โภชนบำบัดด้ วยศำสตร์ กำรแพทย์ แผนจีน
แพทย์ จีน อ๋ลู ฉี่ วิน

ควำมหมำยของโภชนบำบัด
โภชนบำบัด ตามหลักทฤษฎีการแพทย์แผนจีน หมายถึง การปรับ
สมดุลอาหาร ระวังเรื่ องอาหารต้องห้าม เพื่อให้เหมาะสมต่อการดูด
ซึมสารอาหาร เป็ นวิธีในการดูแลสุ ขภาพ เสริ มสร้างความแข็งแรง
และช่วยให้อายุยนื
วัตถุประสงค์ :
การเสริ มสร้างโภชนาการที่เหมาะสม ช่วยบารุ งหล่อเลี้ยงจิง
ชี่ และการปรับใช้อาหาร ช่วยปรับสมดุลอวัยวะจ้างฝู่ อินหยาง และ
เป็ นการดูแลสุ ขภาพเสริ มสร้างความแข็งแรงและช่วยให้อายุยนื

1.ประโยชน์ ของโภชนบำบัด
เปี่ ยนเชวียนแพทย์จีนผูย้ งิ่ ใหญ่ในยุคโบราณของประเทศจีนกล่าวไว้วา่
“ร่ างกายของมนุษย์สิ่งที่จาเป็ นก็คืออาหาร ผูไ้ ม่รู้วา่ อาหารใดเหมาะสม
ต่อร่ างกาย ไม่เพียงพอที่จะรักษาชีวิตไว้ได้”
โภชนบาบัดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนมีประโยชน์ 3 ด้าน ได้แก่
1.ประคองเจิ้งชี่ บารุ งพร่ อง
2.ระบายแกร่ ง ขับเสี ยชี่
3.ป้ องกันการเกิดโรค ช่วยยืดอายุ

ประคองเจิง้ ชี่บำรุ งพร่ อง

อะไรคือกลุ่มอาการพร่ อง:
คือการที่ร่างกายมนุษย์มีการแสดงออกถึงเจิ้งชี่ไม่เพียงพอ การ
ทางานของอวัยวะเสื่ อมถอย ซึ่งตรงข้ามกับคาว่าแกร่ ง ตัวอย่างเช่น สี
หน้าหม่นหมอง ไม่มีชีวติ ชีวา หายใจสั้นเสี ยงเบา เหงื่อออกง่ายหรื อ
เหงื่อออกมากผิดปกติขณะหลับ เวียนศีรษะตาลาย ใจสั่นนอนไม่หลับ
รับประทานอาหารได้นอ้ ยลง ลิน้ ซีดอ้วนหรื อผอมลีบ ชีพจรอ่อนเล็กไม่
มีแรง
《คาภีร์ซู่เวิน่ ·อินหยางอิ๋งเสี่ ยงต้าลุ่น》กล่าวว่า“รู ปร่ างไม่เพียงพอ
อบอุ่นชี่ สารจิงไม่เพียงพอ บารุ งรส”
ประคองเจิ้งชี่บารุ งพร่ อง：บารุ งชี่ บารุ งเลือด หล่อเลี้ยงอิน บารุ งหยาง

อำหำรประคองเจิง้ ชี่บำรุ งพร่ อง

1.กลุ่มบารุ งชี่: ข้าว ข้าวเหนียว ข้าวฟ่ าง ถัว่ เหลือง เต้าหู้ เนื้อวัว เนื้อไก่
เนื้อกระต่าย ไข่ไก่ ไข่นกกระทา มันฝรั่ง แครอท พุทราจีน เป็ นต้น ใช้กบั
กลุ่มอาการชี่พร่ อง
2.กลุ่มบารุ งเลือด: เนื้อหมู เนื้อแพะ ตับหมู ตับแพะ ตับวัว ตะพาบน้ า
ปลิงทะเล ปวยเล้ง แครอท เห็ดหูหนูดา ลูกหม่อน เป็ นต้น ใช้กบั กลุ่มอาการ
เลือดพร่ อง
3.กลุ่มบารุ งอิน: ไข่เป็ ด ตะพาบน้ า ปลาหมึก หนังหมู เนื้อเป็ ด ลูกหม่อน
เก๋ ากี้ เห็ดหูหนูดา เห็ดหูหนูขาว เป็ นต้น ใช้กบั กลุ่มอาการอินพร่ อง
4.กลุ่มบารุ งหยาง: ถัว่ วอลนัท กุย้ ช่าย ถัว่ พร้า เนื้อแพะ เนื้อสุ นขั เนื้อนก
กุง้ เป็ นต้น ใช้กบั กลุ่มอาการหยางพร่ อง

ระบำยแกร่ งขับเสี ยชี่
อะไรเรี ยกว่ากลุ่มอาการแกร่ ง:
คือการที่ร่างกายได้รับการกระทบเสี ยชี่จากภายนอกหรื อมีสาเหตุ
จากเสมหะร้อน เลือดคัง่ พยาธิ อาหารสะสม ความชื้นและน้ าอุดกั้นเป็ นต้น
ทาให้เกิดกลุ่มอาการแกร่ งซึ่ งตรงข้ามกับคาว่าพร่ อง ตัวอย่างเช่น หน้าแดง
หายใจแรง เสมหะอุดกั้นทาให้หอบ ท้องอืด จุกแน่นเป็ นก้อน บวมตึง ปวด
ท้อง ไม่ชอบกด ท้องผูกถ่ายเป็ นเลือด ฝ้ าลิ้นหนาเหนียว ชีพจรแกร่ งใหญ่มี
แรง เป็ นต้น
ระบายแกร่ งขับเสี ยชี่: ขับเสี ยชี่ภายนอก ระบายความร้อน เปิ ดทวาร ขจัด
สิ่ งอุดตัน ขับความร้อน ระบายไฟ ขับชื้น ขับปัสสาวะ ขับเสมหะ ขับลม
ความชื้น ขับระบาย แก้พิษ ไหลเวียนชี่ กระจายลม ไหลเวียนเลือดขจัด
เลือดคัง่ ทาให้เลือดเย็น เป็ นต้น

