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1

ก�รแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง
เพื่อสุขภ�พ

โดย อาจารย์ คมสัน หุตะแพทย์

มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา

ก�รแปรรูปอ�ห�รจ�กถั่วเหลือง

ถั่วเหลือง ส�รพันประโยชน์
 ถั่วเหลือง ถั่วเมล็ดเล็กๆ ซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆ ที่มีประโยชน์ 

ต่อร่างกายมากมาย 

 ถั่วเหลือง มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราโดยตรง โดยให้สารอาหารที่ 

จ�าเป็น 3 อย่างคือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และยังมีใยพืช ให้วิตามิน  

เกลือแร่ แคลเซียม เหล็ก
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และการแพทย์ทางเลือก
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 ถั่วเหลือง เป็นพืชชนิดเดียวที่ให้โปรตีน ซึ่งมีคุณค่าเทียบเท่าโปรตีนที่ได้

จากเนื้อสัตว์ นม และไข่ 

 ที่ส�าคัญ ถั่วเหลืองมีประโยชน์ในการป้องกันและรักษาโรคที่ส�าคัญของ

มนษุย์ ซึง่ก�าลงัเผชญิอยูใ่นปัจจบุนั ได้แก่ โรคหวัใจ เส้นเลอืดอดุตนั ความดนัโลหติสงู 

และมะเร็ง

 จากการวิจัยพบว่า ผู้ที่บริโภคถั่วเหลือง หรือผลผลิตจากถั่วเหลืองเป็น

ประจ�า จะช่วยท�าให้ระดับคลอเรสเตอรอลในเลือดต�่า ช่วยป้องกันโรคหัวใจ และ

ช่วยรักษาระดับความดันในเส้นเลือด

 การกินนมถั่วเหลือง 1 ถ้วย หรือเต้าหู้ 1 ถ้วย แป้งถั่วเหลือง ¼ ถ้วย 

ทุกวัน จะช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็ง

849-60 in.indd   2 8/22/17   9:20 AM
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 มีรายงานว่า ผู้หญิงในประเทศแถบซีกโลกตะวันออก มีอัตราการเป็น

มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกน้อยกว่าผู้หญิงในอเมริกาเพราะกินอาหารจาก 

ถั่วเหลืองมากกว่า 20-50 เท่า ผู้หญิงที่กินอาหารจากถั่วเหลืองมีอัตราการเป็น

มะเร็งน้อยกว่าคนที่ไม่ได้กินถึงร้อยละ 50 การวิจัยในญี่ปุ่น พบว่า นมเปรี้ยวจาก

ถั่วเหลือง มีประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งในกระเพาะอาหาร

 เมล็ดถั่วเหลืองเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง สูงกว่าถั่วชนิดต่างๆ นอกจากนั้น 

ยังมีแร่ธาตุต่างๆ เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก และวิตามินบี 1 อาหารที่ให้

โปรตีนที่สามารถแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ จึงเป็นที่นิยมในหมู่ชาวมังสวิรัติ และ

ชาวแมคโครไบโอติก ในกลุ่มคนที่บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 

 นอกจากนั้น ถั่วเหลืองยังมีคุณสมบัติในทางสมุนไพร แพทย์แผนไทยใช้ 

ถัว่เหลอืงปรงุเป็นยาบ�ารงุก�าลงั เป็นยาระบาย ขบัปัสสาวะ แก้ตานขโมย ผอมแห้ง

แรงน้อย เปลอืกเมลด็ถัว่เหลอืงยงัน�ามาปรงุเป็นยาบ�ารงุเลอืด ขบัปัสสาวะ แก้เหงือ่

ออกมากได้ด้วย

 ถั่วเหลืองจึงเป็นพืชที่มีประโยชน์สารพัดสารพันเกินบรรยาย ถั่วเหลือง 

ยงัน�ามาแปรรปูอาหารได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเพาะเป็นถัว่งอกหวัโต น�าไปท�า

เป็นน�้าเต้าหู้ และเต้าหู้ อาหารเพื่อสุขภาพของคนในยุคปัจจุบัน น�าไปแปรรูปเป็น

เครือ่งปรงุรสทีค่นท�าอาหารในปัจจบุนัขาดไม่ได้ เช่น ซอีิว๊ เต้าเจีย้ว เต้าหูย้ี ้เป็นต้น
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เต้�หู้แข็ง
ส่วนผสม

 1. ถั่วเหลือง  1 กิโลกรัม

 2. น�้าสะอาด  10  ถ้วยตวง

 3. ดีเกลือ (แมกนีเซียมซัลเฟต)  4 ช้อนชา 

วิธีท�า

 1. น�าถั่วเหลืองไปล้างน�้าให้สะอาด ถ้าใช้ถั่วเหลืองเต็มเมล็ด ให้แช่น�้าทิ้ง

ไว้ 1 คืน แต่ถ้าใช้ถั่วเหลืองครึ่งซีก ให้แช่ไว้ประมาณ 4-6 ชั่วโมง จนเมล็ดถั่วเต่ง 

แล้วจึงล้างเอาเปลือกออก

 2. น�าถั่วเหลืองใส่เครื่องโม่หรือเครื่องปั่น ใส่น�้าให้ท่วมถั่ว แล้วบดเมล็ด

ถั่วจนละเอียด

 3. น�าน�้าถั่วเหลืองปั่นมากรองด้วยผ้าขาวบาง ซึ่งวางอยู่บนกระชอนอีก

ชั้นหนึ่ง คั้นเอาเฉพาะน�้า ส่วนกากแยกออกไป

 4. น�าน�้าถั่วเหลืองที่ได้ใส่หม้อ ยกขึ้นตั้งไฟ ใช้ไฟอ่อน หมั่นคน อย่าให้

ไหม้ติดก้นหม้อ ต้มจนเดือด จึงยกลงจากเตา ทิ้งให้อุณหภูมิลดลง เหลือประมาณ 

70-80 องศาเซลเซียส

 5. เตรียมน�้าดีเกลือ โดยผสมดีเกลือกับน�้าเล็กน้อย แล้วค่อยๆ เทน�้า 

ดเีกลอืลงในน�า้ถัว่เหลอืงทีย่งัร้อนอยู ่คนเบาๆ น�า้ถัว่เหลอืงจะค่อยๆ จบัตวัเป็นก้อน 

ตกตะกอนแยกชั้นกับน�้า

 6. เทน�้าถั่วเหลืองที่ตกตะกอนใส่ผ้าขาวบางที่วางอยู่ในแบบแม่พิมพ์  

ใช้ทพัพกีดรดีน�า้ออกให้มากทีส่ดุ แล้วจงึทบปลายผ้าขาวบางปิดทบัด้านบนของก้อน

ถั่วเหลือง น�าฝาแบบแม่พิมพ์มาปิด ทับด้วยของหนัก เพื่อทับให้น�้าออกจากก้อน 

ถัว่เหลอืง ทิง้ไว้ประมาณ 30 นาท ีเปิดผ้าขาวบางออก จะได้เต้าหูแ้ขง็ไว้รบัประทาน
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เต้�หู้เหลือง
ส่วนผสม

 1. เต้าหู้แข็ง (สีขาว)  2 แผ่น

 2. ผงขมิ้น   1 ช้อนชา

 3. น�้าสะอาด 

วิธีท�า

 1. น�าเต้าหู้แข็งไปต้มในน�้าสะอาดให้สุก

 2. ละลายผงขมิน้ในน�้าเตรยีมไว้ แล้วจงึเทน�้าขมิน้ลงในหม้อต้มเต้าหูแ้ขง็ 

ต้มต่อไปจนน�้าเดือดอีกครั้ง จึงยกหม้อลงจากเตา

 3. น�าเต้าหู้ไปผึ่งให้แห้ง จะได้เต้าหู้เหลืองไว้รับประทาน

มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา	22	ซ.ช�านาญอักษร	ถ.พหลโยธิน	

สามเสนใน	พญาไท	กรุงเทพฯ	10400

โทร.	02-2795118	โทรสาร	02-6170834
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ก�รผลิตแชมพูสมุนไพรแบบธรรมช�ติ 
(แบบไม่ใช้ผงฟอง)

โดย อาจารย์ คมสัน หุตะแพทย์

มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา

แชมพูสมุนไพรแบบธรรมช�ติ
Natural & Herbal Shampoo

 เ คล็ ดลั บความงามของ

เส้นผมของคนไทยสมัยก่อนอยู่ที่การ

ใช้สมนุไพรในการท�าความสะอาดและ

บ�ารุงเส้นผม รวมทั้งหากมีปัญหากับ

เส้นผมและหนงัศรีษะ กจ็ะใช้สมนุไพร

รกัษาเช่นเดยีวกนั ซึง่ตามต�าราแพทย์

แผนไทยก็ระบุถึงสมุนไพรที่สามารถ

น�ามาใช้กับเส้นผมและหนังศีรษะได้

หลายสิบชนิดเลยทีเดียว

 ในการสระผมคนไทยสมัย

ก่อนจะใช้มะกรูดเผาไฟมาสระผม ซึ่ง

จะช่วยท�าความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะ ท�าให้เส้นผมดกด�าเงางาม บางครั้ง

ก็ใช้น�้าซาวข้าว หรือน�้าด่างมาสระผม โดยมักจะน�าไปผสมกับสมุนไพรที่ท�าให้เกิด
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กระทรวงสาธารณสุข

ฟองอย่างฝักส้มป่อยหรอืลกูประค�าดคีวาย ช่วยท�าให้สระผมได้สะอาด บ�ารงุเส้นผม

และหนงัศรีษะไปในตวั หรอือาจจะเตมิสมนุไพรอืน่ๆ เพือ่เพิม่สรรพคณุในการรกัษา

โรคที่เกิดกับเส้นผมและหนังศีรษะ เช่น ตะไคร้ แก้ผมแตกปลาย บวบขม แก้รังแค 

อัญชัน ท�าให้ผมดก เป็นต้น

 ตามต�าราโบราณมีสูตรสมุนไพรส�าหรับสระผมอยู่หลายสูตร แต่ส่วนใหญ่

ก็มีส่วนผสมคล้ายคลึงกัน ซึ่งเราสามารถน�าไปท�าใช้เองได้ในครัวเรือน แต่บางสูตร

ก็อาจต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยและความสอดคล้อง 

ของวัตถุดิบที่จะหาได้ง่ายในครัวเรือนเป็นสูตรแชมพูสดที่ก�าลังเป็นที่นิยมใช้ใน 

สถานธรรมชาติบ�าบัดและสถานบริการสปา

20 สมุนไพรที่ใช้ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ

สมุนไพร	 สรรพคุณ วิธีการใช้

1. กระเบา            รักษาผมร่วงและโรค
บนหนังศีรษะ

ใช้เมล็ดต�าพอแหลกไปเคี่ยวกับน�้ามัน
มะพร้าว เอาน�้ามันมาทาหนังศีรษะ
ที่เป็น

2. ขิง                   แก้ผมร่วง ท�าให้ผมงอก                 น�าเหง้าสดมาเผาไฟแล้วทุบให้แตก

