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ทำไมเวลำมำหำหมอจีนต้ อง “แมะ”?
พจ.อรกช มหาดิลกรัตน์ （蔡佩玲中医师）

หลายคนที่มาหาหมอจีนอาจมีขอ้ สงสัยว่าทาไมเวลามาหาหมอจีนจะต้องแมะที่ขอ้ มือด้วย
บางคนอาจจะตั้งคาถามในใจว่า “คุณหมอฟั งชี พจรเพื่ออะไร?” “ชี พจรสองข้ างนี่มันเหมือนกันหรื อเปล่ า?”
“แมะแล้ วบอกได้ เลยหรื อว่ าเป็ นโรคอะไร?” “น่ าเชื่ อถือหรื อเปล่ า? เพียงแค่ แค่ จับข้ อมือก็ร้ ูเลยหรื อ” ?

“การแมะ” แท้ จริงแล้วเป็ นอย่างไรนั้น จะมาอธิบายให้ ฟังกันนะคะ
“แมะ หรือ พะแมะ” ในภาษาจีนกลางก็คือ ม่าย（脉）มาจากคาว่า ป่ าม่าย（把脉）หรื อ เชียะม่าย
（切脉） ซึ่งก็หมายถึงการจับชีพจรในศาสตร์การแพทย์แผนจีน เป็ นหนึ่งในวิธีการเพือ่ วินิจฉัยโรคและกลุ่มอาการ
โดยที่ชีพจรจะสะท้อนให้เห็นถึงสภาพร่ างกายของผูป้ ่ วยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ ชีพจรเกิดขึ้นได้อย่างไร ในทาง
แพทย์จีนกล่าวว่า ชีพจรเกิดจากการเต้นของหัวใจ ซึ่งอาศัยการทางานของหยางหัวใจและชี่หวั ใจ โดยมีเลือดและอินหัวใจ
เป็ นองค์ประกอบ นอกจากนี้ยงั ต้องมีอวัยวะปอดเป็ นตัวผลักดัน เกี่ยวข้องกับอวัยวะม้ามซึ่งควบคุมเลือดให้ไหลเวียนอยู่
ภายในเส้นเลือด อวัยวะตับเป็ นแหล่งกักเก็บเลือด อวัยวะไตเป็ นแหล่งกักเก็บสารจิงซึ่ งเป็ นสารจาเป็ นในร่ างกายสามารถ
เปลี่ยนแปลงเป็ นเลือดได้ ดังนั้น เมื่ออวัยวะต่างๆทางานไม่ปกติ หรื อเลือดและลมปราณมีไม่เพียงพอ หรื อไหลเวียนไม่
สะดวก ถึงแม้วา่ เราจะไม่ได้รู้สึกว่าไม่สบายอะไรสักเท่าไหร่ หรื อรู ้สึกไม่สบายแต่ไปโรงพยาบาลตรวจร่ างกายแล้วไม่พบ
ปั ญหาอะไร แต่วา่ มันสามารถสะท้อนออกมาได้ในชีพจร หรื อที่เรี ยกว่า “ชีพจรป่ วยแต่ คนยังไม่ ป่วย （脉病人不
病 ） ” นี่แหละคือเสน่ห์ของศาสตร์แพทย์จีน ทาให้เราสามารถรับรู ้วา่ ตอนนี้เรามีความผิดปกติอย่างไร และสามารถ
ป้ องกันและดูแลตัวเองได้ก่อนที่อาการป่ วยหนักจะเกิด
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ซ้ าย

ขวา

ชุ่น
กวน
ฉื่อ

การแมะเป็ นการอาศัยความรู ้สึกโดยการสัมผัสลักษณะการเต้นของชีพจร

โดยที่ชีพจรในแต่ละตาแหน่งจะ

แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะบ่งบอกถึงพลังของแต่ละอวัยวะ โดยในการแมะคุณหมอจะใช้นิ้วมือทั้งสามนิ้ว (นิ้วชี้ นิ้วกลาง
นิ้วนาง) สัมผัสบริ เวณใต้ขอ้ มือฝั่งนิ้วโป้ ง