อำหำรระบำยแกร่ งขับเสี ยชี่
1.กลุ่มขับเสี ยชี่ภายนอก: ขิง หัวหอม ถัว่ เหลืองที่ผา่ นกรรมวิธี ใช้กบั
ไข้หวัด
2.กลุ่มขับความร้อนระบายไฟ: มะระ ผักขม ผักกูด ผักเบี้ยใหญ่ เป็ นต้น
3.กลุ่มระบายร้อนขับชื้น: มะเขือ บัควีท ผักเบี้ยใหญ่ เป็ นต้น
4.กลุ่มระบายร้อนขับพิษ: ถัว่ เขียว ถัว่ แดงเล็ก ผักเบี้ยใหญ่ มะระ อาร์ติโชค
เต้าหู้ ถัว่ ลันเตา เป็ นต้น
5.กลุ่มระบายร้อนขับสู่ : แตงโม ถัว่ เขียว ชาเชียว เป็ นต้น
6.กลุ่มระบายร้อนชุ่มชื้นคอ: สมหวัง มะกอก มะเดื่อฝรั่ง เป็ นต้น
7.กลุ่มระบายร้อนเลือดเย็น: มะเขือ รากบัว บวบ เห็ดหูหนูดา เป็ นต้น

อำหำรระบำยแกร่ งขับเสี ยชี่
8.กลุ่มช่วยการขับถ่าย: กล้วยหอม ป๋ วยเล้ง หน่อไม้ น้ าผึ้ง งาดา เป็ นต้น
9.กลุ่มขับความชื้นและลม: ลูกเดือย มะละกอ เชอรี่ ปลาไหล เป็ นต้น
10.กลุ่มยากลิ่นหอมขับความชื้น: ถัว่ แปบ ถัว่ ปากอ้าเป็ นต้น ใช้กบั อาการ
อุ่นชื้น ร้อนชื้น ม้ามพร่ องความร้อนสูง เป็ นต้น
11.กลุ่มขับน้ า: ข้าวโพด ซังข้าวโพด ถัว่ ดา ถัว่ เขียว ถัว่ แดงเล็ก ฝักเขียว
เปลือกฝักเขียว ผักกาดขาว ปลาไน เป็ นต้น
12.กลุ่มอาการอุ่นภายใน: ขิงแห้ง อบเชย ฮวาเจียว ผักชีลอ้ ม พริ กไทยดา
เนื้อแพะ เป็ นต้น
13.กลุ่มขับเคลื่อนชี่: ถัว่ พร้า ดอกกุหลาบ เป็ นต้น ใช้กบั กลุ่มอาการชี่ติดขัด

อำหำรระบำยแกร่ งขับเสี ยชี่
14.ประเภทกระตุน้ การไหลเวียนของเลือด: ซานจา เหล้า
น้ าส้มสายชู
15.ประเภทขับเสมหะ: สาหร่ ายทะเล คุนปู้ ห่ายไต้ จื่อฉ่าย หัวไช
เท้า อัลมอลด์
16.ประเภทหยุดไอและหอบ: อัลมอลด์ สาลี่ แป๊ ะก้วย ผีผา ลิลลี่
เป็ นต้น
17.ประเภทสงบจิตใจ:เม็ดบัว ข้าวสาลี ลิลลี่ ลาไย ซวนจ่าวเหริ น
หัวใจหมู
18.ประเภทเก็บกัก บ๊วยแห้ง เม็ดบัว เป็ นต้น

กำรป้ องกันโรคและเคล็ดลับอำยุยนื
• 1.งา มัลเบอร์รี่ เก๋ ากี้ ลาไย วอลนัท นมผึ้ง ซานเย้า น้ านมคน นมวัว
ตะพาบสิ่ งเหล่านี้มีสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่ งล้วนแล้วแต่มีคุณสมบัติ
ต้านความชราและช่วยให้ชีวิตยืนยาว
• 2.กระเทียมสามารถฆ่าและยับยั้งเชื้อไวรัสได้ จึงสามารถป้ องกัน
การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และการติดเชื้อในลาไส้ได้
• 3.ซานจาสด ชาแดง และข้าวโอ๊ต สามารถลดไขมันในเลือดได้ จึง
สามารถป้ องกันหลอดเลือดแข็งตัวได้
• 4.โจ๊กลูกเดือย มะระ หน่อไม้ฝรั่ง ผักเบี้ยใหญ่ เป็ นต้น มีคุณสมบัติ
ป้ องกันและต่อต้านเซลล์มะเร็ง

2. หลักในกำรทำนอำหำรเพือ่ ดูแลสุ ขภำพ
• 1.ทานอาหารให้ครบทั้ง 5รส ไม่เลือกทานอาหาร ทานอาหารที่มี
ประโยชน์เพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วน
• 2.มีกฎในการทานอาหาร ไม่หิวและอิ่มจนเกินไป ทานในปริ มาณที่
พอเหมาะ ในขณะเดียวกันต้องได้สารอาหารที่ครบถ้วน
• 3.ทานอาหารที่ถูกสุ ขอนามัย เพื่อป้ องกันการได้รับโรคที่เข้าทางปาก
• 4.ทานอาหารโดยอิงเวลาและบุคคล สภาวะแวดล้อมและลักษณะ
ร่ างกายที่ต่างกันเป็ นสาเหตุให้ความจาเป็ นในการได้รับสารอาหาร
แตกต่างกันไป
• 5.งดทานอาหารตามที่ระบุ