ผสมน�้า แล้วน�าไปขยี้ให้ทั่วศีรษะ 
วันละ 2 ครั้ง 3 วัน หรือท�าเป็น
ลูกประคบขิง ใช้ประคบบริเวณ
ผมร่วง ท�าวันละ 2 ครั้งๆ ละ 
20 นาที 3-5 วัน

3. ขี้หนอน ใช้สระผม แก้รังแค รักษา
ชันตุ

น�าเปลือกมาสับเป็นชิ้นเล็กๆ ต้มกับ
น�้า  หรือใส่น�้าตีให้เป็นฟอง ใช้สระผม

4. ซองแมว             รักษารังแค ป้องกันผมร่วง                  น�าใบมาต้มกับน�้า ใช้สระผม
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สมุนไพร	 สรรพคุณ วิธีการใช้

5. ขี้เหล็ก             ท�าความสะอาดเส้นผม   
ท�าให้ผมชุ่มชื้น เงางาม  
ไม่มีรังแค         

น�าใบสดมาต้มกับน�้า ใช้สระผม

6. เทียนกิ่ง     ใช้ย้อมสีผม ช่วยลดรังแค น�าใบของเทียนกิ่งมาตากแดดให้แห้ง 
บดให้เป็นผง  ต้มน�้าให้เดือด แล้วใส่
ผงของใบเทยีนกิง่ลงไป เตมิน�า้มะนาว 
แล้วใช้ย้อมผม

7. ตะไคร้               แก้ผมแตกปลาย ขจดัรงัแค  ใช้ต้นตะไคร้ 3-4 ต้น หัน่เป็นชิน้แล้วต�า

คั้นเอาน�้ามาใช้นวดผมหลังสระผม
แล้วล้างออก ท�าหลังสระผม ผมจะ
ดกด�า

8. ทองพันชั่ง        รักษาอาการผมร่วง
จากเชื้อรา  

ใช้ทองพันชั่งต�าจนละเอียด  ผสมน�้า
พอเหนียว  หลังสระผมน�ามาพอก
บริเวณที่ผมร่วง ใช้ผ้าคลุมไว้ทั้งคืน 
รุง่เช้าล้างออก ท�าตดิต่อกนั 2 สปัดาห์- 
1 เดือน อาการจะดีขึ้น

9. ฟ้าทะลายโจร        แก้ผมร่วง     ต้มกับน�้า ใช้ชโลมศีรษะหลังสระผม 
ทิ้งไว้สักครู่ แล้วจึงล้างออก

10. บวบขม           ก�าจัดเหา ขจัดรังแค
แก้คันศีรษะ

ใช้ผล 1-2 ผล โขลกให้ละเอียด  
น�าทั้งน�้าและเนื้อชโลมให้ทั่วศีรษะ  
เอาผ้าคลุมไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วจึง
ล้างออก
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สมุนไพร	 สรรพคุณ วิธีการใช้

11. มะกรูด           ท�าให้ผมดกด�า นิ่มสลวย 
ขจัดรังแค   

น�ามะกรูด 1 ลูกผ่าซีก ต้มกับน�้า 
2 แก้ว บีบเอาน�้าไปใช้สระผม 
ผมจะนิ่มสลวย หรือน�ามะกรูด 
1 ผล บีบเอาน�้ามะกรูดผสมกับ 
หวักะท ิชโลมให้ทัว่ศรีษะ โพกผ้าทิง้ไว้
สกัครูแ่ล้วล้างออก ท�าตดิต่อกนั 7 วนั 
ผมจะดกด�า

12. บอระเพ็ด        แก้ผมหงอก ลดอาการ
ผมร่วง   

เอาบอระเพ็ดสด 3 กก. คั้นเอาแต่น�้า
น�ามาคัน้มะพร้าวขดู 1 กก. เอาน�า้ขึน้
ตั้งไฟ เติมขิงสด 1 ก�ามือ เคี่ยวจนได้
น�้ามัน มากรองด้วยผ้าขาวบาง 
ได้น�้ามันไปชโลมเส้นผมหรือนวด
หนังศีรษะ 15 นาที แล้วจึงล้างออก

13. ใบบัวบก      แก้ผมหงอก   ใช้ใบบัวบกสดทั้งต้น 1 กก. เติมน�้า 
1 ลิตร ปั่นให้ละเอียด กรองเอาแต่
น�้ากับน�้ามันมะพร้าว 1 แก้ว เคี่ยวจน
น�้าระเหยหมด น�าน�้ามันที่ได้ชโลมผม
หรอืนวดหนงัศรีษะทิง้ไว้นาน 15 นาที 
จึงล้างออก

14. ผักบุ้ง             แก้ผมร่วง ท�าให้ผมนุ่ม 
สลวย  

น�าใบมาต้มกับน�้า ใช้น�้าชโลมศีรษะ
หลงัสระผม ทิง้ไว้ 20 นาท ีจงึล้างออก

15. ประค�าดคีวาย     ใช้สระผม แก้รังแค รักษา
ชันตุ  

ใช้ผล 1-2 ผล ทุบแล้วต้มกับน�้า 
ใช้สระผม

16. มะพร้าว            ท�าให้ผมนุ่มสลวย ดกด�า  ใช้น�้ากะทิเคี่ยวหรือหมักจนได้น�้ามัน
มะพร้าวใช้ชโลมเส้นผม ทิง้ไว้ 15 นาที 
จึงสระผม
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สมุนไพร	 สรรพคุณ วิธีการใช้

17. มะเฟือง       บ�ารุงเส้นผม ขจัดรังแค   ใช้น�้าคั้นจากผลมะเฟือง มาสระผม

18. ว่านหาง 
จระเข้  

ท�าให้ผมลื่น หวีง่าย 
นุ่มสลวย 

ใช้เนือ้วุน้ว่านหางจระเข้ ทีล้่างสะอาด
ดีแล้วมาทาเส้นผมแทนการใส่น�้ามัน
ใส่ผม

19. ส้มป่อย        แก้รังแค รักษาชันตุ ท�าให้
ผมเงางาม 

ใช้ฝักทุบให้แตก ต้มกับน�้า ใช้สระผม
หรือใช้ใบต้มกับน�้า ใช้สระผม

20. อัญชัน             ท�าให้ผมดกด�า  ใช้ดอกสดต้มกับน�้า ชโลมเส้นผม 
แล้วล้างออก

แชมพูสมุนไพร
1.	แชมพูมะกรูด	(แบบไม่ใช้หัวแชมพูหรือผงฟอง)

ส่วนผสม 

 1. มะกรูด  1 กิโลกรัม

 2. น�้าสะอาด  1 ลิตร

วิธีการท�า	

 1. น�าผลมะกรูดมาล้างน�้าให้สะอาด แล้วผ่าซีก 

  เอาเมล็ดออก หั่นทั้งเปลือกให้เป็นชิ้น

 2. น�าไปต้มกับน�้าในหม้อ ปิดฝา ต้มไปนาน 15 นาที

 3. ทิง้ไว้ให้เยน็ แล้วน�าทัง้น�า้และเนือ้มะกรดูไปป่ันในเครือ่งป่ันจนละเอยีด

 4. น�ามากรองด้วยผ้าขาวบาง จะได้น�้ามะกรูดที่ข้นเหนียวเป็นครีม

 5. น�าน�า้มะกรดูทีไ่ด้ไปนึง่ หรอืต้มไฟอ่อนพอเดอืดปดุๆ ยกลงทิง้ไว้ให้เยน็  

  น�าไปบรรจุขวดที่มีฝาปิด เก็บได้นาน 3-6 เดือน
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วิธีใช้	

 ใช้สระผมแทนแชมพทูัว่ไป เวลาสระผมจะไม่มฟีอง แต่จะท�าให้ผมสะอาด 

นุ่มสลวย ผมลื่นหวีง่าย ผมจะดกด�า เงางาม

2.	แชมพูสด	สูตรน�้าซาวข้าว

ส่วนผสม	

 1. น�้าซาวข้าว  1 หม้อ

 2. ใบหมี่  5-6 ใบ

 3. มะกรูด  2  ลูก

 4. ฝักส้มป่อย  2-3  ฝัก

 5. ประค�าดีควาย  3-4  ลูก

 6. ดอกอัญชัน  1  ก�ามือ

วิธีการท�า

 น�ามะกรูดและฝักส้มป่อยไปเผาไฟให้มีกลิ่นหอม แล้วขยี้ใบหมี่ในน�้า 

ซาวข้าวให้เกิดยางเหนียวๆ แล้วน�ามะกรูดและฝักส้มป่อยที่ย่างไฟแล้ว รวมทั้ง 

ลูกประค�าดีควายที่ทุบพอแตก ดอกอัญชัน มาต้มรวมกับน�า้ซาวข้าว ต้มให้เดือด  

แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เย็น จากนั้นกรองเอาน�้าไปใช้สระผม 

วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ	22	ซ.ช�านาญอักษร	ถ.พหลโยธิน	

สามเสนใน	พญาไท	กรุงเทพฯ	10400

โทร.	02-2795118	02-2784068	โทรสาร	02-6170834	
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ก�รทำ�ซอสจ�กพืชสมุนไพรและผลไม้

โดย อาจารย์ คมสัน หุตะแพทย์

มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา

 เครือ่งปรงุรสชนดิหนึง่ทีไ่ด้รบัความนยิมมาปรงุรสอาหารกนัมากในปัจจบุนั

ก็คือ “ซอส” เช่น ซอสถั่วเหลือง ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก ซอสมะเขือเทศและ

ซอสพริก เป็นตัวอย่างของซอสข้นที่เรารู้จักกันดีที่ท�าขึ้นจากผัก ผลไม้ ที่จริงมีผัก

