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ทําไมถึงรักษาโรคได้ ด้วยศาสตร์ การแพทย์ แผนจีน
ความรู้ พนื้ ฐานและลักษณะพิเศษของแพทย์ แผนจีน
ในประเทศจีนศาสตร์การแพทย์แผนจีนมีประวัติยาวนานนับพันปี เป็ นผลมาจากการปฏิบตั ิทางคลินิกในระยะยาว
แล้วค่อยๆพัฒนาก่อตัวขึ้น ซึ่งมีความเป็ นมาจากการปฏิบตั ิประสบการณ์ และในทางกลับกันก็มีการปรับปรุ งด้านการ
ปฏิบตั ิ
ทฤษฎีพ้นื ฐานของแพทย์แผนจีนที่เป็ นลักษณะพิเศษมี 2 ข้อคือ 1.ทฤษฏีระบบองค์รวม 2.การวิฉิจฉัยตามกลุ่ม
อาการ
แพทย์จีนให้ความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ ต่อความเป็ นองค์รวมของร่ างกายมนุษย์ ความสมบูรณ์ครบถ้วนและการเป็ น
หนึ่งเดียวกับธรรมชาติ เชื่อว่าร่ างกายมนุษย์เป็ นอินทรี ยว์ ตั ถุอย่างหนึ่ง ระหว่างองค์ประกอบแต่ละส่วนของร่ างกาย เมื่อ
ประกอบรวมกันแล้วไม่สามารถแยกจากกันได้ ในด้านประสิทธิภาพการทํางานต้องสัมพันธ์กนั เพือ่ ใช้งานซึ่งกันและกัน
ในด้านพยาธิวทิ ยามีผลกระทบต่อกันและกัน ในขณะเดียวกันก็ทราบว่าร่ างกายมนุษย์และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมี
ความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด

มวลมนุษย์จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติและก็ตอ้ งต่อสูก้ บั การเปลี่ยนแปลงของ

ธรรมชาติเช่นกัน เพือ่ ยกระดับมาตรฐานของการมีสุขภาพที่แข็งแรงและลดอัตราการเกิดโรค
ภาพไท่จี๋มีอินและหยางอย่างละครึ่ งแสดงถึงความสมดุลประการหนึ่ง ความจริ งแล้วขณะที่ร่างกายเกิดโรคจะไม่มี
ความสุมดลเช่นนี้แล้ว

ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงความสัมพันธ์ของอินและหยางก็คือความสัมพันธ์ของการเกิดและการข่ม

ประการหนึ่งด้วย ในร่ างกายหยินและหยางต้องข่มซึ่งกันและกัน เช่น หยางชี่มากเกินหยินชี่จะสูญเสีย หากอินชี่มากเกินห
ยางชี่ก็จะสูญเสี ยซึ่งเป็ นการสัมพันธ์ดา้ นการข่ม แต่อินและหยางยังมีความสัมพันธ์ในด้านการสร้างด้วยคือ ในอินมีหยาง
และในหยางมีอิน อินและหยางให้กาํ เนิดซึ่งกันและกัน ดังนั้นหยินและหยางจะต้องอยูด่ ว้ ยกัน อินหยางจึงมีความสัมพันธ์
กันอย่างใกล้ชิด (ดังคํากล่าวที่วา่ อินเพียงอย่างเดียวไม่เกิด หยางเพียงอย่างเดียวไม่เติบโต)
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จุดเด่นของการรักษาโดยศาสตร์แพทย์แผนจีนคือทฤษฏีองค์รวมและการวินิจฉัยโรค

แพทย์จีนเน้นทฤษฏีองค์

รวมเป็ นอย่างมาก เชื่อว่าร่ างกายมนุษย์เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของฤดูการทางธรรมชาติ
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและสภาพทางภูมิศาสตร์ลว้ นแต่มีผลกระทบที่สาํ คัญต่อร่ างกายมนุษย์ เอ็น กระดูก ผิวหนัง
กล้ามเนื้อ

อวัยวะตันทั้งห้าและอวัยวะกลวงทั้งหกของร่ างกายมนุษย์ลว้ นแล้วเชื่อมต่อระบบเส้นลมปราณประกอบเป็ น

