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วิธีป้องกันดูแลสุ ขภาพช่ วงฤดูฝนในประเทศไทย
โดย แพทย์ จีน อู๋ลี่ฉวิน（吴立群 医师） แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุ ขภาพด้ วยศาสตร์ แพทย์ จีน
(ประจาห้ อง 411 หยุดทุกวันจันทร์ 8.00-16.00 น.)
แปลโดย แพทย์ จีน ต้ นสกุล สั งข์ ทอง （宋先念 医生）
กรุ งเทพนับได้ว่าเป็ นเมืองที่มีสภาพอากาศร้อน แทบเรี ยกได้ว่าร้อนเกือบแทบตลอดปี ในหนึ่งปี นั้นเดือนที่สบายที่สุดคือ
เดือนธันวาคม ซึ่ งอุณหภูมิค่อนข้างต่าที่ประมาณ 17 องศาเซลเซี ยส ส่ วนเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมนั้น เป็ นช่วงที่อากาศร้ อน
อุณหภูมิสูงที่ประมาณ 38 องศาเซลเซี ยส ดังนั้นในทุกๆ ปี ฤดูร้อนของประเทศไทยจึ งอยู่ที่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนเป็ น
หลัก ซึ่ งสภาพอากาศค่อนข้างร้อน แห้ง อุณหภูมิคงที่ประมาณ 30 องศาเซลเซี ยส ส่วนช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมจะเข้าสู่
ฤดูฝน ซึ่ งปริ มาตรฝนคิดเป็ น 85% ของน้ าฝนทั้งหมดในหนึ่งปี
ฤดูฝนในกรุ งเทพนั้น อุณหภูมิจะคงที่อยูใ่ นช่วง 27-28 องศาเซลเซี ยส โดยในเดือนมิถุนายนปริ มาณฝนจะค่อนข้างเยอะ
จนค่อยๆลดลงในช่วงเดือนตุลาคมซึ่ งในช่วงนี้ จะมีฝนตกชุกตลอด ส่ งผลให้ความกดอากาศต่า ก่อให้เกิ ดความชื้นในบรรยากาศ
ซึ่ งส่วนใหญ่ความชื้นมักเกิดขึ้นได้ง่ายจากฝนที่ตกชุกตลอดวัน มีฟ้าร้อง โดยสภาพความชื้นเหล่านี้ จะมีไอความชื้ นซึ่ งถือเป็ นเชื้อ
โรคในทางแพทย์แผนจี น ซึ่ งจะบุกรุ กเข้าสู่ ร่างกายโดยมักจะผ่านทางการรับประทานอาหารเข้าสู่ ลาไส้ทาให้เกิ ดโรคติดเชื้อใน
ระบบทางเดินอาหารได้ง่าย ดังนั้นจึ งพบผูป้ ่ วยเป็ นโรคล าไส้ติดเชื้ อเฉี ยบพลันและอาหารเป็ นพิษ เช่น ท้องร่ วง ท้องเสี ย หรื อ
ก่อให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบ (eczema)ได้
ฤดูฝนเกี่ยวข้ องกับร่ างกายมนุษย์ อย่ างไร ?
มีผเู้ ชี่ยวชาญได้กล่าวไว้ว่า ขณะช่วงที่อุณหภูมิกาลังขึ้นสูงนั้น มีผคู้ นจานวนมากไม่สามารถคุมตนเองได้ รู้สึกหงุดหงิดไม่
สงบ และในทางกลับกันหากเราเจอสภาพอากาศที่ความกดอากาศต่าร่ างกายของเราจะได้รับผลกระทบในด้าน ความดันโลหิ ต
ความเข้มข้นของเลือด ปริ มาตรปัสสาวะในร่ างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อเซลล์ในร่ างกายที่ทาให้เปลี่ยนแปลง จนทาให้
ง่ายต่อการเกิดโรคได้ อีกทั้งผูเ้ ชี่ยวชาญยังได้พบว่า มีกลุ่มคนอยู่ 1 ใน 3 ที่ค่อนข้างได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศมากกว่าและ
เร็ วกว่าคนปกติทวั่ ไป โดยในสภาพอากาศชื้นจะทาให้กลุ่มคนเหล่านี้ เป็ นไมเกรน แผลในกระเพาะอาหาร โรคหลอดเลือดสมอง
รวมไปถึงโรคผิวหนังต่างๆ ในทางการแพทย์จึงนับว่าเป็ น “กลุ่มอาการโรคที่เกิ ดจากสภาพอากาศ” อีกทั้งช่วงฤดูฝนยังก่อให้เกิ ด
โรคข้ออักเสบรู มาตอยด์ได้ง่ายอีกด้วย
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ความชื้นในทางแพทย์ แผนจีน
ในทางการแพทย์แผนจีนได้กล่าวว่า ร่ างกายของมนุษย์คือ ความสมดุลระหว่างภายในและปั จจัยภายนอกรวมกัน การที่
ร่ างกายมนุษย์ขาดความสมดุลนับเป็ นปั จจัยสาคัญที่ก่ อให้เ กิ ดโรค ซึ่ งปั จจัยมี อยู่ด้วยกันนานับ ประการ ยกตัว อย่างเช่น สภาพ
อากาศที่ผิดเพี้ยนไป สภาพจิตใจ อาหารการกิน การบาดเจ็บ แมลงสัตว์กดั ต่อย เป็ นต้น ซึ่ งแพทย์แผนจี นจะจัดเข้าอยู่ในของปั จจัย
ทั้งหก คือ ลม ความหนาว ลมแดด ความชื้น ความแห้ง ความร้ อน สาเหตุท้ งั หมด 6 ประเภทด้วยกันที่ก่อให้เกิ ดโรคต่างๆ ได้
โดยทัว่ ไปมันก็คือสภาพอากาศบนพื้นโลกทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นไปตามกลไกธรรมชาติ ไม่ส่งผลเสี ยต่อมนุษย์ เรี ยกว่า สภาพอากาศทั้ง 6
