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เรียนรู้เรื่องอาการวัยทองจากศาสตร์ แพทย์ จนี
วัยทอง จะเกิดขึ้นในผูช้ ายช่วงอายุ 40-70ปี และในผูห้ ญิงอายุ 45-59ปี หรื อสตรี ที่ผา่ ตัดมดลูกหรื อรังไข่ไปแล้วหรื อ
สตรี ที่อายุยงั ไม่ถึงวัยหมดประจําเดือนแต่มีอาการร้อนวูบวาบเหมือนวัยทองมีภาวะประจําเดือนไม่มาหรื อมาน้อยมากแต่
อย่าเพิง่ ตกใจกันนะคะเพราะไม่ได้จะมีอาการวัยทองกันทุกคนบางคนมีอาการบางคนไม่มีอาการแต่จะพบในคุณผูช้ าย
มากกว่าผูห้ ญิง แต่คุณผูช้ ายส่วนใหญ่มกั จะไม่รู้ตวั
วัยทอง มีอาการหลักคือร้อนวูบวาบและเหงื่อออกง่ายหรื ออาการเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวสลับกันสามารถสังเกตได้
ง่ายๆคือคนข้างข้างรู ้สึกหนาวหรื อเฉยๆแต่เราจะรู ้สึกร้อนและมีเหงื่อออกร่ วมด้วยบ้างครั้งเหงื่อออกมากโดยไม่รู้สาเหตุ
เดินนิดหน่อยก็เหงื่อออกท่วมตัวแล้วและที่ขาดไม่ได้เลยคืออาการหงุดหงิดวิตกกังวลซึมเศร้าจูจ้ ้ ขี ้ ีบ่นมากขึ้นกว่าเดิม
อ่อนเพลียไม่มีแรงเวียนศีรษะใจสัน่ แน่นหน้าอกมีเสียงในหูนอนไม่หลับปวดเหมื่อยตามตัวฝ่ ามือฝ่ าเท้าร้อนและที่คุณ
ผูห้ ญิงสามารถสังเกตได้ง่ายๆเลยก็คือประจําเดือนเริ่ มมาบ้างไม่มาบ้างหรื อมาเดือนละสองครั้งหรื อกระปริ กระปอยไม่
หยุด
ตามหลักทฤษฎีแพทย์แผนจีนได้กล่าวถึงสาเหตุของอาการวัยทองไว้วา่ ผูห้ ญิงที่อยูใ่ นช่วงอายุก่อนหรื อหลังอายุ49
ปี ผูช้ ายในช่วงอายุ 64ปี การทํางานของลมปราณไตเริ่ มเสื่อมถอยลงเส้นลมปราณชงและเส้นลมปราณเหริ นพร่ องหรื อ
อ่อนแอลง(เส้นลมปราณที่เกี่ยวกับการควบคุมการเจริ ญเติบโตทางเพศ) จึงทําให้ในผูห้ ญิงเริ่ มมีรอบเดือนผิดปกติหรื อ
หมดประจําเดือนการเจริ ญเติบโตทางเพศเริ่ มลดลงหรื อหมดไป(ทางแพทย์แผนปั จจุบนั กล่าวได้วา่ ไม่มีการผลิตฮอร์โมน
เพศ)หรื อนอกจากนี้ยงั มีสาเหตุภายนอกอื่นๆเช่นพยาธิวทิ ยาของผูห้ ญิงหรื อคุณผูช้ ายแต่ละคนโรคประจําตัวบางโรคการใช้
ชีวติ ประจําวันการกินสภาวะทางอารมณ์และสภาวะแวดล้อมที่อยูล่ ว้ นเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้หยินหยางในร่ างกายไม่สมดุลจึง
เป็ นตัวกําหนดว่าอาการวัยทองจะเกิดได้เร็วหรื อช้าอีกด้วยซึ่งแบ่งสาเหตุออกเป็ น 3 ประเภทดังนี้
1. การพร่ องของไตอินหรื อการเสื่อมถอยของไตที่ควบคุมสารนํ้า