ผลไม้ในครัว และในสวนอีกหลายชนิดที่เราสามารถน�ามาท�าเป็นซอสข้น ที่รสชาติ

เอร็ดอร่อยไม่แพ้กัน เช่น ซอสกล้วย ซอสมะละกอ ซอสมะม่วง ซอสเห็ด ซอส

แอปเป้ิล เป็นต้น ซอสผกัซอสผลไม้มกีรรมวธิวีธิที�าทีง่่าย ไม่ยุง่ยาก ซอสผกัผลไม้ที่

ท�าเองในครวัเรอืนจะมรีสชาตดิกีว่าซอสทีผ่ลติจากโรงงานทีว่างขายตามท้องตลาด 

ที่ส�าคัญยังปลอดภัยจากสารเคมี การท�าซอสผัก ซอสผลไม้ จึงเป็นการแปรรูปผัก

ผลไม้ที่น่าสนใจที่ท�าได้ในครัวเรือนและชุมชน
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข

หลักก�รเบื้องต้นในก�รทำ�ซอสผัก ซอสผลไม้
 ซอสผัก ซอสผลไม้ เป็นซอสข้นที่มีวิธีการท�าที่ง่ายได้จากการน�าเอาผัก

หรือผลไม้มาสับหรือปั่นให้ละเอียด แล้วน�าไปตุ๋นกับสมุนไพรและเครื่องเทศ แล้ว 

น�ามากรอง เติมด้วยน�้าส้มสายชู น�้าตาลทรายแดง และเกลือ ซึ่งอาจจะเติม 

แป้งข้าวโพด หรือแป้งสาลี เพื่อให้ซอสอยู่ตัว ไม่แยกชั้น แล้วก็บรรจุขวดฆ่าเชื้อ 

ก็จะได้ซอสที่ต้องการ

 ส่วนผสมหลักก็คือ ผักหรือผลไม้ที่มีอยู่ในครัวเรือน ในไร่ในสวน เช่น  

มะเขือเทศ พริกชี้ฟ้า กล้วย มะละกอ มะม่วง แอปเปิ้ล หรือแม้แต่เห็ดก็น�ามาท�า

เป็นซอสได้ ซึ่งก็จะท�าให้ได้รสชาติที่แปลกแตกต่างออกไป

 ส่วนผสมอื่นที่ใช้ในการท�าซอสผักผลไม้มีดังนี้

 1. น�า้ส้มสายช ูเป็นส่วนผสมทีน่อกจากจะใช้แต่งรสเปรีย้วให้แก่ซอสแล้ว

ที่ส�าคัญยังท�าหน้าที่เก็บรักษาซอสไม่ให้เสีย น�า้ส้มสายชูที่ใช้ควรมีความแรงกรด 

อะซิติคไม่ต�่ากว่าร้อยละ 5 ควรเลือกใช้น�้าส้มสายชูแท้ชนิดดี

 2. เกลอื เป็นส่วนผสมทีใ่ช้แต่งรสให้แก่ซอส และท�าหน้าทีเ่กบ็รกัษาซอส

ไม่ให้เสีย ควรเลือกเกลือที่สะอาด คุณภาพดี

 3. น�้าตาล ใช้ปรุงรส ควรใช้น�้าตาลทรายแดง

 4. สารท�าให้อยู่ตัว ในบางกรณีซอสอาจเกิดการแยกตัว จึงจ�าเป็นต้องใช้

สารท�าให้อยูต่วั การท�าซอสแบบปลอดสารเคม ีเราจะใช้แป้งสาล ีแป้งข้าวโพด หรอื

แป้งมัน แต่ซอสที่มีเนื้อของผักผลไม้มาก เช่น ซอสพริก ก็อาจไม่จ�าเป็นต้องใส่ก็ได้

 5. พริก ถ้าต้องการใช้ซอสมีรสเผ็ด ก็ใช้พริกชี้ฟ้าแดงหรือพริกอื่นเป็น 

ส่วนผสมมากน้อยตามความเผ็ดที่ต้องการ

 6. เครื่องเทศและสมุนไพร ใช้ปรุงรสและกลิ่นให้แก่ซอส มีหัวหอม 

กระเทียม ลูกจันทน์ กระวาน กานพลู อบเชย ขิง พริกไทย ลูกผักชี ยี่หร่า เป็นต้น 

ถ้าเป็นสมนุไพรทีบ่ดละเอยีดกใ็ส่ในส่วนผสมได้เลย ถ้าไม่ละเอยีดให้ห่อผ้าน�าไปตุน๋

กับเนื้อผักผลไม้
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ตลาดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก

14

ขั้นตอนในการผลิต

 1. น�าผกัผลไม้ทีจ่ะท�าซอสล้างน�า้ให้สะอาด ปอกเปลอืก ในบางกรณต้ีอง

น�าไปเผาไฟก่อน เช่น พริก แล้วน�าเนื้อมาหั่นสับหรือปั่นให้ละเอียด

 2. น�าเนื้อผลไม้ที่สับหรือป่นละเอียดแล้วใส่หม้อสแตนเลสที่มีฝาปิด  

เติมน�้าให้ท่วม เติมสมุนไพรเครื่องเทศ หรือใช้สมุนไพรมัดเป็นพวงเครื่องเทศ  

ห่อด้วยผ้าขาวบาง แช่ลงในส่วนผสม ตุน๋นานประมาณครึง่ชัว่โมง หรอืจนส่วนผสม 

เปื่อยยุ่ย

 3. ทิ้งไว้ให้เย็น เอามันสมุนไพรและถุงเครื่องเทศออก แล้วกรองด้วย

ตะแกรง

 4. น�าส่วนที่กรองแล้วใส่หม้อ เติมน�า้ส้มสายชู น�้าตาลทรายแดง เกลือ 

และส่วนผสมอื่นๆ ตามแต่ละสูตร ตุ๋นต่อไปอีกนาน 1-1 ½ ชั่วโมง จนข้นขึ้น

 5. เติมแป้งข้าวโพด หรือแป้งมัน หรือแป้งสาลี กวนให้เข้ากันจนได้ซอส

ที่ข้น ต้มนาน 1-2 นาที ก็จะได้ซอสข้นตามต้องการ

 6. เทซอสทีไ่ด้ลงในขวดแก้วทีผ่่านการฆ่าเชือ้แล้ว ปิดฝาขวดให้แน่น แล้ว

น�าไปฆ่าเชื้ออีกที ก็จะได้ซอสผัก ซอสผลไม้ เก็บไว้รับประทานหรือน�าไปจ�าหน่าย

ซอสมะเขือเทศ
ส่วนผสม
 1. เนื้อมะเขือเทศสุกประมาณ 10 ถ้วยตวง
 2. น�้าตาล  ½ ถ้วยตวง
 3. หอมใหญ่  2  หัว 
 4. อบเชยป่น  1  ช้อนชา
 5. พริกชี้ฟ้าแดง 5  เม็ด (หรือมากกว่า)
 6. กานพลูป่น  1  ช้อนชา 
 7. เกลือ  1  ช้อนชา 

 8. น�้าส้มสายชู  2 ½ ถ้วย
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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15

วิธีท�า

 1. น�ามะเขือเทศมาล้างน�้า

ให้สะอาด ถ้ามีก้านก็เอาก้านทิ้งไป

 2. จ า ก นั้ น ป อ ก เ ป ลื อ ก 

มะเขือเทศออก โดยต้มน�้าสะอาด 

พอให้ท่วมมะเขอืเทศ แล้วยกขึน้ตัง้ไฟ 

น�ามะเขือเทศลงไปลวกประมาณ 3-4 

นาที หรือสังเกตว่าเปลือกมะเขือเทศ

เริม่แตก ให้ตกัมะเขอืเทศแช่ในน�้าเยน็ 

แล้วลอกเปลือกมะเขือเทศออก

 3. น�ามะเขอืเทศทีล่อกเปลอืก 

แล้วไปยีให้ละเอียดบนกระชอน หรือ

ใช้เครื่องปั่นก็ได้ จากนั้นน�ามากรอง

ด้วยกระชอนอีกครั้งหนึ่ง จะได้น�้า

มะเขือเทศ 10 ถ้วยตวง

 4. น� าหอมใหญ ่มาปอก

เปลือก และพริกชี้ฟ้าแดงล้างน�้าให้

สะอาด แล้วหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ 

 5. น�าน�้ามะเขือเทศที่เตรียมไว้เทใส่ในหม้อ แล้วยกขึ้นตั้งไฟ ใส่หอมใหญ่ 

และพริกชี้ฟ้าแดงลงไป
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และการแพทย์ทางเลือก
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 6. ใส่น�้าส้มสายชู น�้าตาล เกลือ และเครื่องเทศลงไป แล้วชิมรสตามใจ

ชอบ (ถ้าเครือ่งเทศหยาบหรอืชิน้ใหญ่ ต้องห่อใส่ผ้าขาวบาง) ต้มต่อไปจนหอมใหญ่ 

และพริกชี้ฟ้าแดงนิ่ม

 7. น�าส ่วนผสมทั้งหมดใน

หม้อมาปั่นด้วยเครื่องปั่น (ยกเว้นห่อ

เครือ่งเทศ) แล้วกรองด้วยกระชอนอกี

ครั้งหนึ่ง

 8. ต ้มส ่วนผสมที่ป ั ่นและ

กรองแล้วด้วยไฟแรงจนงวดลง ซึ่งจะ

มีลักษณะไม่ใสหรือข้นจนเกินไป ใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที

 9. กรอกใส่ขวดที่ท�าความสะอาดโดยการต้มฆ่าเชื้อแล้ว ปิดฝาให้สนิท  

น�าขวดที่บรรจุซอสมะเขือเทศแล้วน�าไปนึ่งหรือต้มฆ่าเชื้อนาน 30 นาที เก็บ 

ซอสมะเขือเทศที่ได้ในที่ที่มีลมไม่โกรก แดดส่องไม่ถึง และเย็น จะช่วยให้เก็บซอส

มะเขือเทศได้นานขึ้น

ซอสพริก
ส่วนผสม

 1. พริกชี้ฟ้าแดง  ½ กิโลกรัม

 2. พริกหยวกแดง  ½ กิโลกรัม

 3. กระเทียมปอกเปลือก 1 ถ้วย

 4. น�้าส้มสายชู  2 ถ้วย

 5. น�้าตาล  1 ถ้วย 

 6. เกลือ  2 ช้อนโต๊ะ
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17

วิธีท�า

 1. น�าพริกชี้ฟ้าแดง พริกหยวกแดง ล้างน�้าให้สะอาด

 2. ปอกเปลือกกระเทียม ล้างน�้าให้สะอาด

 3. น�าพริกทั้ง 2 ชนิด และกระเทียมที่เตรียมไว้ มาหั่นแล้วน�ามาต้มในน�้า

สะอาด 2 ถ้วยตวง ต้มจนพริก และกระเทียมเปื่อย
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และการแพทย์ทางเลือก