โดยใช้นิ้วกลางสัมผัสบริ เวณปุ่ มกระดูกนูนด้านในเป็ นตาแหน่ง “กวน

（关）” ก่อน จากนั้นนิ้วชี้อยูเ่ หนือกวน เป็ นตาแหน่ง “ชุ่น（寸）” และนิ้วนางอยูใ่ ต้กวนเป็ นตาแหน่ง “ฉื่อ
（尺）” สามนิ้วเรี ยงติดกันความห่างให้พอเหมาะกับแต่ละบุคคล เช่น คนอ้วน แขนยาวใหญ่ อาจจะห่างนิดนึง เป็ น
ต้น นอกจากนี้การจับชีพจรที่ขอ้ มือซ้ายกับขวาก็มีความหมายแตกต่างกันไปอีก ด้านขวาจะหมายถึง ตาแหน่งชุ่น=ปอด
ตาแหน่งกวน=ม้าม ตาแหน่งฉื่อ=ไต(มิ่งเหมิน) ส่วนด้านซ้ายจะหมายถึง ตาแหน่งชุ่น=หัวใจ ตาแหน่งกวน=ตับ ตาแหน่ง
ฉื่อ=ไตหยิน
เทคนิคในการจับชีพจรจริ งๆแล้วยังมีการวิเคราะห์อีกหลายวิธีดว้ ยกัน แต่สาหรับในที่น้ ีจะพูดถึงวิธีง่ายๆ และใช้
กันทัว่ ไป เป็ นพื้นฐานในการจับชีพจรและวินิจฉัยโรคและกลุ่มอาการ
ตำแหน่ ง

ด้ ำนซ้ ำย

ด้ ำนขวำ

ชุ่น
（寸）

หัวใจ (ลาไส้เล็ก)

ปอด (ลาไส้ใหญ่)

กวน
（关）

ตับ (ถุงน้ าดี)

ม้าม (กระเพาะ)

ฉื่อ
（尺）

ไตอิน (กระเพาะปั สสาวะ)