คนที่ร่างกายอ่อนแอที่มีอินของร่ างกายพร่ องสารนํ้าในร่ างกายและเลือดลดน้อยลงรวมถึงมีอารมณ์หดหู่วติ กกังวล
นอนไม่หลับส่งผลกระทบต่อสารนํ้าหยินในร่ างกายการคลอดบุตรหรื อการมีเพศสัมพันธ์มากเกินไปส่งผลกระทบต่อสาร
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ก่อเกิดเลือดในร่ างกายได้หรื อมีภาวะเสียเลือดจํานวนมากไตอินโดนทําลายเลือดไปเลี้ยงอวัยวะในร่ างกายไม่เพียงพอจึงทํา
ให้เกิดอาการร้อนวูบวาบหรื อเกิดอาการวัยทองนั้นเอง
ลักษณะอาการของการพร่ องของไตอินคือมีการอาการเวียนศีรษะ มีเสียงในหู ปวดเอว แขนขาไม่มีแรงร้อนวูบ
วาบ เหงือ่ ออกมาก หงุดหงิด นอนไม่หลับ ฝันมาก ปากคอแห้งหรื อมีอาการคันบริ เวณผิวหนังเป็ นต้น ในผูห้ ญิงพบมีภาวะ
ประจําเดือนมาน้อยมากหรื อมามากเกินไปและมีสีแดงสด
2. การพร่ องของไตหยางหรื อการเสื่อมถอยของไตที่ควบคุมพลังความร้อน

คนที่ร่างกายไม่แข็งแรงเมื่อพลังของไตหยางไม่เพียงพอ หรื อ การรับประทานอาหารที่มีฤทธิ์เย็นมากเกินไป ทํา
ให้พลังไฟของไตหยางถูกทําลาย จึงส่งผลกระทบต่ออวัยวะในร่ างกาย ทําให้ขาดพลังงานความร้อนจนส่งผลให้เกินอาการ
วัยทองขึ้นได้
ลักษณะอาการของการพร่ องของไตหยาง คือเวียนศีรษะ หูมีเสียง กลัวหนาว แขนขาเย็น ปวดเอวปวดเข่า มีอาการ
ท้องน้อยเย็น และ ปวดหน่วงที่บริ เวณท้องน้อย ฉี่บ่อยหรื อกลั้นไม่อยู่ สีหน้าดําคลํ้า ในผูห้ ญิงจะมีภาวะตกขาวมีปริ มาณ
มาก หรื อภาวะประจําเดือนไม่ปกติบางครั้งมามากบางครั้งมาน้อย เป็ นต้น

3. การพร่ องของไตอินและหยางหรื อการเสื่อมถอยของไตที่ควบคุมสารนํ้าและพลังความร้อน

ไตคือ อวัยวะที่มีท้งั อินและหยางเป็ นจุดกําเนิดของ พลังอินและพลังหยาง ในร่ างกายของคนเรา อินและหยาง
ล้วนมีการทํางานที่ส่งเสริ มกันและกันถ้าอินโดนทําลายหรื ออ่อนแอลงจะส่งผลกระทบต่อการทํางานหยาง เช่นเดียวกับ
ถ้าหยางโดนทําลายหรื อ่อนแอ่ลง ก็จะส่งผลกระทบต่ออินเช่นกัน ดังนั้น ถ้าพลังอินและพลังหยางไม่เพียงพอก็ไม่สามารถ
หล่อเลี้ยงและให้พลังงานแก่อวัยวะต่างๆในร่ างกายได้ จึงทําให้เกิดอาการวัยทองได้เช่นเดียวกัน
ลักษณะอาการเด่นเด่น ของการพร่ องของไตอินและไตหยาง คือ มีอาการบางครั้งกลัวหนาวมาก บางครั้งเหงื่อ
ออกมาก ร้อนวูบวาบ มีอาการปวดเอว แขนขาไม่มีแรง เวียนศรี ษะ หูมีเสียง หงุดหงิดวิตกกังวลเป็ นต้น
การรักษาทางแพทย์แผนจีนมีท้งั รับประทานยาสมุนไพรจีน หรื อ การรักษาโดยการฝังเข็ม เพือ่ เน้นการปรับ
สมดุลหยินหยางในร่ างการ บํารุ งไตหยินและหยางเป็ นหลัก เมื่อไตหยินและไตหยางสมดุลอาการวัยทองจะลดลงเป็ น
ลําดับนั้นเอง
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นักโภชนาบําบัดทางการแพทย์แผนจีนได้แนะนําอาหารที่ช่วยลดอาการวัยทองไว้หลายชนิด แต่จะขอแนะนํา
อาหารที่สามารถพบและหาซื้อได้ง่ายในประเทศไทย เช่น
1. เห็ดหู ขาว