โครงสร้างทั้งหมด หากบางส่วนเกิดโรคและมีการเปลี่ยนแปลงย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบโดยรวม เหมือนกับชิ้นส่วน
ต่างๆที่ประกอบเข้าด้วยกันโดยระบบเส้นลมปราณ ดังนั้นแพทย์จีนไม่สามารถที่จะ ปวดหัวรักษาหัว ปวดเท้ารักษาเท้า
วิธีการวินิจฉัยในศาสตร์ แพทย์ แผนจีน
แล้วจะทราบได้อย่างไรล่ะว่าผูป้ ่ วยจัดอยูใ่ นกลุ่มอาการใด? ก็จาํ เป็ นต้องอาศัยการตรวจพื้นฐาน 4 ประการและการวินิจฉัย
แยกกลุ่ม 8 กลุ่มอาการหลัก
การตรวจพื้นฐานสี่ประการได้แก่ ว่าง เหวิน เวิน้ เซี่ย
ว่าง คือ การมองลักษณะผูป้ ่ วย
เหวิน คือ การดมกลิ่นและฟังเสียงผูป้ ่ วย
เวิน้ คือ การถามลักษณะผูป้ ่ วย ลักษณะหนาวหรื อร้อน การรับประทานอาหาร การขับถ่าย การนอนหลับ
เป็ นต้น
เชี่ย คือ การสัมผัส เป็ นสิ่งสําคัญในศาสตร์แพทย์แผนจีน คือ การจับชีพจร
ภายในของร่ างกายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะแสดงออกหลายรู ปแบบ เช่น ผ่านทางเลือดและเส้นลมปราณ เส้น
ลมปราณมีการแสดงออกมาให้เห็นภายนอกและมีผลต่อสีของเส้นผมและขน

ลักษณะและการเจริ ญเติบโตเป็ นต้น

เนื่องจากสมองเชื่อมกับเส้นลมปราณและอวัยวะภายในต่างมีชีวไฟฟ้ าสัมพันธ์กนั เมื่ออวัยวะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดการ
เชื่อมต่อผ่านทางชีวไฟฟ้ าเกิดการเมตาบอลิซึมแล้วแสดงออกมาทีล่ ิ้น เหตุน้ ีการใช้ชีวติ ประจําวันจึงสะท้อนให้เห็นการมี
ชีวติ ชีวาของลิ้น สีลิ้น ลักษณะลิ้น ลักษณะการเคลื่อนไหวของลิ้นเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการตรวจดูลกั ษณะ สีสนั
ความมีชีวติ ชีวา ลักษณะที่เปลี่ยนแปลง ของลิ้นในแต่ละตําแหน่งที่แตกต่างกันจึงสามารถวิเคราะห์อาการเจ็บป่ วยได้
วิธีการตรวจวินิจฉัย

เนื่องจากอาศัยวิธีการตรวจพื้นฐาน4ประการเก็บข้อมูลของผูป้ ่ วยมาแยกประเภทออกตาม

กลุ่มอาการโรค8กลุ่มอาการซึ่งมี4ด้านรวม8หัวข้อ คือ อิน หยาง ภายนอก ภายใน หนาว ร้อน พร่ อง แกร่ ง หากพูดถึงใน

คลินิกหัวเฉี ยวฯ แพทย์แผนจีน Huachiew TCM : www.huachiewtcm.com 2015

หัวข้อของอินหยาง พิจารณาว่าผูป้ ่ วยจัดอยูใ่ นกลุ่มอาการอินหรื อหยาง โรคของผูป้ ่ วยจัดเป็ นภายในหรื อภายนอก จัดเป็ น
กลุ่มอาการหนาวหรื อร้อน จัดอยูใ่ นกลุ่มอาการพร่ องหรื อแกร่ ง เมื่อปฏิบตั ิตามขั้นตอนแบบนี้จะสามารถจําแนกประเภท
ของผูป้ ่ วยได้ หลังจากนั้นจะรักษาตามกลุ่มอาการที่ ที่กล่าวมาข้างต้นคือ การรักษาตามกลุ่มอาการที่วเิ คราะห์ หากร่ างกาย
เย็นก็ใช้ความร้อน เช่นหากได้รับปั จจัยก่อโรคลมเย็น มีอาการกลัวหนาว ดื่มชาซูเย่และขิง สามารถขจัดลมเย็นได้ หากเกิด
ความชื้นก็ขจัดความชื้น เช่นเมื่อลิ้นมีฝ้าหนาเหนียว ให้ทานโจ๊กลูกเดือย หากมีความแห้งให้ใช้ความชุ่มชื้นขจัดความแห้ง
มีคอแห้งกระหายนํ้า ใช้ ยวีจ่ ๋ ู ซาเซิน ป่ ายเหอ หากมีลมก็ขบั ลม(ภายนอก)โดยใช้ชาจิงเจี้ย เป็ นต้น ในความเป็ นจริ งมันไม่
ง่ายอย่างที่คิด เพราะถ้ามันง่ายจริ งแล้วใคร ๆ ก็สามารถรักษาโรคได้แล้ว กลไกร่ างกายมนุษย์ซบั ซ้อนมาก มีท้งั ร้อนทั้ง
เย็นผสมกัน แพทย์ตอ้ งจับหลักสําคัญของโรคให้ได้จึงจะเลือกใช้ยาได้เหมาะสมถูกต้อง
ทําไมคนถึงป่ วย ?
ร่ างกายคนเราจากบนลงล่าง จากภายในสู่ภายนอก ทุกส่วนของร่ างกายมีความกลัวต่อเชื้อโรคทั้งนั้น เพราะเมื่อ
เราหายใจ ก็เป็ นอากาศจากธรรมชาติ