18

 4. จากนั้นน�าพริกและกระเทียมที่ได้ มายีบนกระชอน หรือเครื่องปั่น  

เพื่อเอาเมล็ดออก หรือจะใช้เครื่องบดอาหารก็ได้

 5. ผสมน�้าส้มสายชู น�้าตาล และเกลือ ลงไปในส่วนผสมที่ยีหรือบดแล้ว 

ปรุงรสตามใจชอบ

 6. ต้มส่วนผสมทัง้หมด ด้วยไฟแรงจนงวดลง แล้วกรอกใส่ขวดทีท่�าความ

สะอาดและต้มฆ่าเชื้อโรคแล้ว ปิดฝาให้สนิท
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 7. น�าขวดที่บรรจุซอสพริกใส่ในหม้อ ต้มหรือนึ่งนานประมาณ 30 นาที 

แล้วจึงน�าออกมาตั้งทิ้งไว้ให้เย็น เพียงเท่านี้ก็ได้ซอสพริกเอาไว้รับประทาน

วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ	22	ซ.ช�านาญอักษร	ถ.พหลโยธิน	

สามเสนใน	พญาไท	กรุงเทพฯ	10400

โทร.	02-2795118	02-2784068	โทรสาร	02-6170834	

849-60 in.indd   19 8/22/17   9:20 AM



20

ก�รทำ�ผลิตภัณฑ์น้ำ�มันสกัดเย็นเพื่อคว�มง�ม

โดย อาจารย์ คมสัน หุตะแพทย์

มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา

 น�้ ามันพืชที่ เราบริโภคกัน

อยู่ทุกวันนี้ เป็นน�้ามันพืชชนิดผ่าน

กระบวนการ (Processed Oil) ทีส่กดั

โดยใช้สารเคมี และผ่านความร้อน

สูง ท�าให้สารอาหาร วิตามิน เกลือแร่ 

สารต้านอนุมูลอิสระต่างๆ สูญเสียไป

มาก ระหว่างการสกัดและการกลั่น  

ซึ่งแตกต่างกันอย่างมากกับน�้ามันพืช

ที่สกัดด้วยวิธีธรรมชาติ เช่น วิธีบีบอัด

แบบเยน็ (Cold Pressed) จะท�าให้ได้

น�้ามันพืชบริสุทธิ์ (Virgin Oil) ที่อุดม

ไปด้วยสารส�าคัญ ซึ่งนอกจากจะเหมาะแก่การบริโภคแล้ว ยังเป็นน�้ามันคุณภาพดี

ที่เหมาะอย่างยิ่งส�าหรับการน�าไปใช้บ�ารุงผิวพรรณ และดูแลรักษาสุขภาพ รวมทั้ง 

เป็นส่วนผสมที่ดีเยี่ยมส�าหรับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต่างๆ เช่น สบู่ แชมพู ครีม โลชั่น 

เป็นต้น

 ปัจจุบันน�้ามันพืชบีบเย็นก�าลังได้รับความนิยมจากการบริโภค ทั้งที่น�าไป

ใช้ปรุงอาหาร เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นยา และเป็นเครื่องส�าอาง น�้ามันพืช
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บีบเย็นที่ได้รับความนิยม เช่น น�้ามันมะพร้าว น�้ามันงา น�้ามันร�าข้าว น�้ามันมะรุม 

เป็นต้น ทีจ่รงิแล้วยงัมนี�า้มนัแบบบบีเยน็จากพชือกีหลายชนดิทีน่่าสนใจ ทีน่่าศกึษา

ทดลองน�ามาใช้ประโยชน์ในทางอาหาร ยา และเครื่องส�าอาง เช่น น�้ามันเมล็ด

แตงโม น�้ามันเมล็ดฟักทอง น�้ามันเมล็ดองุ่น รวมถึงน�า้มนัจากพืชอืน่ๆ อกีมากมาย

หลายชนิดที่เมืองไทยมีอย่างอุดมสมบูรณ์

ก�รสกัดนำ้�มันพืชด้วยวิธีธรรมช�ติ
 ในปัจจุบันนี้ คนส่วนใหญ่ที่ต้องการ

บริโภคน�้ามันพืช ก็มักจะต้องไปซื้อจากร้าน

ค้า หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งไม่ว่าจะเป็น

น�้ามันพืชชนิดไหนก็จะถูกบรรจุอยู ่ในขวด

พลาสติก ขนาด 1 ลิตรบ้าง 5 ลิตรบ้าง  

คุณเคยสังเกตเห็นค�าหนึ่งที่ติดอยู่บนฉลาก

ของน�า้มนัพชื ค�านีเ้ป็นค�าทีบ่่งบอกถงึกรรมวธิี

ในการสกัดน�้ามันพืชมาให้เราใช้กันนั่นก็คือ

ค�าว่า “ผ่านกรรมวิธี หรือ Processed” 

เช่นน�า้มนัถัว่เหลอืงผ่านกรรมวธิ ีน�า้มนัปาล์ม

ผ่านกรรมวิธี เป็นต้น 

 

 น�า้มนัผ่านกรรมวธิหีรอื Processed Oil หมายถงึ น�า้มนัพชืทีถ่กูสกดัด้วย

การใช้สารเคมีเป็นตัวท�าละลาย ตัวอย่างเช่น เฮกเซน เพราะตัวท�าละลายเหล่านี้

มีประสิทธิภาพสูงในการไปสกัดเอาน�า้มันออกจากเนื้อหรือเมล็ดพืชน�า้มัน ท�าให้ 

ได้น�้ามันมากกว่าวิธีการสกัดด้วยวิธีอื่น จากนั้นก็จะต้องไปผ่านการแยกเอา 

ตัวท�าละลายนี้ออกจากน�้ามัน แล้วยังต้องไปผ่านกระบวนการกลั่น (Refined)  
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เพือ่ก�าจดัยาง ส ีกลิน่ ซึง่กต้็องใช้สารเคมแีละความร้อนสงู 200-300 องศาเซลเซยีส 

น�้ามันพืชที่สกัดด้วยวิธีนี้จึงเรียกว่า “น�้ามันพืชผ่านกรรมวิธี”

 น�้ามันพืชผ ่านกรรมวิธีที่ ใช ้สาร 

เคมีในการสกัดและผ่านกระบวนการกลั่นนี้ 

มักจะเป็นน�้ามันที่มีคุณค่าทางอาหารต�่า 

เพราะนอกจากไขมันแล้ว สารอาหารต่างๆ 

วิตามิน และเกลือแร่ แทบจะหมดไปจาก

การใช้สารเคมีและความร้อนสูงๆ เราแทบ

จะไม่ได้สารอาหารอย่างอื่น นอกจากไขมัน

จากน�้ามันพืชผ่านกระบวนการ ซึ่งผิดกับ

น�้ามันพืชที่สกัดด้วยวิธีธรรมชาติที่ไม่ใช้สาร

เคมี ไม่ใช้ความร้อนสูง เช่น วิธีการบีบอัด 

จะได้น�้ามันคุณภาพดีที่รักษาคุณสมบัติเดิม

ของมันอยู่มาก ทั้งกลิ่นและรสชาติ รวมทั้ง 

คุณค่าทางอาหาร วิตามิน และเกลือแร่ 

ก็ยังมีอยู่ครบ เหมาะแก่การบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการน�าน�้ามันพืช

มาใช้บ�ารุงผิวพรรณหรือดูแลรักษาสุขภาพ เช่น ใช้บ�ารุงเส้นผม บ�ารุงผิวพรรณ  

ทาป้องกนัแดด ใช้นวดตวั ใช้ผสมกบัน�า้มนัหอมระเหยในการบ�าบดัแบบสคุนธบ�าบดั 

(Aromatherapy) น�้ามันที่ใช้ต้องเป็นน�้ามันที่สกัดด้วยวิธีธรรมชาติที่ยังอุดมด้วย

วิตามินอี สารต้านอนุมูลอิสระ ฯลฯ แตกต่างโดยสิ้นเชิงกับน�้ามันพืชผ่านกรรมวิธี

ที่นอกจากจะไม่มีสารอาหารแล้วยังเหนียวเหนอะหนะ ไม่ซึมผ่านผิวหนัง และมี 

กลิ่นเหม็นหืน เมื่อน�ามาใช้กับผิวพรรณ

 เราจงึควรย้อนกลบัมาเรยีนรูว้ธิกีารสกดัน�้ามนัพชืโดยวธิธีรรมชาต ิซึง่เป็น

ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่เคยสืบทอดกันเป็นเวลานาน เป็นวิธีการที่ง่ายๆ ทุกคนสามารถ
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ท�าได้ น�้ามันที่ได้นอกจากจะใช้ในการบริโภค ใช้กับร่างกายแล้วยังใช้เป็นวัตถุดิบ

คุณภาพดีในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่จ�าเป็นอื่นๆ เช่น สบู่ เครื่องส�าอาง ยา 

เป็นต้น

นำ้�มันพืชสกัดด้วยวิธีธรรมช�ติ
 น�้ามันพืชสกัดได้จากส่วนต่างๆ เช่น เนื้อ ผล และเมล็ดของพืชน�้ามัน เช่น 

มะพร้าว ปาล์ม งา ถัว่เหลอืง ข้าวโพด ถัว่ลสิง เมลด็ค�าฝอย ร�าข้าว เมลด็ทานตะวนั 

เมล็ดละหุ่ง เป็นต้น

 ปริมาณน�้ามันที่มีในพืชน�้ามันแต่ละชนิดมากน้อยแตกต่างกันไป ตั้งแต่  

10-70% เช่น เนื้อมะพร้าวจะมีน�้ามันสูงถึงเกือบ 70% ของน�้าหนัก ปาล์ม 

มีประมาณ 50% เมล็ดงามีน�้ามัน 50% ในขณะที่เมล็ดทานตะวันมีน�้ามัน 40%  

ถั่วเหลืองมีเพียง 20% ร�าข้าวมีเพียง 15%

 น�้ า มั นพื ชที่ สกั ดด ้ วยวิ ธี

ธรรมชาติ โดยไม่ใช้สารเคมีมีอยู่

ด้วยกันหลายวิธี เช่น การเคี่ยว 

การหมัก การบีบอัดโดยเครื่อง 

ไฮโดรลิค การบีบอัดโดยเครื่อง 

สกรูเพรส น�้ามันพืชที่ได้เป็นน�้ามัน

พชืไม่ผ่านกรรมวธิ ี(Unprocessed 

Oil) ไม่ผ่านการกลัน่ (Unrefined Oil)