แต่เมื่อสภาพอากาศมีการเปลี่ ยนแปลงและไม่คงที่ เมื่อสภาพอากาศทั้ง 6 ที่ อยู่ในบรรยากาศมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงมากน้อ ย
ต่างกัน หรื อเปลี่ ยนแปลงกระทันหัน ประกอบกับช่ว งที่เรามีภูมิคุม้ กันน้อยหรื ออ่อนแออยู่เป็ นทุนเดิม สภาพอากาศทั้ง 6 นี้ จ ะ
กลายเป็ นผูร้ ้ายและเปลี่ยนเป็ นปัจจัยก่อโรคทั้งหกแทน ซึ่ งช่วงฤดูฝนนี้คือช่วงที่มีความชื้นสะสมมากที่สุดในรอบหนึ่งปี
ความชื้นก่ อโรคคืออะไร
ความชื้นก่อ โรค คือ กลไกการก่อ โรคชนิ ดหนึ่ งซึ่ งเกิ ดขึ้นจากความชื้ นที่สะสมอยู่ในร่ างกายมนุษย์จนถึง จุดที่ร่ างกาย
มนุษย์ไม่สามารถต้านทานได้จนก่อให้เกิดโรค ความชื้นก่อโรคนี้ถือเป็ นหยินในร่ างกาย มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่มีความหนักหน่วง
เหนียวยึดเกาะสิ่ งต่างๆ มีทิศทางการเคลื่อนไหวลงล่าง เป็ นจุดเด่น ซึ่ งชอบทาลายม้ามในร่ างกายมนุษย์ในช่วงต่อระหว่างฤดูร้อน
กับฤดูใบไม้ผลิมกั จะก่อให้เกิดความชื้นได้ง่าย โรคที่เกิดจากความชื้นสังเกตได้จากการที่มกั จะมีความรู้ สึกหนักหน่วง ที่พบบ่อย
คือเป็ นไข้หวัดแบบร้ อนชื้นในทางแพทย์จีน ซึ่ งผูป้ ่ วยนอกจากอาการของไข้หวัดแล้ว ยังมีอาการ เวียนศี รษะ แขนขาหนักเป็ นต้น
อีกทั้งลักษณะเหนียวยึดเกาะ ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดการติดขัดในระบบต่างๆของร่ างกาย อีกทั้งยังทาให้เกิ ดโรคเรื้ อรัง รักษาหายช้า
ที่พบบ่อยคือ โรคผิวหนังอักเสบเรื้ อรัง ที่เป็ นๆหายๆ รักษาให้หายขาดยาก รวมถึงลักษณะมีทิศทางการเคลื่อนไหวลงล่าง ซึ่ งมัก
พบในบริ เวณส่วนล่างของร่ างกาย เช่นแผลผิวหนังอักเสบ บวมน้ า โรคบริ เวณช่วงล่างขาต่างๆ เป็ นต้น
ความชื้นก่ อโรค สามารแบ่ งประเภทเป็ น
1.ความชื้ นภายนอก : คื อความชื้นที่เ ข้ามาเข้ากระทบจากภายนอก เช่น ที่ อยู่อาศัยอับชื้ น สภาพอากาศชื้ น ผูห้ ญิ งที่ ใกล้ช่ว งมี
ประจาเดือน แล้วถูกฝนหรื ออากาศเย็นกระทบ เหมือนที่ แพทย์จีนเรี ย กว่า ได้รับความเย็นกระทบร่ างกาย หรื อหลังคลอดบุตร
ร่ างกายอ่อนแอ มดลูกไม่แข็งแรง ไม่ดูแลเรื่ องสุขอนามัย จะทาให้ความชื้นเหล่านี้เกิดการสะสมที่มดลูกได้ง่าย จนเกิ ดเป็ นพิษจาก
ความชื้นในที่สุด
2.ความชื้นภายใน : คือความชื้นที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นมาเอง การรับประทานอาหารต่างๆในชีวิตประจาวัน ในทางแพทย์แผน
จี น อวัยวะม้ามจะเป็ นตัว ขับเคลื่ อ นสารอาหารที่ ได้รับ เพื่อ ไปเลี้ ย งส่ ว นต่างๆของร่ างกาย หากร่ างกายมี ภาวะม้ามพร่ อ ง ไม่
สามารถลาเลียงสารต่างๆได้ ก็จะทาให้สารอาหารเหล่านั้นตกค้างจนกลายเป็ นความชื้นในที่สุด อวัยวะไตก็มีส่วนช่วยในการขับ
น้ าปัสสาวะเช่นกัน ซึ่ งหลักกลไกทางแพทย์จีนคือ อาศัยหยางของไตในการขับเคลื่อน หากหยางของอวัยวะไตไม่พอ ก็จะทาให้น้ า
คัง่ ค้างในร่ างกายเกิดเป็ นความชื้นได้เช่นกัน เมื่อสั่งสมเป็ นเวลานาน ความชื้นนี้ มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็ นความร้ อน จนกลายเป็ น
ภาวะร้อนชื้นในที่สุด
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ลักษณะอาการที่บ่งบอกว่าคุณมีความชื้นสะสม
1. ในขณะตื่ นนอนตอนเช้าทุ กวันหากท่านรู้ สึก อ่อ นเพลีย มีอ าการมึ นงง รู้ สึกไม่สดชื่นกระปรี่ กระเปร่ า หรื อ มีรู้สึก
เหมือนสวมเสื้ อที่เปี ยกฝนมา ร่ างกายไม่กระฉับกระเฉง ไม่มีความยืดหยุน่ แสดงว่าท่านมีความชื้นสะสมอยูใ่ นร่ างกายแน่นอน
2. หากช่วงไหนที่ท่านเข้าห้องน้ าถ่ายอุจจาระ ให้ลองสังเกตอุจจาระของท่านสักนิ ด ว่าลักษณะของมันเหนี ยวจนติดชัก