ดื่มนํ้า ก็เป็ นนํ้าจากธรรมชาติ

รับประทานอาหาร อาหารก็มาจากธรรมชาติ

ธรรมชาติได้ให้พลังงานแก่ชีวติ แต่ก็ให้พลังงานเพือ่ ความอยูร่ อดแก่เชื้อโรคด้วยเช่นกัน การดํารงอยูด่ ว้ ยความเหมาะสม
ความสมดุล แล้วทําไมคุณไม่ป่วย ก็เพราะว่าคุณสามารถอยูร่ ่ วมกับเชื้อโรคได้อย่างสมดุล ทําไมคุณถึงป่ วย ปั ญหาไม่ใช่
แค่มีเชื้อโรคร่ างกายมากหรื อน้อย

ที่สาํ คัญกว่านั้นคือร่ างกายของคุณเหมาะสมที่จะทําให้เชื้อโรคมีความสามารถในการ

เจริ ญเติบโตได้ดีแค่ไหนนี่คือหลักสําคัญ ตามหลักแพทย์แผนจีนกล่าวว่า “เจิ้งชี่แข็งแรง เชื้อโรคก็ทาํ อันตรายไม่ได้ เชื้อ
โรคบุกรุ กได้ เมื่อเจ้งชี่อ่อนแอ”ในสภาวะปกติอิน หยางของร่ างกายสมดุล ถึงแม้จะมีพายุฝนหรื ออากาศแปรปรวน คุณก็
จะไม่ป่วย ถ้าคุณได้รับลม ความเย็น ความร้อน ความชื้น ความแห้ง ไฟ เป็ นปั จจัยก่อโรคจากภายนอก หรื อคุณมีอารมณ์ดี
ใจ โกรธ กังวล ครุ่ นคิด เศร้า กลัว ตกใจมากเกินไปเป็ นปั จจัยก่อโรคจากภายใน ทําให้สภาวะปกติของร่ างกายของคุณ
สูญเสียไป ทําให้ไปเพิม่ แนวโน้มสาเหตุเกิดโรคให้มากขึ้นจากสิบเป็ นร้อย จากร้อยเป็ นพัน จนเมื่อถึงจุด ๆ หนึ่งที่เป็ น
อันตรายต่อร่ างกาย ไม่สามารถต่อต้านได้ จนเกิดความเจ็บป่ วยขึ้นมา
ตั้งแต่ปี 1840 เป็ นต้นมา การแพทย์แผนตะวันตกเริ่ มเผยแพร่ เข้าสู่ประเทศจีน เมื่อคนป่ วยก็ตอ้ งไปโรงพยาบาล
ไม่วา่ จะเป็ นผูป้ ่ วยอาการเฉียบพลันหรื อผูป้ ่ วยอาการหนัก ก่อนอื่นก็ตอ้ งให้แพทย์แผนตะวันตกทําการช่วยชีวติ หรื อทําการ
รักษาเบื้องต้น ซึ่งเข้าใจว่าการรักษาลักษณะนี้ เห็นผลการรักษารวดเร็ ว เมื่อไปโรงพยาบาลถ้าคุณเป็ นหวัด ก็ตอ้ งทําการ
ตรวจต่าง ๆ เพือ่ หาสาเหตุที่ชดั เจนว่าเกิดจากแบคทีเรี ยหรื อไวรัส แล้วจึงเลือกใช้ยาหรื อทําหัตถการใด ๆ ที่จะควบคุม
กําจัดเชื้อโรค อาการป่ วยก็จะหาย วิธีการนี้ เกิดจากการพัฒนาของการแพทย์แผนตะวันตก
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ตามหลักแพทย์แผนปั จจุบนั คุณอยากจะฆ่าเชื้อโรคให้ตายหมดหรื อไม่ เชื้อโรคมันจะหาทางปรับตัวเพือ่ เอาตัว
รอด เพราะมันไม่อยากตาย การปรับตัวเพือ่ ความอยูร่ อดของเชื้อโรคนั้นเร็วกว่าที่เราจะใช้ยาไปควบคุมมันเสียอีก ทุกคน
ต่างก็รู้วา่ ตั้งแต่มีการคิดค้นยาปฏิชีวนะขึ้นเป็ นครั้งแรกจนถึงปั จจุบนั มียาปฏิชีวนะกว่า 7,000 กว่าชนิด แต่ในคลินิกมีที่
นิยมใช้อยูแ่ ค่ประมาณร้อยกว่าชนิดเท่านั้น การคิดค้นยาที่มากมายถึง 7,000 กว่าชนิดนั้น เกิดขึ้นเพราะยาเดิมที่ไม่ได้
ประสิทธิผลเนื่องจากการปรับตัวเพือ่ ความอยูร่ อดของเชื้อโรค หรื อการดื้อยานัน่ เอง การกําจัดสาเหตุของโรคหรื อตัดเอา
เนื้อเยือ่ ส่วนที่เสี ยหายหรื อเกิดพยาธิสภาพออกไป เป็ นวิธีการรักษาของแพทย์แผนปั จจุบนั
ความสําคัญกับการกระตุน้ ให้ร่างกายสามารถสร้างความต้านทานกับโรคได้