 น�า้มนัพชืชนดิคณุภาพสงูสดุเรยีกว่า น�า้มนัพชืบรสิทุธิพ์เิศษ (Extra Virgin Oil) 

ไม่ผ่านการกลั่น (Unrefined Oil) ผลิตโดยการบีบอัด โดยไม่ใช้ความร้อน หรือ 

ใช้อุณหภูมิต�่า กรองแล้วบรรจุขวด จะยังคงสี กลิ่น และรสตามธรรมชาติของพืช

ที่น�ามาสกัดน�้ามัน และที่ส�าคัญมีสารอาหารต่างๆ อย่างครบถ้วน เช่น กรดไขมัน 

วิตามินเอ วิตามินอี เลซิติน สารต้านอนุมูลอิสระ 
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 วธิกีารสกดัน�า้มนัพชืโดยวธิธีรรมชาต ิเป็นวธิกีารทีไ่ม่ใช้สารเคมใีนการสกดั 

และไม่ใช้ความร้อนสูง

 1.	 วิธีการเคี่ยว	 (Rendering) เป็นการน�าวัตถุดิบ เช่น เนื้อมะพร้าว  

เนื้อปาล์ม มาเคี่ยวกับไฟ โดยเคี่ยวแห้ง หรือเคี่ยวเปียก โดยการใช้ความร้อน 

ปานกลาง เคี่ยวจนน�้ามันแยกตัวออกมา ลอยตัวเหนือน�้าหรือเคี่ยวจนน�้าระเหย

หมด ก็จะได้น�้ามันพืชออกมา น�้ามันชนิดนี้คุณภาพของน�้ามันยังไม่ค่อยดีนัก 

เนือ่งจากผ่านความร้อนเป็นเวลานาน กลิน่ไม่หอมมาก บางครัง้มกีลิน่ไหม้ปนมากบั

น�้ามัน สภาพของน�้ามันเปลี่ยนไป เช่น เหม็นหืนเร็วขึ้น เมื่อน�ามาทาตัวจะเหนียว

เหนอะหนะ ซึมผ่านผิวหนังได้ยากกว่าน�้ามันที่สกัดโดยไม่ผ่านความร้อน

 2.	 วิธีการหมัก	 (Fermentation)  

ใช้กบัการสกดัน�้ามนัมะพร้าว โดยการคัน้น�้ากะทิ

จากเนื้อมะพร้าวแห้ง ในอัตราเนื้อมะพร้าวขูด 

1 ส่วน ต่อน�า้ 1 ส่วน โดยใช้น�า้อุน่ๆ เมือ่ได้น�า้กะทิ 

ออกมาแล้วก็ใส่ขวดแก้วทรงสูง ปิดฝาด้วย 

ผ้าพลาสติกรัดด้วยยาง ตั้งทิ้งไว้นาน 48 ชั่วโมง 

น�้ามันจะแยกตัวออกจากน�้า ลอยตัวอยู่ด้านบน 

จากนั้นก็ตักน�้ามันออกมากรองด้วยผ้าขาวบาง

หรือกระดาษกรอง น�้ามันที่ได้จะใส มีกลิ่นหอม

ของมะพร้าว อุดมด้วยวิตามินและเกลือแร่ 

เหมาะทีจ่ะใช้เป็นโลชัน่บ�ารงุเส้นผม ผวิหนงั ใช้ท�าสบู ่ใช้ท�ายา เป็นต้น วธิกีารสกดั

น�้ามันมะพร้าวด้วยวิธีนี้จะได้น�้ามันออกมา 15-20%
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 3.	 บีบอัดโดยเครื่องไฮโดรลิค	

(Hydraul ic	 Press)  ใช ้ เครื่องบีบ 

ไฮโดรลิค เป็นการใช้แรงบีบใช้ได้กับพืช

น�้ามันที่มีเปลือกนิ่ม เปลือกไม่แข็งเกินไป 

เช่น งา ถั่วเหลือง ถั่วลิสง น�้ามันที่ได้จะ

เป็นน�้ามันคุณภาพดีมาก เรียกว่า Cold 

Pressed Oil เพราะไม่ผ่านความร้อน อาจ

จะต้องน�าวตัถไุปอบหรอืตากแดดก่อน เพือ่

กระตุ้นให้บีบน�้ามันได้ง่ายขึ้น แต่น�้ามันที่

ได้จะมีปริมาณน้อย คือประมาณ 20-30% 

เมื่อได้น�้ามันต้องน�าไปกรองด้วยกระดาษ

กรอง ยังมีสี กลิ่น รส ตามธรรมชาติ

   

 4.	 บีบอัด โดยเครื่ อ งสกรู เพรส	

(Screw Press) ใช้เครื่องบีบอัดแบบสกรู

เพรสใช้กับพืชน�้ามันเกือบทุกชนิด น�้ามัน

จะถูกบีบออกมาโดยแรงบดระหว่างสกรู 

ในแนวนอนจนได้น�้ามันออกมา น�้ามัน 

ชนิดนี้ก็จัดว่าเป็นน�้ามันคุณภาพดี เพราะ

ไม่ผ่านความร้อน แต่จะมีความร้อนเกิดขึ้น 

จากการเสียดสีระหว่างการบด ปริมาณ

น�้ามันที่สกัดได้ประมาณ 30-40% มากกว่า

การสกัดด้วยไฮโดรลิค เมื่อได้น�้ามันก็จะ 

ต้องน�าไปกรองด้วยกระดาษกรอง ยังคงมีสี 

กลิ่น รส ตามธรรมชาติ
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ผลิตภัณฑ์นำ้�มันสกัดเย็นเพื่อคว�มง�ม
น�้ามันหอม

 น�้ ามันหอม คือการน� า เอาน�้ ามัน 

หอมระเหยทีม่สีรรพคณุบ�ารงุผวิหน้า เช่น น�า้มนั

ส้ม มะลิ กุหลาบ ลาเวนเดอร์ ผสมกับน�้ามัน

มะพร้าวบริสุทธิ์ ในอัตราส่วน น�้ามันหอมระเหย 

1% น�า้มนัมะพร้าว 99% ใช้เป็นน�า้มนัล้างเครือ่ง

ส�าอาง โลชั่นบ�ารุงผิวหน้า หรือใช้เป็นน�้ามัน 

นวดหน้า จะช่วยใหใ้บหน้าชุม่ชืน้ กระชบั เตง่ตงึ  

ลดรอยเหี่ยวย่นและหยาบกร้าน

ส่วนผสม

 น�้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์ 30 ซีซี

 น�้ามันหอมระเหยส้ม 3 หยด

 น�้ามันหอมระเหยลาเวนเดอร์ 4 หยด

วิธีท�า

 ผสมน�้ามันมะพร้าวกับน�้ามันหอมระเหยในขวดแก้วที่มีฝาปิด เขย่าให้เข้า

กัน ตั้งทิ้งไว้ 1-2 วัน จึงน�าไปใช้เช็ดใบหน้า

การใช้

 ใช้ส�าลีชุบน�้ามันหอม ใช้เช็ดท�าความสะอาดใบหน้า หรือน�า้มันนวดหน้า 

หรือใช้เป็นโลชั่นบ�ารุงผิวหน้าก็ได้
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โลชั่นนำ้�มันมะพร้�วบริสุทธิ์
 เป็นโลชัน่ทีผ่ลติขึน้จากส่วนผสมของน�า้มนัมะพร้าวและน�า้มนังา ทีส่กดัขึน้

โดยวธิธีรรมชาต ิทีไ่ม่ใช้สารเคม ีและไม่ผ่านความร้อนสงู จงึอดุมไปด้วยสารอาหาร 

วิตามิน และเกลือแร่ เป็นประโยชน์ต่อผิวพรรณ 

ส่วนผสม

 1. น�้าดอกกุหลาบ  ¼ ถ้วย

 2. ขี้ผึ้ง  2 ช้อนชา

 3. น�้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์  ½ ถ้วย

 4. น�้ามันงา  1 ช้อนโต๊ะ

 5. น�้ามันหอมระเหย

วิธีท�า

 1. ละลายขีผ้ึง้ในหม้อต้มสองชัน้จนขีผ้ึง้ละลายหมด เทน�า้มนังาและน�า้มนั

มะพร้าวบริสุทธิ์ลงไปกวนให้เข้ากัน 

 2. จากนัน้เทน�า้ดอกกหุลาบและน�า้ขีผ้ึง้ทีเ่ตรยีมไว้ลงไป กวนให้เข้ากนั แล้ว 

เตมิน�า้มนัหอมระเหยตามกลิน่ทีช่อบหรอืตามคณุสมบตัทิีต้่องการ ใช้บ�ารงุผวิพรรณ 

โดยใช้น�้ามันหอมระเหยในสัดส่วน 1-1.5% ของปริมาณน�้ามันมะพร้าว กวนให้ 

เข้ากัน ยกลงจากเตาไฟ 

 3. เทใส่ขวดที่มีฝาปิด เก็บไว้ใช้ทาบ�ารุงผิว
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ขี้ผึ้งนำ้�มันมะพร้�วท�ริมฝีป�ก
 ขี้ผึ้งทาปากสูตรนี้ช่วยป้องกันและ

รักษาริมฝีปากที่แห้งแตก และยังช่วยปกป้อง

ริมฝีปากจากแสงแดดได้ด้วย

ส่วนผสม

 1. ขี้ผึ้ง  15 กรัม

 2. น�้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์  2 ช้อนโต๊ะ

 3. น�้ามันละหุ่ง  1 ช้อนโต๊ะ

 4. วิตามินอี  1 ช้อนชา

 5. กลีเซอรีน  ½ ช้อนชา

 6. น�้ามันหอมระเหย  10 หยด

วิธีท�า

 1. น�าขีผ้ึง้ใส่ชามหรอืหม้อสแตนเลส (หรอืใช้หม้อต้มสองชัน้) น�าขึน้ตัง้ไฟ

อ่อนๆ จนขี้ผึ้งละลาย

 2. เติมน�้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์ น�้ามันละหุ่ง วิตามินอี แล้วกวนให้เข้ากัน 

ยกลงจากเตาไฟ

 3. เติมน�้ามันหอมระเหยและกลีเซอรีนลงไป กวนให้เข้ากัน 

 4. เทใส่กระปุกที่มีฝาปิด เก็บไว้ใช้ทาริมฝีปากตอนเช้าและก่อนนอน

มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา	22	ซ.ช�านาญอักษร	ถ.พหลโยธิน	