โครกหรื อไม่ หากกดน้ าครั้งแรกแล้วยังติดอยูท่ ี่ตวั ชักโครก หรื อเมื่อใช้กระดาษชาระทาความสะอาดแล้วต้องใช้จานวนมากเป็ น
พิเศษก็อาจบ่องบอกได้ว่าท่านมีความชื้นสะสมอยู่
3. หลังจากทาความสะอาดช่องปากแล้ว ให้ลองสังเกตดูลิ้นของท่านสักนิ ด ทางการแพทย์แผนจี นกล่าวว่า “ลิ้นถือเป็ น
การตรวจดูหวั ใจอย่างหนึ่ง และยังตรวจถึงสภาพม้ามได้อีกด้วย” . หากท่านมองเห็นลิ้นของท่านเป็ นฝ้ าหนาๆเกาะบริ เวณลิ้น ออก
สี เหลืองและเหนียวเหมือนน้ ามัน แสดงว่าร่ างกายของท่านมีความร้อนชื้นสะสมอยู่
4. ลองสังเกตว่าขณะแปรงฟันมีอาการคลื่นไส้หรื อไม่
5.หลังจากตื่นนอนตอนเช้า ที่ขาและบริ เวณท้องมีอาการรู้สึกปวดเมื่อย หน่วงๆ หรื อไม่
ฤดูร้อนฝนตกก็ทาให้ เกิดโรคได้
ฤดูร้อนฝนล้วนแต่ทาให้เกิ ดโรคที่มีแนวโน้มจะเป็ นได้ง่าย เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร ภูมิแพ้ผิวหนัง โรคไข้หวัด
เป็ นๆหายๆ โรคหลอดเลือดหัวใจ ความดันโลหิ ตสูง เป็ นต้น ซึ่ งในช่วงฤดูกาลนี้ การเสริ มสร้ างบารุ งม้ามให้แข็งแรงถึงเป็ นวิธีที่
สาคัญที่สุด ในช่วงที่มีความร้อนและฝนตกเกิดขึ้น จะมีเรื่ องของอุณหภูมิที่สูงและมีความชื้นเกิ ดขึ้นพร้ อมกัน คนทัว่ ไปชอบเปิ ด
เครื่ องปรับอากาศ ลักษณะนี้จะทาให้เกิดเป็ นโรคไข้หวัดได้ง่าย จะมีไข้ เจ็บคอ ไม่อยากอาหารเป็ นต้น ในวัยเด็กอาจโดนความเย็น
กระทบหรื อท้องเสี ยได้ง่ายเป็ นต้น
วิธีป้องกันดูแลสุ ขภาพช่ วงฤดูฝน
ข้ อแนะนาที่ 1 รับประทานของทอดของมัน ของหวานให้น้อ ยลง ไม่ให้ทานอาหารจนอิ่ มจุก แน่ น เครื่ องดื่มสุ ราต่างๆ เพราะ
อาหารที่ร่างกายย่อยไม่ทนั หรื อจัดการไม่หมด ส่วนหนึ่ งจะเข้าสะสมจนเกิ ดความร้ อนชื้นไปสะสมที่อวัยวะม้ามกระเพาะอาหาร
หากเป็ นอาหารรสจื ดในปริ มาตรที่เหมาะสมจะช่วยให้เกิ ดการบารุ ง และเผาผลาญใน ระบบทางเดินอาหารได้ดีกว่า ดีที่สุดคื อ
ปริ มาตรและความหลากหลายของอาหาร เพราะถ้าทานอาหารที่ย่อยยาก ของทอดของมันที่ย่อยยาก ก็จะทาให้รู้สึกอึดอัด อีกทั้ง
ของหวานของมันยังทาให้เกิดสาร peroxidase ซึ่ งกระตุน้ กลไกการอักเสบอีกด้วย
ข้ อแนะนาที่ 2 แพทย์แผนจีนมีความคิดว่า อาหารต่างๆที่มีฤทธิ์ เย็น น้ าเย็นน้ าแข็ง จะทาให้การดูดซึ มของระบบทางเดินอาหารช้า
ลง เช่น ผักดิบ น้ าสลัด แตงโม ผักกาดขาว มะระเป็ นต้น ให้ดีที่สุดหากรับประทานอาหารที่มีฤทธิ์ เย็นควรควบคู่กบั ต้นหอม ขิง
เพื่อลดฤทธิ์เย็นลง ช่วยให้เกิดความสมดุลขึ้นในร่ างกาย
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ข้ อแนะนาที่ 3 อาหารทัว่ ไปที่แนะนาให้ทานเพื่อขับความร้อนชื้น บารุ งม้าม ปรับสมดุลทางเดินอาหาร ขับความร้ อนเช่น ฟั กทอง
ถัว่ เขียว ผักกาดขาวเล็ก มะระเป็ นต้น ส่วนขับความชื้นได้แก่ ลูกเดือย ถัว่ แดง เมล็ดเชี่ยนสื อเป็ นต้น การทานโจ๊กลูกเดือย โจ๊กถัว่
แดง ก็นบั เป็ นอีกทางเลือกที่ดีในการบารุ งร่ างกายช่วงฤดูฝน
ข้ อแนะนาที่ 4 ต้องระวังในเรื่ องของสุขอนามัย ความสะอาดของอาหารที่รับประทาน เพราะฤดูน้ ีเป็ นฤดูที่อาหารค่อนข้างเสี ยมีเชื้อ
ราได้ง่าย หากไม่ระวังอาจก่อให้เกิดโรคกระเพาะอาหารลาไส้อกั เสบ ถึงขึ้นอาหารเป็ นพิษได้
ข้ อแนะนาที่ 5 เด็กเล็กไม่ควรทานอาหารฤทธิ์เย็นหรื อน้ าเย็น เนื่ องจากเดิมทีระบบทางเดินอาหารของเด็กเล็กยังค่อนข้างอ่อนแอ
ไม่สมบูรณ์ หากรับประทานเข้าไป อาจส่ งผลให้ถ่ายเหลว เบื่ออาหาร อ่อนเพลียง่าย ซึ่ งเป็ นอาการของม้ามถูกความชื้นรบกวน
เป็ นต้น
ข้ อแนะนาที่ 6 เตรี ยมพกยาน้ า ฮัว่ เซี ยงเจิ้งชี่ หากมีอาการแขนขารู้สึกหนักหน่วง ง่วงนอนตลอดเวลาเป็ นต้น ค่อนข้างเหมาะสมใน
การดื่มยาน้ า ฮัว่ เซี ยงเจิ้งชี่ สามารถช่วยขับความร้อนชื้นได้ หากม้ามกระเพาะอาหารในร่ างกายอ่อนแอ รู้ สึกไม่มีแรง เหนื่ อยง่าย
