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แพทย์ แผนจีนกับรสชาติของอาหาร
พจ.ต้นสกุล สังข์ทอง (宋先念)
เมื่อกล่าวถึงเมนูสักจานหนึ่งที่เรากําลังรับประทานเข้าสู่ ร่างกายของเราเคยสังเกตกันบ้างหรื อไม่ว่า
อาหารที่เรากําลังรับประทานมีรสชาติเป็ นอย่างไรบ้าง รสชาติน้ นั เน้นหนักไปทางรสใด
ปัจจุบนั เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมอาหารพัฒนาอย่างรวดเร็ วผลิตภัณฑ์แปรรู ปต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย
อาหารหลากหลายรสชาติพร้อมเสิ ร์ฟมีให้เราเลือกรับประทานจนเราไม่ทนั สังเกตว่าในหนึ่งมื้อที่รับประทาน
นั้นเรารับประทานอาหารหนักไปทางรสชาติใด
เมื่อเรามองย้อนกลับไปในอดีตในบันทึกของแพทย์แผนจีนสมัยโบราณในคัมภีร์ “หวงตี้เน่ ยจิง*” ได้
อธิบายทฤษฎีของอาหารและรสชาติซ่ ึ งส่ งผลต่อร่ างกาย
โดยแพทย์แผนจีนได้จดั รสชาติของอาหารแบ่งเป็ น 5 รสชาติ มีการเชื่อมต่อกับอวัยวะภายในร่ างกาย 5
อวัยวะด้วยกัน โดยหากรสชาติที่รับประทานเข้าไปมีความสมดุลเพียงพอต่อร่ างกายเป็ นการเพิ่มสารสําคัญ
(สารจิง) ในร่ างกายเพื่อไปหล่อเลี้ยงอวัยวะทั้ง 5 แต่เมื่อใดที่รับประทานอาหารรสชาติใดหนักเป็ นพิเศษก็
ล้วนแต่ส่งผลทําลายอวัยวะทั้ง 5 ได้ และในทางการรักษาผูป้ ่ วยแพทย์แผนจีนได้อาศัยรสชาติของยาจีนเป็ น
ส่ วนประกอบในการรักษาโรคด้วยเช่นกัน
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ในอวัยวะทั้ง 5 ที่เรากําลังกล่าวถึงอยู่ ณ ที่น้ ีประกอบด้วย หัวใจ ตับ ม้าม ปอดและไต โดยในที่น้ ีขอ
กล่าวถึงรสชาติของยาจีนที่ใช้รักษาผูป้ ่ วยทางคลินิกว่ามีคุณสมบัติเช่นใดบ้าง
1. รสเปรี้ยว ในทางแพทย์จีนกล่าวว่าสามารถวิ่งเข้าสู่ลมปราณตับ เมื่อรับรสชาติในปริ มาณที่พอเหมาะจึง
สามารถบํารุ งรักษาตับได้ ซึ่ งในการรักษาโดยใช้ปริ มาณยาที่มีรสเปรี้ ยวที่พอเหมาะสามารถเพิม่ ความอยาก
อาหาร ระงับเหงื่อ และยังสามารถใช้ความเปรี้ ยวในการรักษาอาการท้องเสี ยได้ เนื่องจากรสเปรี้ ยวมี
คุณสมบัติในการกักเก็บ ป้ องกันการไหลออก แต่หากมากจนเกินไปส่ งผลให้ชี่ในตับมีพลังเกินความจําเป็ น
และไปกระทบม้ามทําให้มา้ มอ่อนแอได้
2. รสเค็ม เปรี ยบได้กบั รสชาติของนํ้าทะเล มีสรรพคุณวิง่ เข้าที่ลมปราณของไต ซึ่ งไตในทางแพทย์แผนจีน
เชื่อมโยงกับกระดูกในร่ างกายของคนเรา เมือ่ รับประทานรสเค็มอย่างพอเหมาะจึงเป็ นการบํารุ งไตได้แต่เมื่อ
มากจนเกินไปส่ งผลให้ทาํ ลายอวัยวะไตและมีผลไปถึงกระดูกในร่ างกายอีกด้วย อีกทั้งในร่ างกายของเราไต
เปรี ยบดังนํ้าและหัวใจเปรี ยบดังไฟ เมื่อนํ้าเยอะเกินจึงสามารถส่ งผลทําลายอวัยวะหัวใจได้อีกด้วย ซึ่ งรสเค็ม
มีคุณสมบัติสลายก้อนอุดกั้นในร่ างกายทําให้อ่อนนุ่มลงได้ จึงมักนํามาใช้ในการรักษาผูป้ ่ วยที่เป็ นคอพอก