เห็ดหู หนูสีขาวมีวติ ามินหลากหลายชนิดมีสารคอลลาเจน กรดอะมิโน และ มีสารต้านอนุมูลอิสระทางทฤษฎี
แพทย์แผนจีนได้กล่าวว่า เห็ดหูหนูขาวนั้นมีประโยชน์ในการบํารุ งรักษาปอด ช่วยลดอาการไอเรื้ อรัง เสริ มสร้างสารนํ้า
เพิม่ พลังลมปราณ และ สามารถบํารุ งเลือด บํารุ งสมอง และ หัวใจให้แข็งแรงได้ ดังนั้นจึงเหมาะกับผูป้ ่ วยวัยทองที่มี
ลักษณะของปอดและไตหยินพร่ อง มีอาการร้อนวูบวาบ หงุดหงิด ปากแห้ง คอแห้งเป็ นหลัก
2. เม็ดบัว

เม็ดบัวมีรสหวาน ฝาด มีฤทธิ์เป็ นกลาง สรรพคุณคือ เสริ มสร้างพลังลมปราณของไต หล่อเลี้ยงลมปราณของ
หัวใจ บํารุ งลมปราณของม้าม จึงเหมาะกับผูป้ ่ วยวัยทองที่มีอาการ หงุดหงิดวิตกกังวล นอนไม่หลับ ฝันมาก ร่ างกาย
อ่อนแอไม่มีแรง เป็ นต้น
3. เก๋ ากี้

เก๋ ากี้ มีรสหวาน ฤทธิ์เป็ นกลาง ในทางการแพทย์แผนจีนนั้น มีสรรพคุณในการบํารุ งตับและไต ที่ประเทศจีน มัก
พบคนชรา หรื อ เด็กนักเรี ยนนําเก๋ ากี้แช่น้ าํ ร้อนพกใส่กระติก ไปเรี ยน หรื อ ไปทํางาน เพือ่ ดื่มบํารุ งกําลัง แทนที่การดื่ม ชา
หรื อกาแฟ เป็ นวิธรการบํารุ งแบบง่ายๆ ที่มีประโยชน์ สะดวก และสามารถ ใช้ในชีวติ ประจําวันได้เป็ นอย่างดี ดังนั้นจึง
เหมาะกับผูป้ ่ วยวัยทองที่มีลกั ษณะตับและไตหยินเสื่อมถอย มีอาการร้อนวูบวาบ เวียนศีรษะ ตาลาย ปวดเอวปวดขา
ร่ างกายไม่มีแรง เป็ นต้น
นอกจากนี้แล้วผูป้ ่ วยวัยทองที่พบได้ส่วนใหญ่ มีอาการของของไตอินพร่ อง มีอาการ ร้อนเป็ นหลัก สามารถ
รับประทาน งาดํา ตับหมู หัวใจหมู โสมอเมริ กา ตังกุย รากบัว ผักและผลไม้สด เป็ นต้น เพือ่ เพิม่ พลังความร้อนให้แก่ไต
เป็ นอาหารลดอาการวัยทองได้เป็ นอย่างดี
ผูป้ ่ วยที่มี อาการวัยทอง ควรหลีกเลี่ยง อาหารรสจัด เผ็ดจัด มันจัด งดสูบบุหรี่ งดดื่มแอลกอฮอล์ ชาและกาแฟ
เป็ นต้น ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอไม่หกั โหมจนเกินไป พร้อมทั้ง รักษาสภาวะทางอารมณ์ให้เป็ นปกติร่วมด้วย เพือ่ ลด
อาการวัยทองได้อย่างเห็นผลและชัดเจนยิง่ ขึ้น
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จากข้างต้นแล้ว อาการวัยทองเกิดจากหลักการง่ายง่ายคือ ความไม่สมดุลของอินและหยางในร่ างกายเป็ นหลัก
ดังนั้น คนเราจะห่างไกลจากอาการวัยทอง และแข็งแรงได้ ไม่วา่ จะเป็ นโรคใดใดก็ตาม สามารถยึดหลักทฤษฎีแพทย์แผน
จีน โดยวิธี รักษาความ สมดุล ของทั้งภายใน ร่ างกาย และ จิตใจ ควบคู่กนั ไป จึงจะสามารถป้ องกันและบรรเทาอาการป่ วย
ของโรคต่างๆได้เป็ นอย่างดี มีประสิทธิภาพ และ ยัง่ ยืน
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