อาจใช้ โสมตัง่ เซี ยม ปักคี่ ไป๋ จู๋ ชะเอมเทศเป็ นต้น ซึ่ งเป็ นตัวยาช่วยปรับกระเพาะขับชื้น เสริ มม้ามให้แข็งแรง
ข้ อแนะนาที่ 7 การเข้านอนตื่ นนอนแต่เ ช้าคือ คาแนะนาที่ดีที่สุด ช่ว งพัก เที่ยงงี บเล็กน้อ ย แพทย์แผนจี นให้ความสาคัญกับการ
พักผ่อนเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการงี บหลับกลางวันสักครึ่ งชัว่ โมง สามารถถนอมอวัยวะหัวใจ ทาให้อายุยืนได้ยิ่งขึ้นอีก 3 ปี
และการเข้านอนก่อนห้าทุ่ม สามารถเสริ มสร้างภูมิคมุ้ กันร่ ายกายได้
ข้ อแนะนาที่ 8 หมัน่ ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ พยายามรักษาสภาพจิ ตใจให้ผอ่ นคลาย มีความสุ ข ซึ่ งการออกกาลังกายนั้นมี
ส่วนช่วยในการลดความกดดัน ช่วยให้ระบบการไหลเวียนของอวัยวะต่างๆดีข้ ึน ซึ่ งช่วยให้ร่างกายสามารถขับความชื้นได้ดียิ่งขึ้น
ณ ปั จ จุ บ ัน พบว่ า มนุ ษ ย์ใ ช้ง านสมองหนัก ขึ้ น แต่ เ ผาผลาญพลัง งานในร่ างกายน้อ ยลง อี ก ทั้ง ยัง อาศัย อยู่ ใ นห้ อ งที เ ปิ ด
เครื่ องปรับอากาศเป็ นเวลานาน เหงื่อออกน้อย ทาให้ร่างกายขาดความสมดุลและความสามารถในการขับความชื้นน้อยลงและทา
ได้ไม่ดีนกั อยากให้ทุกท่านลองวิ่งออกกาลังกาย เดินเร็ ว ว่ายน้ า โยคะ ราไท๊เก๊ก เป็ นต้น ไม่ว่าจะรู ปแบบไหนที่สามารถทาให้ท่าน
เหนื่อยหอบเล็กน้อย เหงื่อออก ล้วนมีส่วนช่วยในการทาให้การไหลเวียนของชี่และเลือดดีข้ ึน ช่วยให้ระบบเผาผลาญเมตาบอลิซึม
ในร่ างกายดีข้ ึน
ข้ อแนะนาที่ 9 หลังจากโดนฝนมานั้น เสื้ อผ้าที่ใส่ จะต้องนามาตากแดดให้แห้งทุกครั้ง ป้ องกันการเกิ ดความชื้นซึ่ งอาจส่ งผลให้
เกิด ลมพิษชนิดต่างๆ ผิวหนังอักเสบชนิดต่างๆ โรคผิวหนังอื่นๆเป็ นต้น
วิธีการหลีกเลี่ยงสภาพความชื้นต่างๆรอบตัว
สิ่ งที่ดีที่สุดคือในชีวิตประจาวันพยายามหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นโดยรอบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนที่ค่อนข้างไว
ต่อสภาพความชื้น ความจะต้องระวังเรื่ องต่างๆต่อไปนี้

4

คลินิกหัวเฉี ยวไทย-จีน แพทย์แผนไทย (หัวเฉี ยว แพทย์จีน) Huachiew Thai-Chinese Medical Clinic : Huachiew TCM.

ฝ่ ายพัฒนาวิชาการและฝึ กอบรม

1. ไม่ควรนอนพื้นราบหรื อพื้นแข็งโดยตรง เนื่องจากในชั้นบรรยากาศนั้น โดยมากแล้ว ไอน้ าความชื้นมักจะรวมตัวกัน
บริ เวณพื้นค่อนข้างเยอะ ซึ่ งทาให้ความชื้นสามารถบุกรุ กเข้าสู่ร่างกายทาให้เกิ ดอาการ ปวดเมื่อตามแขนขา แนะนาให้ทุกท่านหา
ฟูก หรื อนอนบนเตียงเพื่อป้ องกันความชื้นที่อาจเกิดขึ้นได้
2. ช่วงฝนตกมีความชื้น ควรงดออกไปนอกบ้าน
3.ไม่ควรสวมเสื้ อผ้าที่เปี ยกชื้น
4.ควรดื่มน้ าในปริ มาณที่เหมาะสม
ในคนทัว่ ไปควรมีการบริ โภคน้ าประมาณ 2500 ml โดยแบ่งเป็ นอาหารที่เรารั บประทานสามมื้ออยูท่ ี่ 1000 ml การ
สันดาปของร่ างกายภายใน 300 ml, ส่วนอีก1200 mlนั้นจะอาศัยการดื่มน้ าต่างๆในชีวิตประจาวัน ดังนั้นคนเราจึงเหมาะสมที่จะดื่ม
น้ า1200 mlต่อวัน โดยแบ่งเป็ นเช้า 2 แก้ว เย็น 2 แก้ว แก้วละ 300 ml จึ งนับว่าเพียงพอแล้ว แต่ว่า ทุกท่านควรทราบว่าปริ มาณน้ า
นั้นขึ้นอยูก่ บั แต่ละบุคคลและสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ (อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์) การออกกาลังกาย สภาพความแข็งแรงของ
ร่ างกาย รวมถึ งปริ มาณอาหารการกิ นในแต่ล ะวันด้วยเป็ นต้น ผูเ้ ชี่ย วชาญกล่าวว่า หลักการในการดื่ มน้ านั้นเหมื อนกับการรั บ
พลังงานในร่ างกายอย่างหนึ่ง ร่ างกายมีความจาเป็ นเท่าไหร่ เราก็ควรดื่มน้ าไปในปริ มาณเท่านั้น ซึ่ งโดยทัว่ ไปในหนึ่ งวันปริ มาณ
น้ าไม่ควรร้อยกว่า 500 ml และไม่ควรเกินกว่า 3000 ml.