ไตหยาง(มิ่งเหมิน)
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เมื่อคุณหมอจับชีพจรแล้วสิ่งที่จะพิจารณาได้แก่ ระดับการแมะ(อยู่ตื้น(ชีพจรลอย)-ลึก(ชีพจรจม)) จังหวะการเต้ น(เร็ ว-ช้ า
สม่าเสอหรื อไม่) ลักษณะของชีพจร(ชีพจรใหญ่ -เล็ก นุ่ม-แข็งตึง) ลักษณะการเต้ น(มีแรง หรื ออ่ อนแรง การลื่นไหลไม่ มี
สะดุดหรื อไม่ ) โดยชีพจรของคนปกติจะเรี ยกว่า “ผิงม่ ำย（平脉）” คือ ชีพจรจะไม่ลอยไม่จม เต้นสม่าเสมอ ไม่เล็ก
ไม่ใหญ่ ไม่แรงไม่อ่อน แต่ท้งั นี้ก็จะเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไปตามอายุ เพศ ฤดูกาล ลักษณะรู ปร่ าง เช่นคนผอมชีพจรมัก
ลอยหรื ออยูต่ ้นื คนอ้วนชีพจรมักจม แต่ถา้ หากพบชีพจรในทางกลับกันแสดงว่ามีความผิดปกติในร่ างกายเกิดขึ้นแล้ว
ลักษณะการเต้นของชีพจรในทางแพทย์จีนมีระบุไว้ 28 ชนิดด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ชีพจรแบบฝูม่าย（浮脉）
หรื อชีพจรลอย ซึ่งจะมีลกั ษณะเหมือนท่อนไม้ลอยอยูผ่ วิ น้ า เวลากดจะจมเล็กน้อย ลักษณะชีพจรเช่นนี้มกั พบได้ในผูป้ ่ วย
ไข้หวัดหรื อบ่งบอกถึงอาการเปี่ ยวปั จจัยเสียก่อโรคยังอยูภ่ ายนอกยังไม่เข้าสู่อวัยวะภายใน ชีพจรแบบเสี ยนม่าย(弦脉)
หรื อที่มกั ได้ยนิ คุณหมอบอกว่าชีพจรตึงนัน่ เอง ชีพจรนี้ เวลาจับจะรู ้สึกเป็ นเส้นยาว และตึงคล้ายกับเวลากดสายพิณ ใคร
บ้างที่จะมีลกั ษณะชีพจรแบบนี้ โดยมากมักจะมีปัญหาในเรื่ องตับ ในทางแพทย์จีนบอกว่าอาจจะมีลมปราณตับเกิดการ
ติดขัด โดยมากมักจะพบว่ามีความเครี ยด ความดันสูงร่ วมด้วย หรื ออาจจะพบในผูท้ ี่มีอาการเจ็บปวด ถ้าหากว่าตึงด้วยเต้น
เร็วด้วย แสดงว่านอกจากจะมีลมปราณตับติดขัดแล้ว อาจสะสมเป็ นเวลานานจนทาให้เกิดไฟลุกโหมอยูภ่ ายใน หรื อ
อาจจะเคยได้ยนิ คุณหมอบอกว่า “ตับร้อน” นัน่ เอง แต่ถา้ ชีพจรตึงแต่เป็ นลักษณะเส้นเล็กๆ ก็แสดงถึงลมปราณตับติดขัด
ร่ วมกับมีเลือดพร่ อง หรื อมีตบั และไตอินพร่ อง เป็ นต้น
นอกจากนี้การแมะยังมีส่วนเฉพาะสาหรับเด็กเล็กๆอีกด้วย เด็กบางคนหรื อพ่อแม่อาจจะสงสัยกันว่าทาไมผูใ้ หญ่
จับชีพจรที่ขอ้ มือ แล้วเด็กเล็กๆดูอะไรกันที่นิ้ว การดูร่องรอยที่นิ้ว เป็ นการดูเส้นเลือดเล็กๆที่อยูบ่ ริ เวณนิ้วชี้บริ เวณนอก
โดยหงายฝ่ ามือ มักจะใช้ดูในเด็กเล็กอายุนอ้ ยกว่า 3 ขวบเนื่องจากชีพจรบริ เวณข้อมือค่อนข้างเล็กจับได้ยาก โดยจะมีการ
แบ่งตาแหน่งออกเป็ น ข้อแรกสุดเป็ นเฟิ งกวน（风关） ข้อถัดขึ้นไปเป็ นชี่กวน（气关） และข้อนิ้วสุดท้าย
เป็ นมิ่งกวน（命关）ซึ่งแต่ละระดับจะบ่งบอกได้ถึงอาการหนัก-เบาของโรค ปั จจัยเสี ยก่อโรคยังอยูภ่ ายนอกหรื อเข้า
ลึกสู่อวัยวะภายใน นอกจากนี้สีของเส้นเลือดที่นิ้วยังบ่งบอกได้ถึงว่ามีอาการร้อน-เย็น พร่ อง-แกร่ ง มีเสมหะอุดกั้น เลือด
ไหลเวียนไม่ดี เช่นสีแดงสดหมายถึงมีความเย็น สีแดงม่วงหมายถึงมีความร้อน สีอ่อนหมายถึงอาการพร่ อง เป็ นต้น
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ชี่กวน
เฟิ งกวน

เคยได้ยนิ หลายคนบอกว่าแมะแล้วรู ้วา่ เป็ นมะเร็ง มีเนื้องอกตรงนั้นตรงนี้ จริ งหรื อไม่ ประเด็นนี้หลายๆคน
ค่อนข้างเชื่อได้ยาก ผูป้ ่ วยมะเร็งนั้นพื้นฐานเดิมมีความซับซ้อนของโรคและกลไลการเกิด การดาเนินโรคแตกต่างกับไปแต่
ละบุคคล แต่ละระยะของโรคก็มีความแตกต่างกันไป

