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เรื่ องของส้ ม
ผูเ้ ขียน : แพทย์จีน สิ ริลกั ษณา ทวีโชติช่วง
ส้ม เป็ นผลไม้มงคลชนิดหนึ่งในวัฒนธรรมจีน เมื่อถึงวันตรุ ษจีน ส้มมักถูกใช้เป็ นของขวัญสําหรับ
อวยพรวันขึ้นปี ใหม่ สื่ อความหมายถึงความเป็ นมงคล มัง่ มีศรี สุข รํ่ารวยเงินทอง แม้แต่คนไทยเชื้อสายจีนก็
ยังใช้ส้มเป็ นของขวัญอวยพรผูใ้ หญ่ ส้มมีรสชาติเปรี้ ยวหวาน อุดมไปด้วยวิตามิน นอกจากจะเป็ นผลไม้ที่
คนจีนชอบรับประทานแล้ว ยังเป็ นยาจีนอีกด้วย ส้มในที่น้ ีหมายถึงส้มจีน ไม่รวมส้มเช้ง ส้มโอ หรื อส้ม
ซันควิส นะคะ ในทฤษฎีแพทย์แผนจีน ส้มมีสรรพคุณให้ความชุ่มชื้นแก่ปอด แก้ไอ ละลายเสมหะ บํารุ ง
ม้าม ผลักดันชี่ แก้กระหาย ในผลส้ม 1 ลูก แต่ละส่ วนมีฤทธิ์และสรรพคุณที่แตกต่างกัน ดังนี้
• เนื้อส้ม รสชาติเปรี้ ยว หวาน ฤทธิ์เย็น มีสรรพคุณช่วยเพิ่มความอยากอาหารขับเคลื่อนลมปราณ ให้
ความชุ่มชื้นแก่ปอดแก้ไอ แก้กระหาย ช่วยให้สร่ างเมา แก้เมาค้าง แถมยังอุดมไปด้วยวิตามิน C และ
วิตามิน B1
• เปลือกผลสุ ก เปลือกของส้มสุ กตากแห้งเป็ นยาจีนที่ใช้บ่อยชนิดหนึ่ง เรี ยกว่า “เฉิ นผี” （陈
皮） ฤทธิ์อุ่น รสเผ็ด ขม มีสรรพคุณขับเคลื่อนลมปราณเสริ มม้าม ขับความชื้น สลายเสมหะ แก้
ไอ ส่ วนใหญ่ใช้ในตํารับยาจีนรักษาโรคที่เกี่ยวกับม้ามและกระเพาะ แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้ อ ปวด
ท้อง ไม่อยากอาหาร รักษาอาการไอจากเสมหะเย็นเป็ นต้น
• เปลือกผลดิบ เปลือกผลส้มที่ยงั ไม่สุก เป็ นสี เขียว เป็ นยาจีนอีกชนิดหนึ่ ง ชื่อชิงผี （青皮）
ฤทธิ์อุ่น รสขม เผ็ด สรรพคุณหนักไปทางการขับเคลื่อนลมปราณตับและละลายเสมหะสลายก้อน
มักใช้รักษาโรคที่เกิดจากลมปราณตับอุดกั้น มีการตึงแน่นชายโครง ท้องอืด ไส้เลื่อน คัดหน้าอก โรค
ก้อนเนื้อทั้งหลาย เป็ นต้น
• เมล็ดส้ม ฤทธิ์อุ่นเล็กน้อย รสขม มีสรรพคุณขับเคลื่อนลมปราณลดปวด มักใช้ในกลุ่มโรคต่อม
ลูกหมากโต อาการปวดเนื่องจากไส้เลื่อน คัดหน้าอก มีกอ้ นในเต้านม เป็ นต้น
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• กากใยส้ม กากใยสี ขาวในผลส้ม ฤทธิ์กลางไม่เย็นไม่ร้อน รสหวานปนขม สรรพคุณช่วยขับเคลื่อน
พลังในเส้นลมปราณ ขับเสมหะแก้ไอ ส่ วนใหญ่ใช้รักษาเสมหะอุดกั้นในเส้นลมปราณที่ทาํ ให้เกิด
อาการเจ็บแน่นชายโครง ไอ มีเสมหะ เป็ นต้น
ข้ อควรระวัง
• จากการวิจยั พบว่า กินส้มวันละ 3 ลูก ร่ างกายจะได้รับวิตามิน C ในปริ มาณที่เพียงพอ ถ้า
รับประทานมากเกินไป อาจจะทําให้เกิด นิ่วในทางเดินปัสสาวะ แล้วยังมีผลถึงสุ ขภาพเหงือก
และฟันอีกด้วย
• ไม่ควรรับประทานส้มก่อนอาหาร หรื อขณะที่ทอ้ งว่าง เนื้ อส้มมีฤทธิ์เป็ นกรดอ่อน ซึ่ งอาจจะไป
กระตุน้ เยือ่ บุในกระเพาะ เกิดอาการไม่สบายท้อง
• ไม่ควรรับประทานกับหัวไช้เท้า หากรับประทานด้วยกัน จะส่ งผลกระทบยับยั้งการทํางานของ
ต่อมไทรอยด์
• ไม่ควรรับประทานกับนมสด กรดจากผลส้มจะไปจับกับโปรตีนนมเป็ นก้อน ทําให้ยอ่ ยยาก
ท้องอืด ท้องเสี ย
• ผูส้ ู งอายุอย่ารับประทานาส้มเยอะ แพทย์จีนกล่าวว่า ผลส้มฤทธิ์อุ่น รับประทานมากไปเกิดความ
ร้อนสะสม โดยเฉพาะคนที่พ้นื ฐานร่ างกายยินพร่ องหยางแกร่ ง ทางที่ดีควรรับประทานแต่นอ้ ย
• การรับประทานส้มทีละมาก ๆ หรื อรับประทานต่อเนื่องกันนาน ๆ ทําให้ร่างกายมีสารแคโรที
นซึ่ งเป็ นสารสี ส้มสะสมอยู่ ทําให้สีผวิ ออกเป็ นสี เหลือง วิธีแก้คือ ดื่มนํ้ามาก ๆ หยุดรับประทาน
ส้มรวมถึงผลไม้ที่มีสีสม้ สี เหลือง ผ่านไปประมาณ 1 เดือน สี ผวิ จะกลับมาเป็ นปกติ
Credit by: Jiu Dai Fu
หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็ นลิขสิทธิ์และทรัพท์สินทางปั ญญาของหัวเฉียว แพทย์แผนจีน
ใช้เผยแพร่ เพือ่ เป็ นวิทยาทานความรู ้แก่ประชาชน
ห้ามมิให้คดั 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。
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Attention: The copyright and intellectual assets are belonged to the Hua Chiew (TCM) Clinic for public
knowledge only. It is prohibit to copy for commercial purposes in all cases without permission.
กรุ งเทพฯ : เลขที่ 14 ซอยนาคเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรู พ่าย กรุ งเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-223-1111 ต่อ 102 โทรสาร : 02-223-1251
เปิ ดทําการทุกวัน ( ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.
โคราช : เลขที่ 2 ถนนมิตรภาพ (โค้งวัดศาลาลอย) ตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสี มา 30000
โทรศัพท์ : 044-258-555 มือถือ : 085-325-1555 / 085-325-2555
เปิ ดทําการทุกวัน ( ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.