5. วิธีการขับความชื้นแบบพื้นบ้าน：
ถ่านไม้มีคุณสมบัติในการดูดซับความชื้น โดยการนาถ่านไม้มาห่ อกระดาษแล้ววางตรงบริ เวณต่างๆในห้อง แต่ไม่ควร
วางใกล้กบั บริ เวณที่มีอาหาร ถ่านหิ นก็สามารถดูดความอับชื้นได้เช่นกัน ซึ่ ง ณ ปั จจุบนั มนุษย์สามารถใช้เครื่ องปรับอากาศเป็ น
เครื่ องฟอกอากาศในการกาจัดความชื้นหรื อใช้วิธีเปิ ดพัดลม หันเข้าหน้าต่าง ให้ส่ายไปมา ก็สามารถขจัดความชื้นได้ดีเช่นกัน
อาหารบารุงร่ างกายในช่ วงฤดูฝน：
ในช่วงที่มีสภาวะอากาศร้ อนชื้ นนั้น เราสามารถเลือกทานอาหารที่มีคุณสมบัติขบั ร้ อนชื้นเพื่อช่วยเสริ มสร้ างภูมิคุม้ กัน
ร่ างกายให้แข็งแรงยิ่งขึ้น โดยเน้นอาหารที่มีรสจืดเป็ นหลัก รับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงจาพวกเนื้อปลา เนื้อไม่ติดมัน ถัว่ ชนิ ด
ต่างๆ นมประเภทต่างๆ เป็ นต้น โดยเลือกอาหารรสจื ดและมีสารอาหารที่มีประโยชน์เป็ นหลัก และเลือกผักที่ช่วยบารุ งร่ างกาย
ขจัดความร้อนชื้นในร่ างกายได้ เช่น ถัว่ งอก เต้าหู้ เห็ดหอม เห็ดหูหนู สาหร่ าย มะเขือม่วง มะเขือเทศ รวมไปถึงผักใบเขียวต่างๆ
เป็ นต้น ส่วนอาหารที่มีรสเผ็ด เช่น พริ ก เป็ นต้น อาหารทะเล ของทอดของมัน อาหารที่มีฤทธิ์ เย็น ควรรับประทานแต่น้อยหรื องด
รับประทาน รวมไปถึง ไอศกรี ม น้ าอัดลม ซึ่ งเป็ นเครื่ องดื่มเย็นก็ควรรับประทานแต่น้อยหรื องดรับประทาน เพราะว่าอาหารที่มี
ฤทธิ์เย็นนั้นไม่เพียงแต่ไม่มีประโยชน์ แต่ยงั มีแคลอรี่ เยอะ ทาให้บนั่ ทอนประสิ ทธิภาพการทางานของอวัยวะม้ามกระเพาะอาหาร
และเพิ่มความชื้นให้สะสมอยูใ่ นร่ างกายอีกด้วย
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ตาหรับอาหารช่ วยขจัดความชื้น
1. ตาหรับขจัดร้ อนชื้น เสริมม้ าม
ส่วนผสม : พุทราเชื่อม ถัว่ แดง ขิง ลูกเดือย ถัว่ แระญี่ปนุ่ มันสาปะหลัง ผักแพว(ยวี่จ๋ ู) เปลือกส้ม
คุณสมบัติ: ช่วยขับความร้อนชื้น ลมแดด ปรับสมดุลให้ระบบทางเดินอาหารและระบบขับถ่าย
2. ตารับซุปลิลลี่รากบัว
ส่วนผสม： รากบัว 100กรัม ดอกลิลลี่ 50 กรัม น้ าตาลก้อน 80 กรัม
ขั้นตอนการปรุ ง：
(1) นารากบัวมาล้างให้สะอาด ลอกเปลือกออก หัน่ เป็ นเส้นบาง ดอกลิลลี่แกะเตรี ยมเป็ นแผ่นเล็กๆบางๆ
(2) ขณะน้ าก าลัง ใกล้เ ดื อ ด ให้ใส่ สมุนไพรทั้ง สองชนิ ดลงไป จนกระทั้ง น้ าเดือ ดแล้ว ต้มต่อ ด้ว ยไฟอ่อน จนกระทัง่
สมุนไพรทั้งสองอ่อนนุ่มลง คล้ายโจ๊ก จากนั้นค่อยใส่น้ าตาลก้อนลงไป
3. โจ๊กถั่วเขียว ลิลลี่ และ ลูกเดือย
ส่วนผสม ：ถัว่ เขียว 30g ดอกลิลลี่สด 30g ลูกเดือย 50g เมล็ดข้าวเหนียว 100g น้ าตาลก้อน 80g
ขั้นตอนการปรุ ง ：
(1) นาเม็ดบัว ถัว่ เขียว เมล็ดข้าวเหนียว แช่น้ า 20 นาที นาดอกลิลลี่ลา้ งสะอาด หัน่ เป็ นแผ่นเล็กๆ
(2) ใส่ถวั่ เขียวและเม็ดบัวลงไปในน้ าเดือด ต้มให้เดือด2-3นาที จากนั้นเปลี่ยนเป็ นไฟอ่อน จนเมล็ดเริ่ มแตกออกจนหมด
จากนั้น ใส่เมล็ดข้าวเหนียว และดอกลิลลี่ ต้มจนเป็ นโจ๊ก จึงใส่น้ าตาลก้อนลงไปทีหลัง
ฤดูฝนเกี่ยวข้ องกับสภาพจิตใจ
ช่วงฤดูฝนนั้นเป็ นช่วงบรรยากาศที่อึ มครึ ม ท้องฟ้ าที่ดูมืดมนนั้นบางครั้ ง ทาให้ความรู้ สึกของคนเราดูซึ มลง ซึ่ ง สภาพ
จิตใจของคนเรานั้นจะเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศตอนฝนตกด้วย มีคนกล่าวว่า เมื่อฝนตกความกดอากาศต่า มนุษย์เราจะรู้ สึกแน่น
หน้าอกหายใจไม่โล่ง สภาพจิตใจก็จะเปลี่ยนเป็ นซึ มลง นอกจากนี้ ช่วงที่ฝนตกติดต่อกันเป็ นเวลานาน ฮอร์ โมนจากต่อมไทรอยด์
ในร่ างกายรวมไปถึงฮอร์ โมนจากต่อมหมวกไตจะลดลง ทาให้ความสามารถในการทางานของเซลล์ในร่ างกายอ่อนลง ก่อให้เกิ ด
ความวิตกกังวล หงุดหงิด เครี ยด ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจโดยตรง เป็ นต้น
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บทเสริม
1.หางานอดิเรกหรื อสิ่ งที่ตวั เองชอบทา มีส่วนช่วยให้สภาพจิตใจดีข้ ึนและปล่อยวางได้มากขึ้น
2.หันมาออกกาลังกายกลางแจ้ง หรื อบริ เวณลานกว้าง ออกกาลังกาย เช่น เดินเล่น วิ่งจ๊อกกิ้ง ราไทเก๊ก กระโดดเชือกเป็ น
ต้น