สามเสนใน	พญาไท	กรุงเทพฯ	10400

โทร.	02-2795118	โทรสาร	02-6170834	
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ก�รทำ�ผลิตภัณฑ์น้ำ�มันหอมระเหย
(เทียนหอม สเปรย์หอม สเปรย์ไล่ยุง น้ำ�มันนวดตัว)

โดย อาจารย์ คมสัน หุตะแพทย์

มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์นำ้�มันหอมระเหย
Essential Oil Products

  น�้ามันหอมระเหยเป็นน�้ามัน

ที่ ได ้จากพืชที่มีกลิ่นหอม และมี 

องค์ประกอบทางเคมีมากมายหลาย

ชนิด เมื่อสูดดมเข้าไปหรือสัมผัสทาง

ผิวหนังก็จะซึมผ่านไปยังส่วนต่างๆ

ของร่างกาย และมีผลต่อการท�างาน

ของสมองและระบบอวัยวะต่างๆ 

ของร่างกาย รวมทัง้ผลต่ออารมณ์และ 

จิตใจให้มีการปรับสมดุลท�าให้เกิด 

การบ�าบัดอาการของโรคต่างๆ

  รูปแบบการใช้น�้ามันหอมระเหยมี 2 แนวทางใหญ่ๆ คือการสูดดมและ

การสัมผัสทางผิวหนัง จากสองแนวทางนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้อีกมากมายหลาย 

วิธีเลยทีเดียว รวมทั้งน�าไปท�าผลิตภัณฑ์น�้ามันหอมระเหยรูปแบบต่างๆ
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คุณสมบัติของนำ้�มันหอมระเหย

น�้ามันหอมระเหย คุณสมบัติ

ลาเวนเดอร์	(Lavender)	 แก้ปวดศีรษะ บรรเทาอาการท้อแท้หดหู่ ลดความ
ตึงเครียด แก้ภูมิแพ้ แก้สิว โรคน�า้กัดเท้า รักษาแผล
ไฟไหม้ รักษาโรคผิวหนัง ไล่แมลง แมลงสัตว์กัดต่อย 
บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ แก้เคล็ดขัดยอก แก้หืด
หลอดลมอักเสบ แก้หวัด ดับกลิ่นปาก บรรเทาอาการ
ปวดประจ�าเดือน

ทีทรี	(Tea	Tree)																				 แก้สิว ฝ้า ฝีหนอง น�้ากัดเท้า รักษาแผลไฟไหม้  
ผื่นคัน แมลงกัดต่อย แก้ไข้ แก้หวัด หืด หลอดลม 
อักเสบ แก้ไอ ไซนัส

มะนาว	(Lime)																					 แก้สิว ฝ้า ผิวหนังแตก ลดความมันบนผิวหนัง รักษา
แผลพุพอง แมลงกัดต่อย แก้หืด แก้เจ็บคอ หลอดลม
อักเสบ บรรเทาไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง ช่วยย่อย
อาหาร ช่วยให้เจริญอาหาร แก้ไข้หวัด 

เบอร์กามอท	(Bergamot)						 บรรเทาอาการหดหู่ ท�าให้จิตใจเบิกบาน คลายความ
ตงึเครยีด รูส้กึสดชืน่ บ�ารงุเส้นผม/หนงัศรีษะ แก้สวิฝ้า 
รักษาโรคผิวหนัง แมลงกัดต่อย ไล่แมลง ดับกลิ่น
ปาก แก้เจ็บคอ แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ช่วยเจริญอาหาร  
แก้ไข้หวัด

ผิวส้ม	(Orange)																						 ผ่อนคลายความตึงเครียด แก้อาการท้อแท้หดหู ่  
ลดริ้วรอย ผิวหนังหยาบ ลดความมันบนผิวหนัง 
บรรเทาอาการหลอดลมอักเสบ แก้ท้องผูก อาหาร 
ไม่ย่อย แก้หวัด แก้ไข้หวัด
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น�้ามันหอมระเหย คุณสมบัติ

กระดังงา	(Ylang	Ylang)									 บรรเทาอาการหดหู่ เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ช่วยให้
นอนหลับ ลดความตึงเครียด บ�ารุงหัวใจ บ�ารุงก�าลัง 
แก้สิว รักษาผิวที่แพ้ง่ายและมีมันมาก 

กุหลาบ	(Rose)																						 ลดอาการตึงเครียด ช่วยให้นอนหลับสบาย เสริม
สมรรถภาพทางเพศ ถนอมผิวพรรณ ลดรอยเหี่ยวย่น 
บ�ารุงหัวใจ ช่วยเจริญอาหาร แก้หืด แก้ไอ

มะลิ	(Jasmine)																						 ช่วยคลายเครียด ท�าให้จิตใจสงบ บ�ารุงหัวใจ ช่วยลด
อาการแพ้ทีผ่วิหนงั บรรเทาอาการปวดเมือ่ยกล้ามเนือ้ 
แก้หวัด แก้ไอ เสียงแหบแห้ง บรรเทาอาการปวด
ประจ�าเดือน

เปเปอร์มินท์	
(Peppermint)						

แก้ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ คลายเครียด แก้สิว 
รักษาโรคผิวหนัง แก้ปวดฟัน ดับกลิ่นปาก แก้หืด 
อาการหลอดลมอักเสบ ช่วยย่อย แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ 
คลื่นเหียนอาเจียน ปวดท้อง เสียดท้อง

ตะไคร้		(Lemongrass)													 คลายความเครียด แก้ปวดศีรษะ แก้สิว โรคน�้ากัด
เท้า ไล่แมลง ช่วยย่อย ลดกรดในกระเพาะ ขับลม  
แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ลดไข้ 

ยูคาลิปตัส	(Eucalyptus)									 แก้หวัดคัดจมูก แก้ไข้ บรรเทาอาการปวดศีรษะ  
เจบ็คอ กล่องเสยีงอกัเสบ โรคน�า้กดัเท้า เชือ้รา แก้รงัแค 
ผื่นคัน ไล่แมลง บรรเทาปวดเมื่อย ขัดยอก

ขิง	(Ginger)																													 แก้เสียดท้อง ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องเสีย 
คลื่นเหียน เมารถ เมาเรือ แก้หวัด คัดจมูก ไซนัส 
แก้ไข้หวัดใหญ่ บรรเทาอาการปวดข้อ/กล้ามเนื้อ 
กระตุ้นการงอกของเส้นผม 
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น�้ามันหอมระเหย คุณสมบัติ

แก่นจนัทน์	(Sandalwood)						 บรรเทาอาการท้อแท้หดหู ่นอนไม่หลบั ระงบัประสาท 
บ�ารุงก�าลัง รักษาสิว ผิวแตก ผิวที่แห้งกร้าน รักษา
อาการไอ หืด หลอดลมอักเสบ เจ็บคอ 

โหระพา	(Sweet	Basil)							 แก้ปวดหัว ไมเกรน ผ่อนคลายประสาท ไล่ยุง ไล่แมลง 
บรรเทาอาการยุงและแมลงกัดต ่อย แก ้อาการ 
ปวดเมื่อย ปวดข้อ บาดเจ็บกล้ามเนื้อ แก้ไอ ไซนัส 
หลอดลมอักเสบ แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย 
แก้ไข้ แก้หวัด

พริกไทยด�า	
(Black	pepper)							

บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เคล็ดขัดยอก  
เส้นเอ็นยึด ข้ออักเสบ ช่วยย่อย ช่วยเจริญอาหาร  
ลดไข้ บรรเทาหวัด ป้องกันการติดเชื้อไวรัส

โรสแมรี่	(Rosemary)																 รักษาสิว ขจัดรังแค แก้โรคผิวหนัง เส้นผมมัน ช่วยให้ 
ผมงอก แก้หวัด อาหารไม่ย่อย ท้องอืด ท้องเฟ้อ  
ขับลม แก้ปวดประจ�าเดือน ปวดศีรษะ บ�ารุงหัวใจ 
บ�ารุงประสาท ผ่อนคลายความตึงเครียด

คาโมไมล์	(Chamomile) แก้สิว โรคภูมิแพ้ แผลไฟไหม้ โรคผิวหนัง ตุ่มพุพอง  
แก้ปวดฟัน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ แก้ปวดประจ�าเดือน 
แก้ปวดศีรษะ ไมเกรน ผ่อนคลายความตึงเครียด  
ช่วยให้นอนหลับสบาย ช่วยบ�ารุงเส้นผม

เจอราเนียม	(Geranium)					 แก้สิว รักษาแผลไฟไหม้ โรคผิวหนัง กลากเกลื้อน  
แผลพุพอง ไล่ยุง ไล่แมลง ปรับสมดุลส�าหรับสตรี 
วยัหมดประจ�าเดอืน ท�าให้จติใจสงบ ไม่ท้อแท้ ห่อเหีย่ว 
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นำ้�มันนวดตัว (Massage Oils)
 ส่วนผสมที่ส�าคัญของน�้ามัน

นวดตัว มี 2 อย่างคือ น�้ามันพื้นฐาน 

กับน�้ามันหอมระเหย น�้ามันพื้นฐาน

ก็คือน�้ามันพืชที่สกัดโดยวิธีบีบเย็น 

(Cold Pressed Oil) ซึ่งมีอยู่หลาย

ตัวที่ใช้เป็นน�้ามันพื้นฐานได้ดี เช่น 

น�า้มนัมะพร้าว น�า้มนังา น�า้มนัมะกอก 

น�้ามันสวีทอัลมอนด์ น�้ามันถั่วเหลือง 

น�้ามันเมล็ดทานตะวัน เป็นต้น ซึ่งจะ

ใช้น�้ามันเหล่านี้เป็นน�้ามันหลัก และ

อาจจะเติมน�้ามันชนิดอื่น เช่น น�้ามัน

จมูกข้าวสาลี เป็นน�้ามันเสริม เพื่อเพิ่มวิตามินอี แล้วน�าน�้ามันพื้นฐานนี้ไปผสมกับ

น�า้มนัหอมระเหย เพือ่เพิม่สรรพคณุในการบ�าบดัทัง้ทางร่างกาย อารมณ์ และจติใจ 

 โดยใช้น�้ามันหอมระเหยผสมลงไปในน�้ามันพื้นฐาน 0.5-3% ขึ้นอยู่กับ

เงื่อนไขของการใช้ เช่น ใช้กับใบหน้า หรือใช้กับเด็ก หรือใช้กับผิวบอบบางแพ้ง่าย  

ก็ผสมน�้ามันหอมระเหยเพียง 0.5-1% ถ้าใช้กับผู ้ใหญ่โดยทั่วไปก็ใช้น�้ามัน 

หอมระเหย 2% แต่ถ้าใช้ในการบ�าบดัรกัษา กใ็ช้ 3% โดยมสีดัส่วนในการผสมน�้ามนั

หอมระเหยกับน�้ามันพื้นฐานดังต่อไปนี้

%	ของน�้ามันหอมระเหย น�้ามันหอมระเหย น�้ามันพื้นฐาน

 0.5% 1 หยด 2 ช้อนชา (10 มล.)