ส่วนแพทย์แผนจีนกลับให้

เพือ่ กําจัดเชื้อโรคและซ่อมแซมการทํางาน

ของร่ างกายได้ดว้ ยตัวเอง วิธีแรกนั้นเป็ นวิธีที่รักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรักษาบางวิธีทาํ ให้เจิ้งชี่ของร่ างกายถูกทํา
ร้าย หรื อมีผลกระทบภายหลัง เช่นการใช้ยาเคมีบาํ บัด ยาปฏิชีวนะ และการผ่าตัด เป็ นต้น ทําให้มีการดื้อยา เกิดขึ้นได้เป็ น
ประจํา ส่วนการรักษาอย่างหลัง(แบบแพทย์แผนจีน)นั้นคือการรักษาจากปั จจัยที่ทาํ ให้เกิด ใช้ภูมิตา้ นทานของร่ างกายใน
การต่อต้านเสียชี่เพือ่ รักษาโรค หรื อเรี ยกได้วา่ เป็ นการขับเสียชี่รักษาเจิ้งชี่ซ่ ึงส่วนใหญ่แล้วมีผลข้างเคียงน้อยมาก เรี ยกได้
ว่าแพทย์แผนตะวันตกให้ความสําคัญกับการขับเสียชี่ ส่ วนแพทย์แผนจีนเน้นการปกป้ องเจิ้งชี่
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ของการแพทย์แผนตะวันตก เช่นทฤษฎีห่วงโซ่อาหาร ถ้าหมาป่ ามีมากเกินไปก็ตอ้ งทําลาย
หมาป่ า ทําให้แพะมีจาํ นวนเพิม่ มากขึ้น ผืนหญ้าซึ่งกลายเป็ นอาหารจึงโดนรุ กรานไปด้วยเช่นกัน เกิดเป็ นปั ญหาใหญ่ส่งผล
ถึงทั้งระบบ ยาจีนนั้นไม่ได้ใช้ส่วนประกอบของยามาทําเป็ นยา ไม่ได้ใช้โมเลกุลของยามาทําการรักษาโรคแต่เป็ นการ
นําเอารสยาฤทธิ์ยาและการเข้าเส้นลมปราณของยามาใช้ในการรักษาโรค พูดอย่างถูกต้องก็คือการใช้คุณสมบัติพเิ ศษยาจีน
แต่ละตัวมาปรับสมดุลร่ างกายนัน่ เอง แท้จริ งแล้วแพทย์จีนนั้นคือการนําเอาคุณสมบัติพเิ ศษของยาจีนแต่ละตัวมาปรับแก้
ความไม่สมดุลของร่ างกาย โดยการปรับเปลี่ยนสภาพในร่ างกายให้ไม่เหมาะแก่การเป็ นบ่อเกิดของโรคนั้นๆ นี่คือวิธีการ
รักษาตามแบบแพทย์แผนจีน เพราะเหตุน้ ี นี่เองตํารับยาหมาซิ่งสือกานทังที่มีประวัติยาวนานกว่าสองพันปี จึงยังสามารถใช้
รักษาโรคปอดอักเสบได้ดีมาจนถึงปั จจุบนั
แพทย์แผนตะวันตกกล่าวว่า ตํารับยาหมาซิ่งสือกานทังนั้นเมื่อแม้วา่ จะผ่านการต้มยังไงก็ยงั คงมีแบคทีเรี ย ไวรัส
หลงเหลือปะปนอยู่ ความลับของแพทย์จีนนั้นอยูต่ รงนี้ แม้วา่ เชื้อโรคจะยังคงอยูแ่ ต่เมื่อดื่มลงไปแล้วสามารถรักษาโรคนี้
ได้ ทําไมกันนะ? ที่ทาํ ได้ก็เพราะแพทย์จีนนั้นใช้คุณสมบัติพเิ ศษของยาจีนแต่ละตัวมาปรับแก้ความไม่สมดุลของร่ างกาย
เมื่อสิ่งแวดล้อมของสาเหตุการเกิดโรคถูกทําลาย นี่คือวิธีการมองแบบแพทย์แผนจีน
