผมหยิกหรือ
ผมบาง มือเล็ก เดินเร็ว คล่องแคล่ว ไม่อยู่เฉย 
ชอบความสวยงาม ไม่นิยมวัตถุ มักอายุสั้น มี
โอกาสป่วยเป็นโรคหัวใจและเส้นเลือด 
 3. คนธาตุดิน มีผิวคล้ํา ศีรษะโต 
รูปร่างอ้วน ลงพุง ต้นขาใหญ่ นิสัยเงียบ ใจดี 
ไม่ทะเยอทะยาน เดินไม่ค่อยยกเท้าสูง มี
โอกาสเป็นโรคข้อและกล้ามเนื้อ 
 4. คนธาตุโลหะ มีใบหน้าขาวรูป
สามเหลี่ยม รูปร่างบึกบึน ไหล่กว้างหนา เดิน
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ช้าและม่ันคง ร ะมัดระวัง รอบคอบ มีเหตุผล 
ชอบอิสระ มีความมานะ พูดเสียงดัง มีโอกาส
ป่วยเป็นโรคปอด 
 5. คนธาตุน้ํา มีใบหน้าและลําตัว
กลม ผิวขาวอ่อนนุ่ม ชอบเคลื่อนไหว กระดูก
สันหลังยาวกว่าปกติ ค่อนข้างเกียจคร้าน เห็น
อกเห็นใจ ระมัดระวัง อารมณ์อ่อนไหว 
ประสาทอ่อน ชอบปิดบัง มีโอกาสเป็นโรคของ
ระบบย่อยอาหารและไต 

การตรวจวินิจฉัยของศาสตร์การแพทย์แผนจีน 
แพทย์แผนจีนใช้ การตรวจด้วยประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 ของแพทยใ์นการวินิจฉัยโรค คือ 
 1. ตา แพทย์จีนใช้ การมองดูเส้น  
สี รูปร่าง ของร่างกายและอวัยวะส่วนต่างๆ 
ลักษณะท่าทางการเดิน ดูลิ้น สารคัดหลั่ง และ
สิ่งขบัถ่าย เป็นต้น 
 2. จมูก ใช้ดมกลิ่นตัว กลิ่นปาก 
กลิ่นอุจจาระ และกลิ่นปัสสาวะของคนไข้ 
 3. หู ใช้ฟังเสียงพูด เสียงไอ เสียง
ลมหายใจ 
 4 .  ปาก ถามถึงประวัติความ
เจ็บปวด ชีวิตความเป็นอยู่ ประวัติครอบครัว 
อาการท่ีผู้ป่วยรู้สึกไม่สบาย 
 5. ผิวหนัง แพทย์จีนใช้การสัมผัส
ด้วยการใช้นิ้วจับชีพจรเพื่อตรวจตรวจอวัยวะ
ภายใน ภาวะเลือดและพลังงานของร่างกาย  
นอกจากนี้ก็ใช้มือกดสัมผัสเพ่ือตรวจสอบ
ตําแหน่งเจ็บป่วยของร่างกาย ทําให้ ทราบ ถึง
ภาวะโรคของผู้ป่วย 
 เมื่อแพทย์จีนได้ตรวจร่างกาย
ผู้ป่วยด้วยวิธีการทั้งห้าแล้วก็จะนํามาวิเคราะห์
ถึงปัจจัยที่เป็ นสาเหตุของการเกิดโ รค ระบบ
อวัยวะใดที่ผิดปกติบ้าง วางแผนและเลือกวิธี
ในการรักษาเ ช่น การฝังเข็ม การให้ยาจีน ทุย
นา ชี่กงหรือผสมผสานกัน เป็นต้น 
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