3.ทาความรู้จกั กับคนภายนอก เชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี ให้มากขึ้น
4.เพิ่มปริ มาณน้ าตาลในเลือดเล็กน้อย (ยกเว้นผูป้ ่ วยเบาหวานหรื อน้ าตาลในเลือดสูง) ช่วยให้ระดับน้ าตาลในเลือดสมดุล
เพิ่มกิจกรรมที่ผอ่ นคลายในชีวิตประจาวันให้มากขึ้น ช่วยผ่อนคลายลดความเครี ยดได้ นอกจากนี้ ควรรับประทาน วิตามีบีคอม
เพล็กซ์ oryzanol เพื่อปรับสภาพจิตใจและอารมณ์ให้ดียงิ่ ขึ้น
ยาจีนแช่ เท้ าช่ วยขจัดความชื้น
ตัวยา：1. ดอกคาฝอย เชียงหัว ตู๋หวั เวยหลิงเซี ยน ขิงแห้ง โกฐจุฬาลัมพา
2. หรื ออาจใช้ขิงแก่เพียงอย่างเดียวในการแช่น้ าอุ่นเพื่อขับความชื้นก็ได้เช่นกัน
หากท่านเปี ยกฝนกลับมาถึงบ้าน นอกจากการอาบน้ าอุ่นเพื่อขับความเย็นออกจากร่ างกายแล้ว แนะนาให้ดื่มน้ าขิงสักแก้ว
เนื่องจากขิง มีคุณสมบัติในการขับไล่ความเย็น ความชื้น อาจเพิ่มยาจี นจาพวก หนิ วซี ตู๋หัว เป็ นต้น ซึ่ งยาเหล่านี้ ก็มีคุณสมบัติที่ดี
ในการขับความชื้นเช่นกัน
ทากวาซา ขับร้ อนระบายความชื้น
กวาซาคื อ การใช้แผ่นกวาซาที่ ท าจากหิ น เขาสัตว์หรื อ หยก ขูดลงไปบริ เวณเส้น ลมปราณ ช่ว ยกระตุ้นบริ เวณเส้ น
ลมปราณจนเกิดเป็ นรอบแดงขึ้นบริ เวณผิวหนัง ซึ่ งมีส่วนช่วยให้บริ เวณต่างๆที่ขดู ลงไปมีการไหลเวียนของเลือดและเส้นลมปราณ
ที่ดีข้ ึน ช่วยขับพิษของเสี ย ขับไล่ความเย็นและความชื้น ชี่และเลือดไหลเวียนดีข้ ึน ลดอาการปวดบวมลงได้ อีกทั้งยังช่วยให้ระบบ
ภูมิคุ้มกันในร่ างกายของเรามี ความแข็งแรงมากขึ้ น ส่ ง ผลให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกัน สามารถต่อ สู้ก ับโรคต่างๆได้และถื อเป็ นการ
ป้ องกันโรคอี กทางหนึ่ งด้ว ย ในปั จจุ บนั มี ก ารทาวิจ ัย พบว่า การทากวาซา ช่ว ยให้หลอดเลื อ ดฝอยมี ก ารขยายตัว ได้ดีข้ ึ น เพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพการทางานของต่อมเหงื่อ ทาให้การไหลเวียนของเลือดดีข้ ึน ส่งผลให้ผทู้ ี่มีความดันโลหิ ตสูง เป็ นลมแดด หรื ออาการ
ปวดเมื่อยตามตัวซึ่ งมาจากความเย็นสะสมค่อนข้างเห็นผลได้ชดั เจน ซึ่ งในสภาพอากาศที่ช้ืนอบอ้าว ส่ งผลให้คนทัว่ ไปมีอาการ
เวียนศีรษะ นอนไม่หลับ แน่นหน้าอก กระเพาะอาหารไม่ย่อยเป็ นต้น ซึ่ งในทางศาสตร์ การแพทย์แผนจี นนั้น การทากวาซาช่วย
เสริ มสร้างสุขภาพได้ และสามารถลดอาการต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นได้
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ครอบแก้ ว ขับความชื้น
การครอบแก้วคือ วิธีการรักษาและป้ องกันโรคที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่ งมีการสื บทอดมาอย่างยาวนานในประเทศจี น มี
คุณสมบัติในการขับไล่ความเย็นและความชื้ น ช่ว ยให้เ ลือดลมไหลเวีย นดีข้ ึน ลดอาการปวดบวม ขจัดพิ ษระบายความร้ อนใน
ร่ างกาย โดยทัว่ ไปผูท้ ี่ได้รับความชื้นจากภายนอกผลการรักษาจะชัดเจนกว่าผูท้ ี่มีความชื้นเดิมอยู่ภายในซึ่ งอาจต้องใช้ยาจี นควบคู่
กันด้วย การครอบแก้วนั้นต้องดูความเหมาะสมของแต่ละบุคคล หากจาเป็ นต้องรักษาด้วยวิธีการครอบแก้ว ผูท้ าการรักษาควรแยก
ประเภทของผูป้ ่ วยให้ออกว่า ความชื้นนั้นเกิดจากภายนอกหรื อภายในเป็ นหลัก
รมยา ขับความชื้น
การทารมยาคือ การเผาสมุนไพรโกฏจุฬาลัมพาแล้วนาสมุนไพรมาทาการรมยาบนบริ เวณตามจุดต่างๆ ของร่ างกาย ให้
เกิดความร้อน ความอบอุ่น ทาให้เกิดพลังงานเข้าซึ มตามจุดต่างๆ ส่งผลให้เส้นลมปราณและเลือดลมในร่ างกายเกิ ดการไหลเวียน
ได้ดีข้ ึ น ช่วยขับความเย็นและความชื้น เสริ มสร้ างสุ ขภาพให้แข็ง แรงได้ วิธีการรมยานั้นมีประวัติมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัย
สงครามชุนชิ ว สมัยโบราณกล่าวว่า หากมีสมุนไพรโกฏจุฬาลัมพาสามปี ไม่ต้องไปพบแพทย์ ในตาราเมิ่ง จื่ อก็เ คยมีบ นั ทึกไว้
เช่นกันว่า ใช้โกฏจุฬาลัมพาที่เก็บมาสามปี รักษาโรคเรื้ อรังที่มีมาเจ็ดปี ได้ ขงจื่ อก็ได้กล่าวไว้เช่นกันว่า ไม่มีโรคภัยเพราะใช้โกฏ
จุฬาลัมพา
การรักษาที่เหมาะสมในการขับความชื้นคือ รมยา
โกฏจุฬาลัมพานั้น มีฤทธิ์ อุ่น มีสรรพคุณในการอุ่นประจาเดือนห้ามเลือ ด ขับความเย็นแก้ปวด “ครั้นเมื่อเกิ ดไฟ ความ