ตัวอย่างเช่น
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ผูป้ ่ วยเพศหญิง,อายุ22ปี
ช็อคโกแลตซีสต์รักษาแล้วเป็ นซํ้า
กุมภาพันธ์2014 พบว่ามีช็อคโกแลตซีสต์ ได้รับการฉีดยาคุมกําเนิดอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลา4เดือนที่ร.พ.อื่น ควบคู่กบั การ
กินยาจีนจนช็อคโกแลตซีสซ์หาย ขณะรักษาอยูน่ ้ นั ประจําเดือนมาไม่ตรงเวลาและปริ มาณน้อยจนถึงเดือนตุลาคม ตรวจ
อัลตร้าเซาวน์พบช็อคโกแลตซีสต์เกิดซํ้าอีกทั้งสองข้าง ขนาด4 ，3เซนติเมตร
ประจําเดือนมาครั้งแรกอายุ12ปี มา6-7วัน มาไม่ตรง ปวดท้องประจําเดือน2วัน วันแรกประจําเดือนสีดาํ ร่ วมกับเมื่อยเอว
มาก และมีอาการหงุดหงิดง่ายร่ วมด้วย
อาการปั จจุบนั : ตกขาวปริ มาณมาก มีกลิน่ และคันบริ เวณอวัยวะเพศ เป็ นคนเหนื่อยง่าย ขี้หนาว ไม่ค่อยอยากอาหาร นอน
ไม่หลับ ขับถ่ายปกติ มีอาการปวดไมเกรนและผมร่ วง
วินิจฉัย: ช็อคโกแลตซีสต์ (จากชี่พร่ องเลือดลมติดขัด)
ตํารับยา: กุยผีทงั เพิม่ ยาที่ช่วยเลือดลมไหลเวียนสลายก้อน
หลังทานยาแล้วร่ างกายอุ่นขึ้น มีแรงขึ้น นอนหลับดี เมื่อกินยาต่อเนื่องเป็ นระยะเวลา1เดือนพร้อมกับตรวจอัลตร้าซาวน์ซ้ าํ
ไม่พบช็อคโกแลตซีสต์
อาจมีคนบอกว่าแพทย์แผนจีนนั้นเป็ นศาสตร์ที่น่าพิศวง ไม่มีการใช้มีผา่ ตัดเอาออก ไม่มีการใช้สเตียรอยด์รักษา
ทําไมช็อคโกแลตซีสต์ถึงหายไปได้ ยกตัวอย่างเช่นไม้ท่อนหนึ่งมีเห็ดงอกออกมา เราจะใช้วิธีตดั มันเอาออกนั้นใช่หรื อ
ไม่ใช่วธิ ีการรักษานะ?คําตอบคือใช่ แต่ยกตัวอย่างเช่นเราค่อยๆเอาเห็ดออกจากท่อนไม้ ก็จะคงเหลือท่อนไม้ไว้ อย่างนั้น
ท่อนไม้ก็ยงั มีเห็ดเจริ ญเติบโตต่อไปได้ เยอะแยะมากมายเห็ดก็ไม่ใช่เห็ด ท่านไม้ก็ไม่ใช่ท่อนไม้ ก็ถือว่าเป็ นผลสุดท้าย แต่
ถ้านําท่อนไม้ที่มีเห็ดเติบโตอยูบ่ นนั้นไปวางไว้ที่ทะเลทรายในประเทศอิรัก มันจะเติบโตได้หรื อไม่ แพทย์จีนนั้นไม่ใช้
วิธีการผ่าตัดเอาเห็ดนี้ออกไป แต่ใช้วิธีกินยา40วันเพือ่ ที่จะปรับปรุ งสภาพร่ างกายให้ไม่เหมาะแก่การเติบโตของเห็ดแล้ว
เห็ดนั้นก็จะค่อยๆเปลี่ยนจากใหญ่เป็ นเล็ก เปลี่ยนจากเล็กเป็ นไม่มี นี่ก็เป็ นการอธิบายวิธีการรักษาของแพทย์แผนจีนได้
อย่างชัดเจนคือใช้วธิ ีนาํ คุณสมบัติพเิ ศษทั้งหลายของยาจีนมาใช้ในการปรับสมดุลร่ างกายให้เป็ นปกติ
ตามหลักการทางการแพทย์แผนจีนคือ