(1.) เคล็ดลับเล็กๆน้ อยๆ
• ทานอาหารให้หลากหลาย ทานธัญพืชเป็ นหลัก ตารา《ซู่เวิ่น•อู่ฉาง
เจิ้งต้าลุ่น》กล่าวไว้วา่ :“ธัญพืช เนื้อ ผลไม้ ผัก เป็ นอาหารบารุ ง”
• ประเภทที่ 1) คือ ธัญพืชและพืชที่เป็ นหัวใต้ดิน：อาหารที่เป็ นธัญพืช
รวมถึงข้าว, แป้ ง, เมล็ดธัญพืช, มันทุกชนิด มันฝรั่ง รวมทั้งมันเทศและ
มันสาปะหลัง ล้วนมีคาร์โบไฮเดรตเป็ นหลัก รวมถึงมี โปรตีนใยอาหาร
และวิตามินบี
• ประเภทที่ 2 ) คือ อาหารประเภทเนื้อสัตว์ :ไม่วา่ เนื้อ เนื้อสัตว์ปีก ปลา
นม ไข่ มีส่วนประกอบหลักคือโปรตีน ไขมัน แร่ ธาตุ วิตามินเอและบี
เป็ นหลัก

(1.) เคล็ดลับเล็กๆน้ อยๆ
• ประเภทที่ 3) คือ อาหารประเภทถัว่ และผลิตภัณฑ์จากถัว่ : ทั้งถัว่
เหลืองหรื อถัว่ ตากแห้งชนิดอื่นๆ มีส่วนประกอบหลักคือโปรตีน
ไขมัน กากใยอาหาร แร่ ธาตุต่างๆรวมถึงวิตามินบี
• ประเภทที่ 4 )คือ อาหารจากธรรมชาติ: รวมถึงถัว่ สด ลาต้นใต้ดิน ใบ
และผลส่ วนประกอบหลักคือกากใยอาหาร แร่ ธาตุ วิตามินซี และ
แคโรทีน
• ประเภทที่ 5 )คือ อาหารที่บริ สุทธิ์ จากธรรมชาติ : รวมถึงน้ ามันจาก
พืชและสัตว์ แป้ ง น้ าตาลและ แอลกอฮอล์ ซึ่ งให้พลังงานเป็ นหลัก
นอกจากนี้ ไขมันจากพืชยังมีวิตามินอีและกรดไขมันจาเป็ นอีกด้วย

(2.) หลักกำรทำนอำหำรให้ สมดุล หลัก5 รส
• 5รส หมายถึง รสชาติหลักของอาหารซึ่ งโดยหลักมี5รสชาติ ได้แก่
• 1.อาหารรสหวาน: มีสรรพคุณบารุ งร่ างกายและบรรเทาความ
เจ็บปวดและชัก เช่น น้ าผึ้ง คาราเมล ลาไยอบแห้ง อาหารจาพวก
แป้ ง เป็ นอาหารที่มีมากที่สุด
• 2.อาหารรสเค็ม : มีสรรพคุณระบาย สลายก้อน บารุ งอินและเลือด
เช่น เกลือ สาหร่ าย กุง้ ปู แมงกะพรุ น เนื้อเต่า เป็ นต้น
• 3.อาหารรสเปี้ ยว(ฝาด) : มีสรรพคุณกักเก็บเหงื่อ สารน้ า หยุด
ระบาย กักปัสสาวะ เช่น บ๊วยแห้ง ซานจา ทับทิม ลูกพลับ เป็ นต้น
• 4.อาหารรสเผ็ด : มีสรรพคุณกระจาย กระตุน้ การไหลเวียนเลือด
และลมปราณ เช่น ขิง ต้นหอม กระเทียม พริ กไทย พริ ก เป็ นต้น

(2.) หลักกำรทำนอำหำรให้ สมดุล หลัก5 รส
• 5.อาหารรสขม: มีสรรพคุณลดความร้อน ระบายไฟ ขับความชื้น
ขับพิษ กระตุน้ ให้ลมปราณลงสู่ดา้ นล่าง เช่น มะระ อัลมอลด์ขม
เปลือกส้มเขียวหวาน ลิลลี่ เป็ นต้น
• 6.อาหารรสจืด : มีสรรพคุณขับปัสสาวะ ขับความชื้นและลมปราณ
เช่น แตงโม ฟัก โปร่ งสน ดอกไม้จีน ลูกเดือย เป็ นต้น
• 7.อาหารที่มีกลิ่นหอม : ส่ วนใหญ่เป็ นจาพวกผักและผลไม้ เช่น ส้ม
มะกรู ด ผักชี ผักกูด ยีห่ ร่ า เป็ นต้น อาหารที่มีกลิ่นหอมมีสรรพคุณ
ช่วยเจริ ญอาหาร กระตุน้ ม้ามและกระเพาะอาหาร ช่วยการไหลเวียน
พลังชี่ ขับความชื้น ขับสิ่ งสกปรก กระตุน้ จิตประสาท ทะลวงทวาร
เป็ นต้น