 1% 1 หยด 1 ช้อนชา (5 มล.)

 2% 2 หยด 1 ช้อนชา (5 มล.)

 3% 3 หยด 1 ช้อนชา (5 มล.)
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สเปรย์ไล่ยุง 
Anti – mosquito Spray

 สเปรย์ไล่ยุงสูตรนี้เป็นสูตรน�้า และยัง

มีส่วนผสมของน�้ามันหอมระเหยลาเวนเดอร์

เป็นส่วนประกอบ ท�าให้มีกลิ่นหอม ไม่ฉุน 

เหมือนสเปรย์ไล่ยุงที่ใช้น�้ามันตะไคร้หอมเพียง

อย่างเดียว

ส่วนผสม

1. น�้ามันตะไคร้หอม 3 ซีซี (ประมาณ 60 หยด)

2. น�้ามันตะไคร้บ้าน 1 ซีซี (ประมาณ 20 หยด)

3. น�้ามันลาเวนเดอร์ 1 ซีซี  (ประมาณ 20 หยด)

   4. แอลกอฮอล์ 50 ซีซี

   5. น�้าสะอาด 250 ซีซี (หรือ 1 ถ้วยตวง)

วิธีท�า

 1. ผสมน�้ามันตะไคร้หอม น�้ามันตะไคร้บ้าน น�้ามันลาเวนเดอร์ ในชาม

แก้วคนให้เข้ากัน หรือจะผสมในขวดขนาด 5 ซีซี ที่มีฝาปิด แล้วเขย่าให้เข้ากัน 

 2. ใส่แอลกอฮอล์ 50 ซีซี ลงในขวดขนาด 300 ซีซี จากนั้นเทน�า้มัน 

หอมระเหยที่ผสมกันดีแล้วลงไปในแอลกอฮอล์ ปิดฝาเขย่าให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้สักครู ่

 3. จากนัน้เตมิน�า้สะอาดลงไป 250 ซซี ีปิดฝาเขย่าให้เข้ากนั กจ็ะได้น�้ามนั

ไล่ยุง ใส่หัวฉีดแบบสเปรย์ใช้ฉีดไล่ยุง

 	 หมายเหตุ เวลาตั้งขวดทิ้งไว้ อาจจะเห็นน�้ามันหอมระเหยลอยอยู่เหนือ

ผิวน�้าในขวด จึงควรเขย่าก่อนใช้ฉีดไล่ยุง
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เทียนหอม 
Aromatic Candle
ส่วนประกอบ	

 1. ขี้ผึ้งพาราฟิน  150 กรัม

 2. สเตียริน 15 กรัม

 3. ไส้เทียนยาว  11 เซนติเมตร

 4. สีผสมเทียน

 5. น�้ามันหอมระเหย

 6. ถ้วยแก้วส�าหรับใส่เทียนขนาดกว้าง 4 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร

วิธีท�า

1.	เตรียมไส้เทียน

 ● ตดัไส้เทยีนยาวประมาณ 11 ซม. คอื

ให้ไส้เทยีนยาวกว่าความสงูของแก้วทีใ่ช้ใส่เทยีน

ประมาณ 5 ซม.

 ●  เอาพาราฟินใส่หม้อต้ม 2 ชัน้ น�าขึน้ 

ตั้งไฟ จนพาราฟินละลาย

 ●  จุม่ไส้เทยีนทีเ่ตรยีมไว้ลงในพาราฟิน

ที่ละลายแล้ว ยกขึ้นวางตามแนวยาวของเชือก 

ลงบนกระดาษไข พาราฟินจะแข็งตัวเคลือบ 

ไส้เทียนไว้ ก็จะได้ไส้เทียนที่พร้อมจะน�าไปใช้ 

ท�าเทียน

 ●  ผกูปลายหนึง่ของไส้เทยีนไว้กบัทีย่ดึ

ไส้เทยีนทีก้่นแก้ว อกีปลายหนึง่ผกูไว้กบัไม้จิม้ฟัน 

ที่วางขวางปากแก้ว ให้ไส้เทียนอยู่ในต�าแหน่ง

ตรงกลางของแก้ว
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2.	เตรียมขี้ผึ้ง

 ● หลอมสเตียรินในหม้อต้ม 2 ชั้น  

ใส่สผีสมเทยีนตามต้องการ คนจนสลีะลายเข้ากบั

สเตียริน ได้สีตามต้องการ

 ●  ใส่พาราฟินลงไป ตั้งไฟต่อไปจน 

ขี้ผึ้งละลายหมด

3.	ผสมน�้ามันหอมระเหย

  ●  เลือกน�้ามันหอมระเหย 1 ชนิด 

หรือหลายชนิดผสมเข้ากัน ตามกลิ่นและ

สรรพคุณของเทียนหอมที่เราต้องการ

  ●  หยดน�้ามันหอมระเหยเพียง 5-6 

หยด ลงในขี้ผึ้งที่หลอมละลายแล้วในข้อ 2  

คนให้เข้ากับขี้ผึ้ง

4.	เทใส่แก้ว

 ● เทขี้ผึ้งลงตรงกลางของแก้วจนเกือบหมดขี้ผึ้ง เหลือขี้ผึ้งไว้เล็กน้อย 

เพื่อเทยอดเทียนภายหลัง 

 ●  รอ 2-3 นาที ใช้นิ้วเคาะๆ ข้างแก้ว เพื่อไล่อากาศออก

 ●  หลังจากนั้น 1 ชั่วโมง แล้วจึงหลอมขี้ผึ้งที่เหลือให้เหลว แล้วเทลงไป

ด้านบน ตัง้ทิง้ไว้ให้แขง็ กส็ามารถน�าไปใช้ได้ ถ้าเกบ็ไว้นานควรห่อด้วยกระดาษแก้ว 

เพื่อรักษากลิ่นไว้นานๆ

มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา	22	ซ.ช�านาญอักษร	ถ.พหลโยธิน	

สามเสนใน	พญาไท	กรุงเทพฯ	10400

โทร.	02-2795118	โทรสาร	02-6170834	
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ย�สีฟันสมุนไพรไทย 

โดย อาจารย์ คมสัน หุตะแพทย์

        มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา

ย�สีฟันสมุนไพร
Herbal Toothpaste 

 ฟันเป็นอวัยวะที่มีความส�าคัญต่อเรา 

มากอย่างหนึง่ หากฟันของเราเสยี ผ ุหรอื

เป็นโรค นอกจากจะท�าให้เรามบีคุลกิทีไ่ม่ดี 

แล้วยังท�าให้ร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรง 

และเป็นบ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆ 

การแปรงฟันอย่างถูกวิธีและเป็นประจ�า 

จะช่วยรกัษาฟันและเหงอืกให้สะอาดและ

แข็งแรง แปรงสีฟันและยาสีฟันจึงเป็นอุปกรณ์ที่ส�าคัญในการท�าความสะอาดฟัน

 ยาสีฟันที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มีส่วนประกอบของสารเคมีสังเคราะห์เป็น

จ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสารท�าความสะอาด สารกันบูด สารแต่งสี รสและกลิ่น  

รวมทั้งยาฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ตามความเป็นจริงมีสารธรรมชาติที่เราสามารถน�ามา

ท�าความสะอาดฟันได้อย่างสะอาดหมดจด อีกทั้งท�าให้ฟันและเหงือกแข็งแรง 

นอกจากนั้นสมุนไพรหลายชนิดก็มีคุณสมบัติช่วยรักษาและป้องกันโรคฟันและ 

โรคเหงือกได้เป็นอย่างดี รวมทั้งท�าให้ปากสะอาด ลมหายใจสดชื่น
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ส่วนประกอบพืน้ฐ�นของย�สฟัีนแนวธรรมช�ต ิ(Natural Toothpaste)
ส�รขัดถู (Abrasive agents)
 สารขัดถูท�าหน้าที่ขัดถูผิวฟัน เพื่อขจัด

เศษอาหาร แผ่นคราบฟันและคราบสีที่ติดอยู่

บนผิวฟัน สารขัดถูที่ใช้ในยาสีฟันทั่วๆ ไปได้แก่ 

แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium carbonate) 

ไดแคลเซียมฟอสเฟต (Dicalcium phospate) 

โซเดยีมเมตาฟอสเฟต ไฮเดรต อลมูนิมั (Sodium 

metaphosphate hydrated aluminum) 

ซิลิกา (Silica) โซเดียมไพโรฟอสเฟต (Sodium 

pyrophospate) เป็นต้น

 ส่วนยาสีฟันแนวธรรมชาติ (Natural toothpastes) โดยทั่วไปจะไม่ใช้

สารขัดถูที่มีส่วนประกอบของอลูมินัม แต่จะใช้สารประกอบของแคลเซียม เช่น 

แคลเซียมคาร์บอเนต รวมทั้งใช้เกลือแกง (Sodium chloride) ผงฟูหรือโซเดียม 

ไบคาร์บอเนต (Sodium bicarbonate)

 ปริมาณการใช้สารขัดถูในการผลิตยาสีฟันนั้น มีการใช้ตั้งแต่ 2%-50% 

โดยน�้าหนัก ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.45 - 2516) ก�าหนดให้สารขัดถูใน

ผลติภณัฑ์ยาสฟัีนทีผ่ลติออกจ�าหน่าย ต้องมปีรมิาณสารขดัถไูม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

โดยน�้าหนัก
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ส�รทำ�คว�มสะอ�ด (Foaming Agents)
 สารท�าความสะอาดท�าหน้าที่เป็น

สารลดแรงตึงผิว (Surfactants) เพื่อช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพในการท�าความสะอาดให้ดี 