การสร้างความสามารถในการรักษาโรคด้วยตนเองเพือ่ ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของการรักษากระบวนการของการปรับสมดุลอินและหยางก็คือกระบวนการทีม่ ีการประสานงานและการ
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ปรับตัวภายในให้อยูใ่ นสภาวะสมดุล

ในความเป็ นจริ งหลักการของการแพทย์แผนจีนในการสร้างความสามารถในการ

รักษาตนเองเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์การรักษาโรคนั้น แพทย์แผนปั จจุบนั ถือว่าไม่ได้เป็ นโรคในระยะนี้ถือว่าสุขภาพอยู่
ระหว่างร่ างกายแข็งแรงกับไม่แข็งแรง ยาสมุนไพรจีนยิง่ สามารถจะแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่
การแพทย์แผนจีนไม่มีอะไรมากไปกว่าการแสวงหาความสมดุล วิธีการรักษาของแพทย์แผนจีน ทั้งหมดถูกจัด
ตั้งอยูบ่ นความสมดุล แพทย์แผนจีนจะช่วยเสริ มภูมิตา้ นทานและขับของเสีย การเสริ มภูมิตา้ นทานก็คือความสมดุลอย่าง
หนึ่ง

และที่สาํ คัญ คือ ความสมดุลของระบบภูมิคุม้ กัน

เพราะโรคที่เป็ นส่วนใหญ่เกิดจากความผิดปกติของระบบ

ภูมิคุม้ กันของร่ างกาย เช่น การติดเชื้อ โรคมะเร็ง สิ่ งเหล่านี้ลว้ นเป็ นผลิตผลจากความผิดปกติของระบบภูมิคุม้ กันทั้งนั้น
ความสมดุลของระบบภูมิคุม้ กัน สามารถทําได้หลากหลายวิธีดว้ ยกัน
ยกตัวอย่างเช่น โรคภูมิแพ้ มีท้งั แพ้ฝนุ่ ละออง แพ้อากาศเย็น แพ้แสงแดด แพ้ไรฝุ่ น เป็ นต้น แล้วพวกคุณสามารถ
หลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้หรื อไม่? ไม่ได้ แพทย์แผนปั จจุบนั มักจะให้ผปู ้ ่ วยทานยาแก้แพ้ ซึ่งก็ได้ผลดี แต่หลังจากที่เราหยุด
ทานยาแล้วผลเป็ นอย่างไร? คาดว่าทุกๆท่านคงจะทราบกันดี วิธีการรักษาทางการแพทย์แผนจีนนั้นคือการช่วยเสริ มสร้าง
ภูมิคุม้ กันของร่ างกาย ช่วยปรับสมดุลเย็นร้อน สภาวะเกินหรื อขาด ( แกร่ งพร่ อง )ของร่ างกาย โดยการใช้สมุนไพรจีน
กัวซา รมยาเป็ นต้น ช่วยปรับสมดุลชี่เลือด อินหยาง หนาวร้อนที่มากเกินไปหรื อน้อยเกินไปที่อยูใ่ นร่ างกายให้อยูใ่ นภาวะ
สมดุล อาการโรคทั้งหลายจึงรักษาให้หายได้
“ 无问其病、 以平为期”แปดตัวอักษรดังกล่าวข้างต้นเหล่านี้ คือ คําพูดที่มาจาก "คัมภีร์หวงตี้เน่
ยจิง" ความว่า อย่าไปคิดถึงว่าป่ วยเป็ นโรคอะไร คิดว่าร่ างกายแข็งแรงก็พอแล้ว พวกเราทุกคนไม่จาํ เป็ นต้องรู ้เรื่ องมาก
เกินไป เหตุผลก็คือสิ่งนี้ สามารถแบ่งออกได้สองชั้นคือ หนึ่ง เมื่อคุณไม่ได้ป่วย คุณก็ตอ้ งดูแลรักษาสุขภาพร่ างกายให้
แข็งแรงอยูเ่ สมอ แพทย์จีนกล่าวไว้วา่ “ 上工治未病” “ไม่ตอ้ งรอให้คุณป่ วยก่อนแล้วถึงจะทําการรักษา” ก่อนที่จะ
เกิดโรคขึ้นมาต้องกําจัดสาเหตุเกิดโรคให้หมดไป ซึ่งหมายความว่า ในการใช้ชีวติ ประจําวันต้องรู ้จกั ฝึ กฝนทําให้ร่างกาย
แข็งแรงอยูเ่ สมอ
สอง เมื่อคุณป่ วย คุณก็อย่าไปคิดถึงอาการป่ วยหรื อโรคของคุณ เพราะการคิดถึงโรคต่างๆเหล่านั้นจะมีผลทําให้
ความแข็งแรงของร่ างกายทรุ ดลงได้