(2.)หลักกำรทำนอำหำรให้ สมดุล ·ปริมำณเย็นร้ อนทีเ่ หมำะสม
• ในสถิติที่พบ แสดงให้เห็นถึงชนิดของอาหารมากกว่าสามร้อยชนิด
อาหารส่ วนใหญ่รสชาติเป็ นกลาง ตามมาด้วยรสอุ่นร้อน และรสหนาวเย็น
• 1. ลักษณะของอาหารที่หนาวเย็น: ส่ วนใหญ่จดั เป็ นประเภทอิน มี
ประโยชน์ในการช่วยหล่อเลี้ยงอิน ขับความร้อน ระบายไฟ ทาให้
เลือดเย็น ล้างพิษ
• 2.ลักษณะของอาหารที่อบอุ่น: ส่ วนใหญ่จดั เป็ นประเภทหยาง มี
ประโยชน์ในการช่วยอบอุ่นเส้นลมปราณ พยุงหยาง ไหลเวียนเลือด
ทะลวงเส้นลมปราณ กระจายความเย็น เป็ นต้น
• 3.การรักษาอาหารให้อยูใ่ นระดับเย็นร้อนที่เหมาะสม: “ร้อนไม่แสบ
ริ มฝี ปาก เย็นไม่กระทบฟัน”

(2.)หลักกำรทำนอำหำรให้ สมดุล ·กำรจัดกำรเนือ้ สั ตว์ และผัก
• 1.ดื่มนมสดทุกวันวันละ1ถุง
• 2.อาหารในแต่ละมื้อควรบริ โภคก๋ วยเตี๋ยวหรื อข้าว ควบคุมปริ มาน
แตกต่างกันไปตามบุคคล
• 3. ในแต่ละวันต้องการอาหารที่มีโปรตีนสูงสามส่ วน:
• 4. เนื้อไม่ติดมัน 50กรัม ถัว่ 25กรัม และ เต้าหู,้ ไก่, เป็ ด, ปลา 100กรัม
• 5.ไข่ไก่ขนาดใหญ่หนึ่งฟอง การรับประทานมากเกินไปจะไม่มีส่วน
ในการช่วยเหลือ
• 6.400กรัมของผักและผลไม้ อัตราส่ วนของผักและผลไม้คือ 4:1

(2.)หลักกำรทำนอำหำรให้ สมดุล ·กำรจัดกำรอำหำรหยำบและละเอียด
• ส่ งเสริ มการบริ โภคอาหารสี แดง สี เหลือง สี เขียว สี ขาว สี ดา ช่วยให้หวั ใจ
แข็งแรง
• 1.สี แดงหมายถึงสี ไวน์แดง สามารถเพิ่มความหนาแน่นสูงของไลโปโปรตีน
ได้ มีผลต่อการป้ องกันระบบหัวใจและหลอดเลือดสาหรับเรา
• 2. สี เหลืองหมายถึงสี เหลืองของฟักทอง, แครอท, มันเทศ, มะเขือเทศ,
ข้าวโพด
• 3. สี เขียวหมายถึงชาเขียวและผักสี เขียว ช่วยป้ องกันโรคมะเร็ ง โรคผนังหลอด
เลือดแดงแข็งและการติดเชื้อ
• 4. สี ขาวหมายถึงข้าวโอ๊ต ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดคอเลสเตอรอลและไตรกลี
เซอไรด์, เหมาะสมอย่างยิง่ สาหรับคนที่เป็ นโรคเบาหวาน
• 5. สี ดาหมายถึงเห็ดหูหนูดา ช่วยบารุ งไตชุ่มชื่นปอด ลดไขมันในเลือด มี
ประโยชน์ในการต้านการแข็งตัวของเลือด

(2.)หลักกำรทำนอำหำรให้ สมดุล ·กำรวิเครำะห์ อำหำร
• 1.《อิ่นซ่านเจิ้งย้าว》หนังสื อเล่มนี้ได้กล่าวว่า “ฤดูใบไม้ผลิอากาศ
อบอุ่น ควรบริ โภคข้าวสาลีช่วยให้เย็นได้ ; ฤดูร้อนอากาศร้อนควรบริ โภค
เมล็ดถัว่ (ถัว่ เหลือง)ช่วยให้เย็นได้ ; ฤดูใบไม้ร่วงอากาศแห้ง ควรบริ โภค
กัญชงช่วยให้ความชุ่มชื้นได้ ; ฤดูหนาวอากาศหนาวเย็น ควรบริ โภคข้าว
ฟ่ าง (ข้าวสี เหลือง) ใช้ฤทธิ์ ร้อนรักษาเย็น”
• 2. คนที่มีร่างกายอ้วน ส่ วนมากมีเสมหะความชื้นเยอะ ดังนั้นอาหารที่
ควรบริ โภคควรจะเป็ นอาหารรสจืด ในขณะที่ของหวานของมันเลี่ยนไม่
ควรรับประทาน ; คนที่มีร่างกายผอม ส่ วนมากคืออินพร่ องเกิดความร้อน
ภายในดังนั้นอาหารที่ควรบริ โภคคืออาหารที่หวานชุ่มชื่นช่วยสร้างสารน้ า
ให้แก่ร่างกายได้ ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรรับประทานอาหารรสเผ็ดแห้ง

(3.) กำรควบคุมเวลำและปริมำณ·กำรกำหนดเวลำ
• การกาหนดเวลา: วิธีการรับประทานอาหารแบบดั้งเดิมของจีนคือ
การรับประทานอาหารสามมื้อต่อวัน การกินที่ตรงต่อเวลาจะช่วย
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานของการย่อยอาหาร
• สาหรับผูส้ ูงอายุ เด็กและคนป่ วยร่ างกายอ่อนแอควรจะรับประทาน
อาหารที่มีความหลากหลายน้อย อาหารมื้อเล็ก ควบคุมปริ มาณ
• 《หลาวเหล่าเหิ งเหยีย่ น》เขากล่าวว่า "ไม่ควรหิ วมากจนเกินไป
กินอาหารแต่ไม่อิ่มจนเกินไป อย่าให้กระหายมากเกินไป ดื่มแต่อย่า
ดื่มมากเกินไป ดังคากล่าวที่วา่ “ กินน้อยเพื่อที่จะรักษาม้าม "