และผูป้ ่ วยมะเร็งส่วนใหญ่ที่มาหาหมอจีนมักจะผ่านการรักษา

สารพัดอย่างมาเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ดังนั้นชีพจรที่ปรากฏก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยอีกเช่นกัน

ในความเป็ นจริ งแล้วในทาง

ศาสตร์การแพทย์แผนจีนในอดีตไม่ได้มีการระบุถึงโรคมะเร็งแต่อย่างใด แต่สามารถจะบอกได้วา่ อวัยวะต่างๆในร่ างกาย
ของเราทางานปกติหรื อไม่ เลือดและลมปราณเพียงพอ และไหลเวียนสะดวกติดขัดหรื อไม่ อินและหยางในร่ างกายสมดุล
หรื อไม่ มีเสมหะหรื อปั จจัยเสียก่อโรคอยูภ่ ายในร่ างกายหรื อไม่ เป็ นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละถ้าหากไม่ป้องกันรักษา ปล่อย
ทิ้งไว้นานวันเข้าก็จะทาให้มีโรคต่างๆตามมาได้ ไม่เพียงแต่โรคมะเร็ง

ซึ่งทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ประสบการณ์ยาวนานของคุณ

หมอ มีความชานาญในการวิเคราะห์โรคด้วยจึงจะประเมิณอาการล่วงหน้าได้อย่างแม่นยาถูกต้อง แต่ในตาราแพทย์จีนใน
อดีตก็มีบนั ทึกไว้อยูเ่ หมือนกันที่อาจจะคล้ายคลึงกับโรคมะเร็งอย่างในสมัยราชวงศ์ชิงมีหมอท่านหนึ่งชื่อว่า

“หวง

หยวนยวู่ 黄元御” เขียนไว้ในตารา “จินคุ่ยเสวียนเจี่ย”《金匮悬解》ในบท “จีจยู ้ (积聚) หรื อ อาการสะสม
หมักหมมจนเกิดเป็ นก้อนขึ้นมาในร่ างกาย” ได้กล่าวถึงชีพจรที่มีลกั ษณะเป็ นเส้นเล็ก และคล้ายกับมีตุ่มกระดูกโผล่ข้ นึ มา
ลักษณะเช่นนี้แสดงว่ามีอาการ “จีจยู ้ ” หรื อบางท่านอาจเคยได้ยนิ ในแพทย์จีนยุคใหม่ๆ บอกว่าชีพจรคล้ายกับมีเม็ดถัว่ เขียว
นัน่ เอง
หวังว่าจะทาให้หลายๆท่านไขข้อข้องใจกันแล้วนะคะว่าหมอจีน “แมะ” กันทาไม บ่งบอกอะไรได้บา้ ง แต่ท้งั นี้
ทั้งนั้น การแมะ（切 เชียะ） เป็ นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่ใช้ร่วมในการวินิจฉัยโรคและกลุ่มอาการเท่านั้น ยังต้องอาศัย
ร่ วมกับการมอง（望 ว่าง）การดมหรื อฟัง（闻 เหวิน） และการซักถามประวัติอาการ（问 เวิน่ ） หรื อที่
เรี ยกว่า “วิธีการตรวจวินิจฉัยโรค4ประการ” (ซื่อเจิ่น，四诊：望闻问切) แพทย์แผนจีนเป็ นการมองภาพใน
องค์รวม ดังนั้น การวินิจฉัยวิเคราะห์โรคและกลุ่มอาการจะแม่นยาหรื อหรื อไม่น้ นั ต้องอาศัยทั้ง 4 อย่างนี้ประกอบกัน
ไม่ใช่วา่ ใช้วิธีใดอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น อีกทั้งยังต้องอาศัยความรู ้แนวคิดและหลักการของศาสตร์การแพทย์แผนจีนด้วย
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เพือ่ วิเคราะห์กลไกการเกิดโรค สภาพพื้นฐานร่ างกายของผูป้ ่ วยว่าจัดอยูใ่ นกลุ่มอาการใด จากนั้นจึงจะสามารถเลือกวิธีการ
รักษาหรื อตารับที่เหมาะสมและถูกต้องได้

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