โรคต่างๆนั้นมีเป็ นพันเป็ นหมื่นชนิด

เพราะฉะนั้นคุณแค่ทาํ ให้ร่างกายแข็งแรงก็เพียงพอแล้ว

แต่ความแข็งแรงมีเพียงแค่หนึ่งเดียว
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"ไม่มียาใดสามารถรักษาโรคให้หายได้ ยาไม่สามารถที่จะรักษาโรคได้" เป็ นสิ่งที่ควรทําความเข้าใจให้ชดั เจน
ยาเป็ นสิ่งที่ช่วยฟื้ นฟูสภาพร่ างกายจากการเกิดโรค ซึ่งก็คือช่วยฟื้ นฟูสมรรถภาพการทํางานของอวัยวะภายใน ช่วยฟื้ นฟู
พลังในการบําบัดร่ างกายเพือ่ นําใช้ในการรักษาโรค ยังไม่มียาใดสามารถแทนที่การบําบัดรักษาด้วยตนเองได้
การแพทย์แผนปั จจุบนั รักษาโรคโดยใช้ความสามารถของยาในการฆ่าเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงไป แพทย์แผนจีนรักษา
โดยใช้ความสามารถของร่ างกายพึ่งพาอาศัยความสามารถของร่ างกายทําให้เซลล์ที่เปลี่ยนแปลงไปกลับสู่สภาพปกติ ยา
แผนปั จจุบนั เป็ นสารเคมีอนุภาคเล็กสามารถเข้าไปยังเนื้ อเยือ่ เซลล์ แต่ยาจีนเป็ นสิ่งมีชีวติ อนุภาคใหญ่ไม่สามารถเข้าไปยัง
เนื้อเยือ่ เซลล์ได้แต่ใช่เส้นทางการลําเลียงสารอาหารเข้าสู่เซลล์ ในมุมมองของแพทย์แผนจีนสามารถแบ่งลักษณะของโรค
ได้เป็ นสองชนิด คือ หนึ่งการทํางานขององค์ประกอบที่มากเกินไป เช่น โรคมะเร็ง เป็ นต้น สองการทํางานของ
องค์ประกอบลดลงไป เช่นม้ามและกระเพาะอาหารพร่ อง เป็ นต้น จากที่กล่าวมานั้นสามารถที่จะแบ่งแยกกรทํางานของยา
จีนและยาปั จจุบนั ได้ ยาจีนใช้ในการปรับสมดุลทําให้การทํางานของอวัยวะภายในราบรื่ น การทํางานที่ผดิ ปกติกลับสู่
ภาวะปกติ ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายในร่ างกายทําให้สามารถหยุดการเจริ ญของสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาเช่น แบคทีเรี ย
ไวรัส เป็ นต้น ทําให้ร่างกายสามารถกําจัดและปรับสมดุลได้ แพทย์แผนจีน ดูคน คนที่เป็ นโรค แพทย์แผนปั จจุบนั ดูโรค
ดูโรคของคน ทําไมการปรับสมดุลถึงรักษาโรคได้นะ?

หลักการของสิ่งมีชีวติ คือความเหมาะสมของตนเอง

องค์ประกอบของตนเอง สมดุลของตนเอง ความคงตัวคงที่ของตนเอง ความสามารถในการซ่อมแซมตนเองมนุษย์ลว้ น
เป็ นเช่นนี้ ถ้าร่ างกายคนเราอยูใ่ นสภาวะที่สมดุลดี ก็สามารถที่จะป้ องกันและกําจัดโรคได้ แพทย์จีนรมยาบํารุ งในการ
ประคองเจิง้ ชี่ แต่กระนั้นแพทย์จีนก็ยงั ที่ใช้ในการกําจัดเสียชี่ซ่ ึงเป็ นสาเหตุของการเกิดโรค ในแพทย์แผนจีนใช้การปรับ
สมดุลหยินหยางประคองเจิ้งชี่ขบั เสี ยชี่ในการปรับสมดุลและรักษาโรค
ข่าวหนึ่งในปั กกิ่งจากสื่อต่างประเทศ ร่ างกายของมนุษย์ไม่ได้มีการกําหนดเวลาในการป้ องกัน หลีกเลี่ยงการติด
เชื้อหรื อโรค