(3.) กำรควบคุมเวลำและปริมำณ·กำรกำหนดเวลำ
• ประเทศจีนมีคากล่าวที่วา่ : ถ้าต้องการให้เด็กปลอดภัย ไม่ควรให้เด็กทาน
อาหารมากและไม่ควรให้ใส่ เสื้ อผ้าหนาจนเกินไป ในความเป็ นจริ งไม่เพียงแต่
เด็กๆ สาหรับพวกเราทั้งหลายก็ควรปฏิบตั ิ กินอาหารอิ่มเพียงแปดส่ วน ก็จะ
ทาให้ไม่มีโรคภัยใช้ชีวิตจนแก่เฒ่า
• อาหารเช้าควรจะดี: กระเพาะอาหารและลาไส้ในเวลากลางคืน จะได้รับความ
ว่างเปล่า เมื่อรับประทานอาหารเข้าไป จะเกิดการบารุ งหล่อเลี้ยงร่ างกายให้
เกิดการบารุ งซ่อมแซม ก่อนที่จะไปสร้างเป็ นพลังงานที่สมบูรณ์ ดังที่กล่าว
อาหารเช้าควรจะเป็ นสิ่ งที่ดี หมายถึงคุณภาพของอาหารเช้า คุณค่าทาง
โภชนาการควรจะสูง ร่ างกายดูดซึมได้ง่าย ให้พลังงานที่เพียงพอต่อร่ างกาย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ควรเป็ นอาหารเบาบาง แห้ง เพื่อการรับประทานอาหารที่ดี
ไม่เพียงแต่ช่วยในการดูดซึมสารอาหารแต่ยงั รู้สึกสะดวกสบาย

(3.) กำรควบคุมเวลำและปริมำณ·กำรกำหนดเวลำ

• อาหารกลางวันควรรับประทานให้อิ่ม: อาหารกลางวันมีบทบาทในการ
เชื่อมโยงต่อร่ างกาย ในเวลากลางวันจะมีการใช้พลังงานมาก ควรจะได้รับ
การบารุ งร่ างกายในทันที ดังนั้นอาหารกลางวันควรจะรับประทานให้อิ่ม ที่
เรี ยก “อิ่ม" คือต้องกาหนดปริ มาณของอาหารให้มีความแน่ชดั และแน่นอน
ว่า ไม่ควรกินอิ่มจนเกินไป เพราะจะทาให้กระเพาะอาหารและลาไส้รับภาระ
หนักเกินไป และยังส่ งผลกระทบต่อกิจกรรมปกติของร่ างกายและความ
แข็งแรงของร่ างกายอีกด้วย
• อาหารเย็นควรรับประทานน้อย: ในเวลาเย็นจะเป็ นช่วงเวลาใกล้เข้านอน มี
กิจกรรมเพียงเล็กน้อย ไม่ควรรับประทานเยอะ ตัวอย่างเช่น การรับประทาน
อาหารมากเกินไป จะง่ายต่อการทาให้อาหารคัง่ ค้าง เพิม่ ภาระให้กบั กระเพาะ
อาหารและลาไส้ จะทาให้อาหารไม่ยอ่ ย ส่ งผลกระทบต่อการนอนหลับ
ดังนั้นการรับประทานอาหารมื้อเย็นควรจะน้อย และไม่ควรนอนหลังจากการ
รับประทานอาหารในทันที ควรจะทากิจกรรมเล็กๆน้อยๆแล้วค่อยเข้านอน

(4.) เลิกสู บบุหรี่เลิกดืม่ เหล้ ำรับประทำนอำหำรรสจืด
• 1.การสูบบุหรี่ ไม่เพียงแต่จะทาให้เป็ นมะเร็งปอดแล้ว ยังส่ งผลให้มีปัจจัย
เสี่ ยงต่อการเป็ นโรคทางหลอดเลือดหัวใจและสมอง ทาให้เกิดกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือด และอัมพฤกษ์ได้ ดังนั้นควรเลิกสูบบุหรี่
• 2.ในตาราเปิ่ นเฉ่ากังมู่ ได้กล่าวไว้วา่ “เหล้านั้นบริ โภคปริ มาณน้อยๆช่วย
ทาให้เลือดลมเดินดี บริ โภคปริ มาณมากเกินกลับไปทาร้ายจิตประสาท
และเลือด” โดยปกติแล้วปริ มาณแอลกอฮอลล์ที่สามารถบริ โภคได้ควร
จะน้อยกว่า30กรัมต่อวัน และน้อยกว่า20กรัมในเพศหญิง
• 3.จากัดปริ มาณเกลือ โดยการบริ โภคอาหารรสชาติเหมาะสม คาว่า
“เกลือเยอะๆ”จะต้องหมดไป

(5.) ควำมน่ ำสนใจเกีย่ วกับกำรดืม่ ชำ

• ใบชา ในตาราเปิ่ นเฉ่าเปี้ ยนตู๋
• ฤทธิ์ ,รสและเส้นลมปราณ: รสขม, หวาน,ฤทธิ์ เย็น เข้าสู่เส้นลมปราณหัวใจ
ปอด กระเพาะอาหาร
• ประโยชน์ : มีฤทธิ์ บารุ งสารน้ าลดการกระหาย ช่วยฆ่าเชื้อลดความร้อน ขจัด
ความชื้นขับปั สสาวะ ช่วยย่อยอาหารลดอาการท้องเสี ย ลดความร้อนในหัวใจ
ช่วยให้สดใส
• ใบชา นอกจากจะรักษาศีรษะและดวงตา ลดอาการอาหารติดขัดช่วยย่อย แล้ว
ยังช่วยในการขับถ่าย
• ในตารา สุ ยจวี้หยิน่ สื อผู่ ได้กล่าวว่า ชามีฤทธิ์ ระบายความร้อนที่อวัยวะหัวใจ
และจิตประสาท แก้เมา ลดอาการกระสับกระส่ าย ขจัดเสมหะความร้อนทาให้
อวัยวะตับและถุงน้ าดีเย็นลง บารุ งสายตา ปอด กระเพาะอาหาร แก้กระหาย
ดังนั้นชาจึงเหมาะสาหรับคนที่เป็ นโรคอ้วน ความดันโลหิ ตสูง บวมน้ า ผูป้ ่ วย
มะเร็ ง