หรื อช่วยยุบก้อนต่างๆ ได้ เช่น เนื้องอก ถุงนํ้า เป็ นต้น
3. รสหวาน เข้าสู่ เส้นลมปราณม้ามและกระเพาะอาหาร เมื่อทานรสหวานในปริ มาณมากจนเกินไปส่ งผลให้
การทํางานของม้ามและกระเพาะอาหารติดขัดเกิดอาการท้องอืดท้องแน่ นได้ นอกจากนี้เมื่อการทํางานของ
ม้ามและกระเพาะอาหารบกพร่ องลง ร่ างกายจึงขาดอวัยวะที่ทาํ หน้าที่ขบั ไล่ความชื้น ทําให้เกิดความชื้น
สะสมจนเกิดโรคต่างๆ ตามมาได้ ดังนั้นเมื่อแพทย์ตอ้ งการบํารุ งม้ามและกระเพาะอาหารจึงอาศัยรสชาติ
หวานในปริ มาณเล็กน้อยเพื่อบํารุ งตัวอวัยวะ และรสชาติหวานเป็ นรสชาติที่อ่อนนุ่มจึงมักนํามาใช้เพื่อลด
อาการปวดท้องในทางคลินิกได้ดีอีกด้วย
4. รสขม เข้าสู ้เส้นลมปราณหัวใจหากมากจนเกินไปทําให้ชี่และพลังงานของหัวใจติดขัด อาจทําให้เกิด
อาการจุกแน่นหน้าอกได้ อีกทั้งในทางกลไกการทํางานหัวใจเปรี ยบดังไฟและไตเปรี ยบดังนํ้า เมื่อไฟมาก
จนเกินไปจึงไปเผาผลาญนํ้าที่อวัยวะไตลง ทําให้การทํางานของไตไม่สมดุลอีกด้วย สามารถลดความร้อน
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ลดไข้ ขับพิษได้ เนื่องจากรสขมมักมาคู่กบั ความเย็นเปรี ยบดังอินที่เป็ นตัวแทนความเย็น ทั้งยังสามารถอาศัย
ความขมเพื่อให้ความชื้นในร่ างกายแห้งลง แต่หากมียารสขมมากจนเกินไปก็อาจทําให้กระเพาะและม้าม
บกพร่ องและทําให้เกิดอาการคลื่นอาเจียนขึ้นได้ แต่ในปัจจุบนั เราอาจพบแพทย์จีนอาศัยรสขมของยาจีนเพื่อ
ลดการทํางานของกระเพาะอาหารและม้ามที่ดีเกินไปและเป็ นตัวก่อให้เกิดความอ้วนได้อีกด้วย
5. รสเผ็ด เข้าสู่ ลมปราณปอด ความเผ็ดมีฤทธิ์แพร่ กระจาย และเคลื่อนไหวค่อนข้างเร็ ว สามารถอาศัยรสเผ็ด
ในการขับเหงื่อ ทําให้เลือดหรื อชี่พลังงานเคลื่อนไหวได้ดีข้ ึน ทั้งยังสามารถขับไล่ความเย็นที่สะสมใน
ร่ างกายได้ แต่หากมากจนเกินไปหรื อใช้กบั ผูป้ ่ วยที่ร้อนง่ายก็อาจทําให้ร่างกายภายในร้อนหรื อเลือดออกได้
ง่าย
จากที่กล่าวข้างต้นเป็ นเพียงการยกตัวอย่างคร่ าวๆ ของทฤษฏีที่กล่าวถึงรสชาติซ่ ึ งสามารถส่ งผลต่อ
อวัยวะภายในร่ างกาย ซึ่ งการรับประทานยาจีนนั้นยังคงต้องอาศัยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านยาจีนเพื่อปรับสมดุล
ร่ างกายของผูป้ ่ วยในแต่ละบุคคลที่มีร่างกายและอาการที่แตกต่างกันออกไป
*หมายเหตุ
รสชาติทั้งห้ าในทางหวงตีเ้ น่ ยจิ งนั้นไม่ สามารถนํามาเปรี ยบเทียบเป็ นหนึ่งอวัยวะต่ อหนึ่งรสชาติได้ ต้ อง
อาศัยทฤษฏี ปัญจธาตุเพื่ออธิ บายกลไกของรสชาติที่ส่งผลต่ ออวัยวะนั้นๆ
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บทความโดย พจ. ต้นสกุล สังข์ทอง (พจ.619)
รับทุนการศึกษาจากคลินิกหัวเฉียวฯ แพทย์แผนจีน ปี ค.ศ.2014-2017
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