ร้อนก็สามารถเข้าเส้นลมปราณรักษาได้เป็ นร้อยโรค” ดังนั้น จึงส่งผลให้เส้นลมปราณและเลือดลมในร่ างกายเกิดการไหลเวียนได้
ดีข้ ึน ช่วยขับความเย็นและความชื้น เสริ มสร้ างสุ ขภาพให้แข็งแรงได้ ซึ่ งเมื่อเข้าสู่ ช่วงฤดูฝนจึ งค่อนข้างเหมาะสมกับการขับไล่
ความชื้นออกจากร่ างกาย นับเป็ นวิธีที่ดีที่สุดยากที่จะหาวิธีอื่นรักษาแทนได้
เมื่อมีอาการปวดหัวมึนงง รู้สึกไม่ มีชีวติ ชีวา
1. ก่อนนอนแนะนาให้นาน้ าอุ่นมาแช่เท้า 10 นาที หลังจากเช็ดเท้าแห้งแล้ว ให้นวดบริ เวณฝ่ าเท้า(อุง้ เท้า) 100 ครั้ง
2. หากมีอาการปวดฝ่ าเท้า สามารถทาการรมยาด้วยตนเองได้ โดยใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที วันละ 1 ครั้ง สามารถเห็น
ผลได้ใน 7 ครั้ง
ขับความชื้นกระเพาะอาหารและม้ าม
สามารถทาการรมยาที่บริ เวณจุด จงหว่าน 10-15นาที หรื อใช้กล่องรมยา 20-30 นาที จุดจงหว่านมีคุณสมบัติบารุ งชี่ปรับ
สมดุลกระเพาะอาหาร ขับไล่ความชื้นภายใน ลดอาการเรออาเจียนได้ ซึ่ งการทารมยาสามารถรักษาโรคทางระบบทางเดินอาหาร
ได้. หากร้อนกายมีความชื้นสะสมภายในค่อนข้างเยอะ รู้สึกไม่สบายท้อง สามารถทารมยาวันละครั้งหรื อวันเว้นวันติดต่อกัน 2-3
สัปดาห์ หากไม่มีอาการใดๆ เน้นบารุ งกระเพาะ สามารถทาได้1-2ครั้งต่อสัปดาห์
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บารุงไตปกป้องร่ างกายภายใน
ใช้แท่งโกศจุฬาลัมพารมยาบริ เวณ จุดกวนหยวนประมาณ 5-10 นาที หรื อใช้กลิ่นรมยาประมาณ 30-40 นาที เมื่อทาอย่าง
ต่อเนื่องจะมีส่วนช่วยให้ การไหลเวียนของเลือดลมดีข้ ึน มีสรรพคุณบารุ งไตปกป้ องร่ างกายภายใน สามารถขับความร้ อนชื้นที่
สะสมอยู่ในช่วงล่างที่ อาจก่ อให้เ กิ ดโรคในทางเดิ นปั สสาวะได้ รวมไปถึง โรคทางนารี เ วช การรักษาสามารถทาได้วนั เว้นวัน
ติดต่อกันนาน 1 เดือน
ตารับลูกเดือยเมล็ดถั่วแดงคือตารับที่ดีที่สุดในการขจัดความชื้นในร่ างกาย
ตารับลูกเดือยเมล็ดถัว่ แดงนั้นมีคุณสมบัติหลักในการขับความร้อนขจัดความชื้น โดยถัว่ แดงซึ่ งมีสีแดงนั้น สามารถบารุ ง
เลือด นอกจากนี้ในตาหรับโบราณยังได้กล่าวว่า การทานเมล็ดถัว่ แดงเป็ นเวลานานช่วยให้ผอมได้ ซึ่ งหมายความว่า คนที่ทานเมล็ด
ถัว่ แดงเป็ นประจามีส่วนช่วยในการลดความอ้วนได้ ส่วนลูกเดือยนั้นมีฤทธิ์เย็น มีคุณสมบัติในการขับความร้ อน ขับชื้น ซึ่ งในช่วง
ฤดูร้อนนั้น เป็ นช่วงที่มีไอแดดร้อนสะสม อีกทั้งยังก่อให้เกิ ดความชื้นขึ้นอีกด้วย ซึ่ งเมื่อนาคุณสมบัติของตัวยาทั้งสองมารวมกัน
จึงมีความสามารถในการขับความร้อนขจัดความชื้น บารุ งเลือด
1.เมื่อเข้าช่วงฤดูฝนในทุกๆปี สามารถนามาต้มรับประทานได้ตามสะดวก
2.เมื่อรับประทานไปได้1-25สัปดาห์ ขาจะเริ่ มรู้สึกเบาขึ้น ขณะเดินจะรู้สึกเบาขึ้น สามารถบรรเทาอาการ ผิวหนังอักเสบ
ได้
3. ข้อควรระวังสาหรับผูท้ ี่ปัสสาวะบ่อย ไม่เหมาะสมในการรับประทาน
เสริม： การเปลี่ยนแปลงตารับลูกเดือยเมล็ดถั่วแดง
ตารับนี้เป็ นตารับบารุ งร่ างกายทัว่ ไป ไม่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้ น แต่อาจมีความเหมาะสมในแต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป ดังนั้น
จึงต้องมีการปรับตารับตัวยาให้เหมาะสมในแต่ละบุคคลดังนี้
1. ผูท้ ี่ร่างกายค่อนข้างเย็น สามารถเพิ่มยาที่มีฤทธิ์ช่วยเสริ มสร้างความอบอุ่นได้ เช่น ลาไย พุทราจีน เป็ นต้น
2. นอนไม่หลับ ภายในร่ างกายมีความรู้สึกชื้นๆแน่นๆอย่างชัดเจน ควรเพิ่มเม็ดบัว ดอกลิลลี่เข้าไปด้วย
3. สาหรับสุภาพสตรี ที่มีอาการปวดประจาเดือ น สามารถนาลูกเดือยออก ต้มเป็ นซุปถัว่ แดงแล้วใส่ แผ่นขิง พุทราจี นน้ าตาลแดง
เป็ นต้น สามารถช่วยให้ทอ้ งน้อยเกิดความอบอุ่น และลดอาการปวดประจาเดือนได้
4 อาการปวดข้อเข่า. สามารถใส่ยาจีนจาพวก ไป๋ เสา ชะเอมเทศสดได้ เนื่องจากรสเปรี้ ยวของยาสามารถเปลี่ยนสารหยินในร่ างกาย
ซึ่ งมีส่วนช่วยในการบารุ งเลือด แก้ขดั ข้อได้
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คลินิกหัวเฉี ยวไทย-จีน แพทย์แผนไทย (หัวเฉี ยว แพทย์จีน) Huachiew Thai-Chinese Medical Clinic : Huachiew TCM.