(5.) ควำมน่ ำสนใจเกีย่ วกับกำรดืม่ ชำ
• ข้อควรระวัง ：ผูท้ ี่เป็ นโรคนอนไม่หลับควรหลีกเลี่ยง ยาต้านพิษ ชารส
เข้มข้น เมื่อดื่มในขณะที่ทอ้ งว่างมีผลต่อกระเพาะอาหาร
• การวิจยั ในปั จจุบนั ：ใบชาส่ วนใหญ่มีส่วนประกอบของสารอัลคาลอยด์เป็ น
หลักดังเช่น คาเฟอีนในกาแฟ และโกโก้ ; อุดมไปด้วยสารหอมระเหยฟลาโว
นอยด์ และ สารแทนนิน
• หมายเหตุ：ต้นชาต้องมีอายุมากกว่าสามปี ขึ้นไปจึงสามารถเก็บเกี่ยวใบชา
ได้ โดยจะเก็บเกี่ยวใบอ่อนในช่วงก่อนและหลังวันเช็งเม้งจะได้ใบชาคุณภาพ
ดี ถ้าเก็บเกี่ยวหลังช่วงเวลานี้ไปก็จะได้ใบชาคุณภาพที่ดอ้ ยลงมาอีกระดับ
• สามารถแบ่งใบชาออกเป็ นชาเขียว ชาแดง เป็ นต้น ชาเขียวมีฤทธิ์ ลดและขจัด
ความร้อนในหัวใจและจิตประสาท ช่วยบารุ งปอดและกระเพาะอาหาร ชาแดง
มีฤทธิ์ อบอุ่นม้ามและกระเพาะช่วยให้ทางานดี

(6.) กำรรับประทำนอำหำรด้ วยอำรมณ์ เป็ นสุ ข
• 1.รับประทานอาหารอย่างช้าๆ :ควรรับประทานอาหารอย่างช้าๆ เคี้ยวอาหารให้
ละเอียดก่อนกลืน
• 2.รับประทานอาหารอย่างตั้งใจ: ตารา 《ลุ่นหยู•่ เซียงถาง》ได้กล่าวไว้วา่
"ไม่ควรพูดคุยเวลารับประทานอาหาร" ควรรับประทานอาหารอย่างตั้งใจจึงจะ
ได้ลิม้ รสชาติที่แท้จริ งของอาหาร แล้วยังช่วยในการย่อย ดูดซึมอาหาร และยิง่ ทา
ให้การทานอาหารมีความน่าสนใจยิง่ ขึ้น เช่นการจัดการลาดับอาหารต่างๆ ผัก
เนื้อสัตว์ ไข่ ช่วยเพิ่มความอยากอาหาร
• 3.รับประทานอาหารอย่างมีความสุ ข: การรับประทานอาหารอย่างมีความสุ ขนั้น
สามารถเพิ่มความอยากอาหารได้ ในทางกลับกันถ้าอารมณ์ไม่ดีกม็ ีผลทาให้ไม่
อยากอาหาร การย่อยอาหารก็ไม่ดี หลังรับประทานอาหารถถ้ามีอารมณ์โมโห
เรี ยก“กัว่ สื อ" โมโหแล้วรับประทานอาหารเรี ยก“สื อกัว่ ชี่" ทั้งสองล้วนแล้วแต่
ส่ งผลเสี ยต่อการย่อยอาหารทั้งนั้น

(7.) กำรทำนอำหำรอย่ ำงถูกหลักอนำมัย
• 1.ควรรับประทานอาหารที่สดใหม่ สะอาด และปรุ งสุ กเป็ นหลัก
• 2.ควรระมัดระวังในการรับประทานอาหาร ในวิถีชีวิตอันยาวนาน
ของมนุษย์เรานั้นได้ทาให้ค่อยๆเกิดการเรี ยนรู้วา่ สัตว์และพืชบาง
ชนิดมีผลร้ายกับมนุษย์โดยเมื่อรับประทานแล้วเป็ นพิษ เช่น
ปลาโลมา มันฝรั่งงอก สัตว์ที่เสี ยชีวิตจากการเป็ นโรค เป็ นต้น ดังนั้น
การรับประทานอาหารอย่างไม่ระมัดระวังนั้นส่ งผลต่อสุ ขภาพ และ
อาจอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
• 3.ควรทาความสะอาดช่องปากหลังการรับประทานอาหาร การบ้วน
ปากล้างปากทาให้ช่องปากสะอาดฟันแข็งแรงแล้วยังป้ องกันกลิ่นปาก
ฟันผุและโรคอื่นๆได้อีกด้วย