นี่ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า

เม็ดเลือดขาวจากที่สามารถต่อต้านการเข้ามาของสิ่งแปลกปลอมยังมี

ความสามารถในการจู่โจม เม็ดเลือดขาวเปรี ยบเสมือนทหารที่มีความชี่ยวชาญจู่โจมพยาธิทีแปลกปลอมเข้ามา จากการ
ทดลองหลังจากหนึ่งชัว่ โมงผูว้ ิจยั พบว่า มี Eosinophil จากพันกลายเป็ นหมื่นรอบพยาธิ เหมือนกับเป็ นกองทัพมดแต่ไม่
ทําลายโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งในการทดลอง ผูว้ จิ ยั ออกแบบโพลิเมอร์ในการทดลองเพือ่ ทีไ่ ด้เข้าใจอย่างชัดเจนว่าเหตุผลใน
การจู่โจมของ Eosinophil จู่โจมที่ตวั พยาธิหรื อเพราะมันเป็ นแค่ส่ิงแปลกปลอมที่เข้ามาในร่ างกาย ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเลือกที่จะ
วิจยั Eosinophil เพราะ Eosinophil มีหน้าที่หลักในการต่อต้านพยาธิ เซลล์มะเร็ง ควบคุมภูมิแพ้และหอบหืด และมีความ
เหมือนกับเซลล์เม็ดเลือดขาวอื่นๆเพราะEosinophil

ก็เติบโตในไขสันหลังแล้วค่อยออกมาในกระแสเลือดเช่นกัน

Eosinophil ไม่มีความสามารถสลายแบคทีเรี ยได้เหมือนกับ Monocyte ไม่เหมือนกับ Lymphocyte ที่สามารถสร้าง
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แอนติบอดี ยิง่ ไม่เหมือน Neutrophil ในการกําจัดไวรัสและเชื้อรา นอกจากนี้ Basophil ยังสามารถหลัง่ สัญญาณเตือนให้
ร่ างกายเมื่อมีการติดเชื้อในกระแสเลือด พวกเขาเหล่านั้นล้วนสามารถหลัง่ สารเช่นสารประเภท Histamine ช่วยควบคุมการ
ตอบสนองของระบบภูมิคุม้ กันในร่ างกาย
หมอสวีหลิงไถสมัยราชวงศ์ชิงกล่าวไว้วา่ “วินิจฉัยโรคดูที่คนเป็ นหรื อคนตาย ไม่ได้ดูวา่ โรคหนักหรื อเบา หรื อก็
คือการดูหยวนชี่วา่ มีหรื อไม่มี” นี่คือแนวคิดหลักของการรักษาโดยแพทย์แผนจีน ดังนั้นวิธีการรักษาโดยแพทย์แผนจีนคือ
การช่วยเหลือ ฟื้ นฟูทาํ ให้ร่างกายกลับสู่สภาพปกติ แพทย์จีนดูคน ดูคนที่มีโรค แพทย์แผนปั จจุบนั ดูโรค ดูโรคของคน จาก
ทฤษฎีปัญจธาตุ โรคของอวัยวะต่างๆอาจเกิดจากอวัยวะอื่นเป็ นโรค ดังนั้นโรคของอวัยวะนี้ตอ้ งปรับรักษาที่อวัยวะอื่น ไม่
ว่าการรักษาโรคอะไรก็ตามต้องพิจารณาอวัยวะอื่นด้วยโดยเฉพาะทั้งร่ างกาย ดังนั้นแพทย์แผนจีนไม่ได้สนใจว่าเป็ นโรค
อะไรแต่แค่ดูสมดุลจากองค์รวมของร่ างกายนี่คอื ทฤษฎีแพทย์แผนจีนที่เรี ยกว่า “โรคต่างรักษาเหมือนกัน” จากการมอง
องค์รวมของแพทย์แผนจีน จากการวินิจฉัยที่มีการปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวได้ ใช้ธรรมชาติอาหารและยาที่บริ สุทธิ์ปรับ
สมดุลรักษาโรคที่ยงั ไม่เกิดซึ่งมีความต่างอย่างมากกับแพทย์แผนปั จจุบนั ที่ใช้อุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ละเอียด
แม่นยําวินิจฉัยโรคอย่างแม่นยําในการรักษา

แต่สุดท้ายแล้วในชีวติ ความเป็ นจริ งแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนปั จจุบนั

ถึงแม้จะเส้นทางต่างกันแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันร่ วมกันสร้างคริ สตศักราชของคนรุ่ นใหม่

หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็ นลิขสิทธิ์และทรัพท์สินทางปั ญญาของคลินิกหัวเฉียวฯ แพทย์แผนจีน
ใช้เผยแพร่ เพือ่ เป็ นวิทยาทานความรู ้แก่ประชาชน
ห้ามมิให้คดั ลอกในเชิงพาณิ ชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตทุกกรณี
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