ฝ่ ายพัฒนาวิชาการและฝึ กอบรม

5. ผูท้ ี่มกั ทางานใช้ความคิด มีความเครี ยดสะสมเป็ นประจา อีกทั้งออกกาลังกายค่อนข้างน้อย มักจะมีสีหน้าที่ไม่มีเลือดฝาด ไม่
ค่อยมีชีวิตชีวาอาจก่อให้เกิดอาการใจหวิว ง่วงตลอดเวลา รู้สึกหัวหนักๆ รู้สึกหัวใจโล่งๆเหมือนเต้นไม่เป็ นจังหวะ ซึ่ งก็คืออาการ
ของผูท้ ี่มีความชื้นภายในสะสมรวมเข้ากับอาการชี่ ของหัวใจพร่ องลง ดังนั้นจึ งสามารถรับประทานตารับลูกเดือยเมล็ดถัว่ แดง
รวมเข้ากับ ลาไยต้มเข้าด้วยกัน โดยลาไยมีฤทธิ์อุ่นหวาน ช่วยเสริ มสร้างม้ามเพิ่มการทางานกระเพาะอาหาร ทาให้จิตใจสงบบารุ ง
เลือด ช่วยควบคุมหยางของหัวใจ บารุ งชี่ของหัวใจได้ ส่ งผลให้สภาพจิ ตดีข้ ึน เสริ มสร้ างชี่ของร่ างกายให้เต็มเปี่ ยมได้ ซึ่ งตารับ
ค่อนข้างเหมาะสมกับผูท้ ี่ตรากตราทางานหนัก และเหมาะสมกับวัยกลางคนจนถึงวัยชราอีกด้วย.
6. ในวัยรุ่ นที่เครี ยดง่ายนอนไม่หลับ มักขึ้นสิ วบนใบหน้า ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับภาวะ อวัยวะแกนบนอย่างหัวใจกับปอดมีความร้ อน
สูง เกิดความร้อนชื้นสะสมภายใน สามารถใช้ตารับลูกเดือยเมล็ดถัว่ แดงทาความสะอาดใบหน้า หรื อรับประทานโดยเพิ่มเข้ากับลิล
ลี่และเม็ดบัวได้ โดยลิลลี่มีคุณสมบัติช่วยให้ความชุ่มชื้นปอด อีกทั้งลดไฟในหัวใจ ทาให้จิตใจสงบ ส่วนเม็ดบัวนั้นเหมาะสมอย่าง
ยิ่งกับการบารุ งหัวใจ ลดไฟในหัวใจ ขณะเดียวกันยังช่วยเสริ มสร้างม้าม บารุ งไต โดยสามารถใส่น้ าตาลก้อนลงไปได้
7. ผูท้ ี่เป็ นไข้หวัด ภายในมีความเย็นสะสม มีอาการปวดท้องจากความเย็นสะสมภายใน ความอยากอาหารลดลง สามารถใช้ตารับนี้
รวมเข้ากับ แผ่นขิง สามารถช่วยขจัดความเย็น ให้ความอบอุ่นร่ างกาย บารุ งกระเพาะเสริ มสร้างม้ามให้แข็งแรง อาจใส่ น้ าตาลแดง
ซึ่ งมีฤทธิ์อุ่นลงไปด้วยได้
8. ในสุ ภาพสตรี หลังคลอดบุตร ช่วงบารุ งร่ างกาย สามารถนาลูกเดือยออกจากตาหรับ แล้วใส่ พุทราจี นลงไปแทนได้ เนื่ องจาก
พุทราจีนมีฤทธิ์อุ่น ช่วยบารุ งเลือดและเสริ มความแข็งแรงให้มา้ ม
9. ผูท้ ี่มีภาวะไตอ่อนแอ อาจเพิ่มถัว่ ดาลงเข้าไปในตาหรับ เพราะสี ดามีคุณสมบัติวิ่งเข้าสู่เส้นลมปราณไต อีกทั้งรู ปร่ างของตัวถัว่ ดา
ก็คล้ายคลึงกับอวัยวะไต จึงมีความเชื่อในการบารุ งอวัยวะไตได้ค่อนข้างดี
10. หากมีอาการไอ สามารถนาสาลี่มาปลอกเปลือก นาเมล็ดออก แล้วหัน่ เป็ นแผ่นเล็กใส่ ลงไปในตาหรับด้วยได้ มีส่วนช่วยให้
ปอดชุม่ ชื้น ละลายเสมหะ ลดอาการไอได้
11. เมื่อมีอาการหรื อโรคของกลากเกลื้อนบริ เวณเท้า แสดงว่ามีความร้ อนชื้นสะสมอยู่ สามารถเพิ่มถัว่ เหลืองบด ต้มออกมาแล้ว
นามาแช่เท้า ซึ่ งถือได้ว่าเป็ นตาหรับสาคัญในการรักษาโรคกลากเกลื้อนที่เกิดจากเชื้อราบริ เวณเท้าได้เป็ นอย่างดี

หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็ นลิขสิทธิ์และทรัพท์สินทางปั ญญาของหัวเฉียว แพทย์จีน ใช้เผยแพร่ เพื่อเป็ นวิทยาทานความรู ้แก่
ประชาชนห้ามมิให้คดั ลอกในเชิงพาณิ ชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตทุกกรณี
注意：这份文件的版权和知识产权属于华侨中医院，仅对外宣传和传
播科普知识所用。禁止擅自用于任何形式的商业谋利。
Attention: The copyright and intellectual assets are belonged to the Hua Chiew (TCM) Hospital for public
knowledge only. It is prohibit to copy for commercial purposes in all cases without permission.
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