(8.) หลักกำรในกำรระมัดระวังและควบคุมอำหำร
• ตารา《จินคุ่ยเย้าเลวี่ย》 ได้กล่าวไว้วา่ ：สิ่ งที่เรารับประทานเข้าไปนั้นมี
ความเกี่ยวของกับการเกิดโรค และส่ งผลโดยตรงต่อร่ างกาย ดังนั้นเมื่อ
รับประทานสิ่ งที่เหมาะสมก็จะมีฤทธิ์ บารุ งร่ างกาย ถ้ารับประทานสิ่ งที่ไม่ดีก็
จะทาให้เกิดการเจ็บป่ วยได้ "
• โดยรวมของหลักการนั้นสื่ อถึงการนาฤดูกาลของอาหารทั้งสี่ และรสชาติท้ งั
ห้ามาใช้ในการปรับสมดุลอินหยางของมนุษย์ เพื่อจุดประสงค์ในการป้ องกัน
และรักษาโรคให้สุขภาพร่ างกายแข็งแรง
• การจากัดอาหารมากจนเกินไปอาจทาให้เกิดการขาดสารอาหาร หมอใหญ่ใน
สมัยราชวงค์หมิง เฉินสื อกงได้กล่าวไว้วา่ :“การรับประทานอาหารควรงด
การกินของเย็นของแข็งและของมัน” ในสมัยราชวงค์ชิง เย่กยุ้ ก็เคยกล่าว
ไว้วา่ ：“อาหารเหมาะสมต่อร่ างกายคืออาหารที่ร่างกายต้องการโดยเมื่อ
รับประทานแล้วกระเพาะอาหารสามารถย่อยและดูดซึมได้ดี "

ข้ อควรระวังเรื่องอำหำร ในช่ วงเวลำทีป่ ่ วย

• ตารา《ซู่เวิน่ – เร่ อลุ่นเพียน》 กล่าวว่า “เมื่อโรคร้อนใกล้หาย อาหาร
ประเภทสัตว์กลับทาให้โรคกาเริ บขึ้นมา การรับประทานอาหารมาก ๆ ก็ทาให้
เกิดความร้อนได้เช่นกัน”
• ผูท้ ี่มีหยางของกระเพาะและม้ามพร่ อง ห้ามรับประทานของเย็น ไม่ควร
รับประทานผักดิบ ผลไม้สดเป็ นปริ มาณมาก ๆ
• ผูท้ ี่เบื่ออาหารเพราะม้ามพร่ องหรื อผูท้ ี่เพิ่งเริ่ มเป็ นหวัด ควรหลีกเลี่ยงอาหาร
ประเภทข้าว แป้ ง เช่นข้าวโพด ข้าวบาร์เลย์ ข้าวสาลี
• ผูท้ ี่มา้ มถูกรบกวนด้วยความชื้นหรื อมีเสมหะและความชื้นสะสม ควรหลีกเลี่ยง
อาหารมันเลี่ยน น้ ามันหมู เนื้อสัตว์ติดมัน ของทอด ผลิตภัณฑ์จากนม
• กลุ่มโรคลมร้อน เสมหะร้อน ผดผื่น ควรหลีกเลี่ยงปลาทะเล ปลาที่ไม่มีเกล็ด
(ปลาจาระเม็ด ปลาดาบ ปลาซีกเดียวเป็ นต้น) กุง้ ปู อาหารที่มาจากทะเล
(หอยตากแห้ง หอยแมลงภู่ หอยเป่ าฮื้อ) เนื้อแพะ เนื้อสุ นขั เนื้อกวาง เป็ นต้น

ข้ อควรระวังเรื่องอำหำร ในช่ วงเวลำทีป่ ่ วย
• กลุ่มโรคร้อนอยูภ่ ายใน ควรหลีกเลี่ยงอาหารเผ็ดร้อน เช่น ต้นหอม ขิง
กระเทียม พริ กไทย พริ ก กุยช่าย สุ รา บุหรี่
• อาหารแสลงต่าง ๆ ทาให้โรคกาเริ บ และจะทาให้โรคใหม่เป็ นหนัก
ขึ้น นอกจากอาการคาว อาหารรสเผ็ดดังกล่าว ยังมีบคั วีท ถัว่ งอก
เนื้อห่าน หัวเป็ ด หัวไก่ หัวหมู หัวลา เป็ นต้น ที่ผปู้ ่ วยโรคหอบหื ด
เก๊าต์ โรคผิวหนัง ห้ามรับประทาน
• ผูป้ ่ วยแต่ละโรค เช่นโรคหัดในระยะเริ่ มต้น รับประทานอาหารแสลง
บางชนิดได้ในปริ มาณที่เหมาะสมได้ เช่น ถัว่ งอก ผักชี เพื่อช่วยให้
ร่ างกายขับหัดออกมาได้ดีข้ ึน

ช่ วงเวลำทีร่ ับประทำนยำ
• ตารา《ซางหานลุ่น 》และ《จินกุย้ เย้าเลวี่ย》 ระบุไว้วา่ ในช่วงเวลาที่
รับประทานยานั้น ไม่ควรรับประทานของเย็น ของมันเลี่ยน ย่อยยาก
เนื้อสัตว์ แป้ ง ผักที่มีรสเผ็ดห้าอย่าง (กระเทียม คื่นช่าย ผักชี หัวหอม
ต้นหอม เป็ นต้น) สุรา อาโวคาโด อาหารที่มีกลิ่นฉุน เป็ นต้น
• ในตาราโบราณกล่าวว่าถ้ากินยากันเฉ่า หวงเหลียน เจี๋ยเกิ่ง บ๊วย ไม่ควร
รับประทานเนื้อหมู รับประทานใบสะระแหน่ไม่ควรรับประทานเนื้อ
ตะพาบ รับประทานฝูหลิงไม่ควรรับประทานเอสเทอร์ (Ester)
รับประทานเนื้อตะพาบก็ไม่ควรรับประทานผักโขม รับประทานเนื้อไก่ไม่
ควรรับประทานปลาไหล น้ าผึ้งควรหลีกเลี่ยงหัวหอม ยาเทียนตงและม่าย
ตงหลีกเลี่ยงปลาตะเพียน ยาไป๋ ซู่หลีกเลี่ยงกระเทียม ท้อ สาลี่ ถ้า
รับประทานโสมคนให้งดถัว่ ดา หลีกเลี่ยงซานจา หัวไช้เท้า ใบชา ถู่ฝหู ลิง
หลีกเลี่ยงชา เป็ นต้น

ในระยะตั้งครรภ์ และหลังคลอด
• ในระยะตั้งครรภ์มกั มีภาวะกลุ่มอาการอินพร่ องหยางมาก สามารถ
รับประทานอาหารบารุ งที่รสหวานเย็นได้
• อาหารประเภทที่มีฤทธิ์ ทะลวงเลือด หญิงตั้งครรภ์ไม่ควรรับประทาน
อาหารประเภทนี้ได้แก่ ซิ่ งเหริ น ซานจา ก้ามปู
• อาหารประเภทหล่อลื่นทาให้เกิดภาวะแท้งจึงควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ ใบฝัก
เขียว ผักโขม คุณนายตื่นสาย มะเขือ แห้ว จือกู (วงศ์ขาเขียด) ลูกเดือย
เป็ นต้น
• อาหารฤทธิ์ เผ็ดร้อนรุ นแรงทาให้ครรภ์ร้อน ก็ควรหลีกเลี่ยงเช่นกัน
ได้แก่ โร่ วกุย้ ขิงแห้ง พริ กไทย ฮวาเจียว(มะแข่น) พริ กไทย พริ ก ขิง
สด กระเทียม เนื้อแพะ เนื้อนกเกาะคอน ปลาไหลญี่ปุ่น เป็ นต้น

ในระยะตั้งครรภ์ และหลังคลอด

• สุ ราทาให้เกิดความร้อนขึ้น ส่ งผลกระทบถึงพัฒนาการของทารกใน
ครรภ์ หากร้ายแรงอาจทาให้ทารกมีลกั ษณะผิดปกติ ดังนั้นหญิงมี
ครรภ์ไม่ควรดื่มสุ รา รวมถึงอาหารที่เกี่ยวกับสุ รา
• อาหารอื่นๆ เช่น คุนปู้ (สาหร่ ายซี แทงเกิล) มอลต์ ดอกหวยฮว่า เนื้อ
ตะพาบเป็ นต้น สาหร่ ายคุนปู้ มีฤทธิ์ สลายก้อน มอลต์และดอกหวยฮ
ว่าสามารถทาให้แท้ง ดังนั้นหญิงมีครรภ์ควรหลักเลี่ยง
• หลังคลอดมีเลือดคัง่ อยูภ่ ายใน ไม่ควรรับประทานอาหารรสเปรี้ ยว
รสเฝื่ อน เช่น บ๊วย ลูกบัว กอร์กอน พลับจีน ฟักทอง
• หลังคลอดร่ างกายอ่อนแอ ควรบารุ งอินหยางและเลือดลม
โดยเฉพาะเสริ มอินบารุ งเลือดเป็ นหลัก สามารถรับประทานอาหาร
ฤทธิ์ หวาน หวานเย็น เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก ไข่ นม งดรับประทานอาหาร
เผ็ดร้อนที่ทาลายอิน ของแสลงและอาหารฤทธิ์ เย็น

(9.) กำรดูแลตัวเองหลังรับประทำนอำหำร
• 1.หลังมื้ออาหารออกไปเดินเสร็จ ไม่ควรนอนพักทันที ควร
เคลื่อนไหวร่ างกายเบาๆ เพื่อความแข็งแรง มีคาโบราณกล่าวไว้วา่
“หลังอาหารเดินร้อยก้าว อายุยนื ถึงเก้าสิ บเก้าปี ”
• 2. หลังอาหารนวดท้อง หลังมื้ออาหารใช้มือนวดท้องโดยหมุนเป็ น
วงกลมจากขวาไปซ้ายตามเข็มนาฬิกา ทา20-30ครั้ง สามารถช่วย
กระตุน้ การทางานของกระเพาะลาไส้ ถ้าหากหลังอาหารทั้งเดินออก
กาลังกายทั้งนวดท้องไปพร้อมกัน ยิง่ ให้ผลดีมากขึ้น

สรุ ป
• อาหารเป็ นปัจจัยของชีวิตที่ขาดไม่ได้ สารหล่อเลี้ยงร่ างกาย เพื่อให้
ร่ างกายพัฒนาการเติบโตมีชีวิตอยูต่ ่อไปได้ ตาราจีนกล่าวไว้วา่ คนมี
อาหารเป็ นสวรรค์
• ดังนั้นในเมืองจีนตั้งแต่สมัยโบราณก็เริ่ มเห็นความสาคัญของการ
รับประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพ โดยใช้ทฤษฎีแพทย์แผนจีนในการ
อธิ บาย การปรับสมดุลอาหาร ข้อควรระวังในการรับประทานอาหาร
เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม เสริ มสร้างความแข็งแรงสมบูรณ์
เป็ นวิธีหนึ่งที่ทาให้อายุยนื ยาว
• หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าเนื้อหาที่บรรยายความรู้ในวันนี้จะเป็ นความรู้ เป็ น
ประโยชน์ให้แก่ทุกท่าน เพื่อให้ทุกท่านนาความรู้น้ ีไปใช้ดูแลสุ ขภาพ
ของตนเอง และมีอายุยนื ยาว

หมายเหตุ : เอกสารนี ้เป็ นลิขสิทธิ์และทรัพท์สินทางปั ญญาของหัวเฉียว แพทย์
แผนจีนใช้ เผยแพร่เพื่อเป็ นวิทยาทานความรู้แก่ประชาชน
ห้ ามมิให้ คดั ลอกในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้ รับอนุญาตทุกกรณี
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