ยิ่ งขึ้น เมื่อใช ้แปรงฟันแล ้วจะเกิดฟอง  

สารท�าความสะอาดในยาสฟัีนนีต้้องไม่เป็นพษิ 

ไม่ระคายเคืองต่อเยื่อในช่องปาก

 ยาสีฟันทั่วไปมักใช้สารซักฟอก (Detergent) ซึ่งเป็นสารเคมีสังเคราะห์ 

สารที่นิยมใช้กันมากคือ Sodium lauryl sulfate (SLS) Sodium lauryl  

sarcosinate, Sodium ricinoleate, Sodium sulfate, Sodium pyrophospate 

เป็นต้น ปกติสารเหล่านี้จะมีความระคายเคืองและเป็นพิษมากกว่าสบู่ในความ 

เข้มข้นที่เท่ากัน จึงถูกใช้ในความเข้มข้นน้อยคือ ไม่เกิน 2%

 ยาสีฟันแนวธรรมชาติ จะใช้สบู่ธรรมชาติ (สบู่ที่ผลิตจากน�า้มันพืชและ

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์) เป็นสารท�าความสะอาด บดเป็นผง ใช้เป็นส่วน

ผสมในยาสีฟัน ใช้ในปริมาณ 1-2% โดยน�้าหนัก 

ส�รให้คว�มชุ่มชื้น (Humectant)
 สารให้ความชุ่มชื้นนี้ใช้ในกรณีที่ผลิตยาสีฟัน

เหลวบรรจุหลอด ถ้าผลิตยาสีฟันผง ก็ไม่ต ้องใช้ 

สารให้ความชุ่มชื้นนี้ท�าหน้าที่ดูดความชื้นเอาไว้ เพื่อ

ไม่ให้ยาสีฟันแข็งตัว ยังคงความเหลวอยู่ นอกจากนั้น 

เวลาแปรงฟันสารนี้จะช่วยดูดน�้าเข้ามา ท�าให้สารขัดถู

และสารท�าความสะอาดท�าหน้าที่ได้ดีขึ้น
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 Propylene glycol เป็นสารให้ความชุ่มชื้นที่นิยมใช้ในการผลิตยาสีฟัน 

ทั่วๆ ไป สารนี้เป็นสารเคมีสังเคราะห์ที่มีความเป็นพิษมากกว่ากลีเซอรีน  

(Glycerin) และซอร์บิทอล (Sorbitol) หรือแอลกอฮอล์หวาน ปัจจุบันจึงหันมา

ใช้กลีเซอรีน และซอร์บิทอล ซึ่งก็มีทั้งที่ได้จากสารเคมีสังเคราะห์และได้จากวิธี

ธรรมชาต ิยาสฟัีนแนวธรรมชาตจิงึใช้กลเีซอรนี หรอืซอร์บทิอลทีไ่ด้จากพชื ในอตัรา

ความเข้มข้น 15-30% ปริมาณที่ใช้ประมาณ 10-30% โดยน�้าหนัก

ส�รฆ่�เชื้อแบคทีเรีย (Antibacteria agents)
 สารนี้ไม่ได้เป็นสารหลักในยาสีฟัน 

แต่เป็นสารที่ใส ่เพิ่มเข้าไปในยาสีฟัน

เพื่อช่วยลดจ�านวนแบคทีเรียในช่องปาก  

ยาสีฟันทั่วๆ ไปที่มีส่วนผสมของสารฆ่า

เชื้อแบคทีเรีย มักจะใช้สารไตรโคลซาน 

(Triclosan) ซึ่งเป็นสารเคมีชนิดเดียวกัน

กับที่ใช้ในสบู่ฆ่าเชื้อ ในผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดห้องน�้าและบ้านเรือน การใช้ 

ไตรโคลซานนี้ยังมีข้อถกเถียงอยู่มาก

 ยาสีฟันแนวธรรมชาติที่ใช้ผงฟู หรือโซเดียมไบคาร์บอเนตเป็นสารขัดถู  

ก็จะได้สรรพคุณในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วย นอกจากนั้นสมุนไพรหลายชนิดทั้ง

ในรูปของสมุนไพรแห้งบดเป็นผง และน�้ามันสกัดสมุนไพรก็มีคุณสมบัติในการ 

ฆ่าเชือ้แบคทเีรยี และรกัษาโรคในช่องปากได้ด ีเช่น กานพล ูอบเชย เทยีนข้าวเปลอืก 

เป็นต้น
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ส�รปรุงแต่งกลิ่นและรส (Flavors) 
 สารปรุงแต่งกลิ่นและรสนี้เติมเข้าไป 

ก็เพื่อท�าให้ยาสีฟันน่าใช้ยิ่งขึ้น ใช้แล้วรู้สึก

ปากสะอาดสดชื่นมากขึ้น รสที่นิยมใช้กัน

ทัว่ไปกค็อื เมนทอล เปเปอร์มนิท์ สเปียร์มนิท์ 

เป็นต้น ยาสีฟันทั่วๆ ไปมักจะใช้กลิ่นและ 

สีสังเคราะห์ แต่ยาสีฟันแนวธรรมชาติจะใช้

สารสกัดและน�้ามันสกัดจากสมุนไพร ซึ่งมี

มากมายหลายชนิดที่สามารถน�ามาเติมลงใน

ยาสฟัีน ซึง่นอกจากจะช่วยเพิม่กลิน่และรสแล้ว สมนุไพรหลายตวัยงัเพิม่คณุสมบตัิ

รักษาโรคในช่องปากได้อีกด้วย เช่น การบูร กานพลู ขิง อบเชย เทียนข้าวเปลือก 

เทียนสัตตบุษย์ ผักชีฝรั่ง ผักชีลาว สะระแหน่ แมงลัก ลูกจันทน์เทศ ลูกกระวาน 

โป๊ยกั๊ก เป็นต้น

ย�สีฟันผงอบเชยเปเปอร์มินท์ 
ส่วนผสม	 

 - ผงชอล์กหรือแคลเซียมคาร์บอเนต ½ ถ้วย

 - ผงฟู  ½ ถ้วย

 -  เกลือป่น  2 ช้อนโต๊ะ 

 - น�้ามันเปเปอร์มินท์  10 หยด

 - น�้ามันอบเชย  5 หยด 

 -  อบเชยป่น  ½  ช้อนชา
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วิธีท�า		

 1. ผสมผงชอล์กเข้ากับผงฟูคนให้เข้ากัน

 2. ผสมน�้ามันเปเปอร์มินท์เข้ากับน�้ามันอบเชยคนให้เข้ากัน

 3. ค่อยๆ หยดน�า้มนัสมนุไพรลงในส่วนผสมของผงยาสฟัีนในข้อ 1. คนให้ทัว่

 4. เวลาจะใช้แปรงสีฟัน ก็ใช้เช่นเดียวกับข้อ 3.

ย�สีฟันข่อยรสเปเปอร์มินท์
ส่วนผสม

 ผงแคลเซียมคาร์บอเนต 3 ช้อน

 ผงฟู 2 ช้อน

 เกลือป่น 1 ช้อน

 น�้ามันเปเปอร์มินท์ 10 หยด

 ผงข่อย 1 ช้อน

วิธีท�า

 1. ผสมผงแคลเซียมคาร์บอเนต ผงฟู และเกลือแกง คนให้เข้ากัน

 2. ผสมผงข่อยเข้ากับส่วนผสมอื่นๆ

 3. หยดน�้ามันเปเปอร์มินท์เข้ากับส่วนผสม คนให้เข้ากัน

 4. บรรจุใส่กระปุกมีฝาปิด เก็บไว้ใช้แปรงฟัน

วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ	22	ซ.ช�านาญอักษร	ถ.พหลโยธิน	

สามเสนใน	พญาไท	กรุงเทพฯ	10400

โทร.	02-2795118	02-2784068	โทรสาร	02-6170834	
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ก�รผลิตสบู่ธรรมช�ติและสบู่สมุนไพร
แบบมืออ�ชีพ

โดย อาจารย์ คมสัน หุตะแพทย์

มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา

สบู่ธรรมช�ติและสบู่สมุนไพร
Natural Soap and Herbal Soap 

 สบู่ผลิตขึ้นจากส่วนผสมพื้นฐาน 

3 อย ่าง คือ 1. น�้ ามันพืช รวมทั้ ง 

ไขมันสัตว์ 2. ด่าง (โซเดียมไฮดรอกไซด์ 

หรือที่เรียกว่า โซดาไฟ 3. น�้า เมื่อด่าง

ผสมกับน�้าเป็นสารละลายด่างถูกน�าไป

ผสมกับไขมัน ปฏิกิริยาทางเคมีก็จะเกิด

ขึ้นระหว่างกรดไขมันและสารละลาย 

โซเดียมไฮดรอกไซด์ ปฏิกิริยานี้เรียกว่า saponification ซึ่งได้ผลผลิตสุดท้าย 

ที่เป็นส่วนผสมของสบู่และกลีเซอรีน

น�้ามันพืช	(ไขมันสัตว์)	+	สารละลายด่าง	➝ สบู่	+	กลีเซอรีน
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 น�้ามันพืชหรือไขมันสัตว์ เป็นส่วนผสมหลักในการผลิตสบู ่ สบู ่จะมี

คุณสมบัติอย่างไรขึ้นอยู่กับชนิดของน�้ามันที่จะน�ามาใช้ในการผลิตสบู่

ชนิดของ
น�้ามัน

เนื้อสบู่ สี
ความ

คงทนของ
เนื้อสบู่		

ลักษณะ
ฟอง

การ
ท�าความ	
สะอาด

ความชุ่มชื้น	
ต่อผิว

มะพร้าว แข็งกรอบ
น้อย

ขาว ทนทาน มาก อยู่นาน ดีมาก

ปาล์ม แข็งน้อย ขาวนวล ทนทาน มาก อยู่นาน ดีมาก

มะกอก นิ่ม เหลือง ละลายเร็ว ละเอียด
เป็นครีม

ดี มาก

งา นิ่ม ขาวนวล ละลายเร็ว ละเอียด ดี มาก

ถั่วเหลือง นิ่มพอควร เหลืองอ่อน ปานกลาง ปานกลาง ละเอียด พอใช้

ร�าข้าว นิ่มพอควร เหลืองอ่อน ปานกลาง ปานกลาง ละเอียด พอใช้

ทานตะวัน นิ่มพอควร เหลืองอ่อน ปานกลาง ปานกลาง ละเอียด พอใช้

ข้าวโพด นิ่มพอควร เหลืองอ่อน ปานกลาง ปานกลาง ละเอียด พอใช้

ละหุ่ง นิ่มมาก เหลืองอ่อน ละลายเร็ว ละเอียด พอใช้ มาก

 ดงันัน้ในการท�าสบูก้่อนหนึง่ เราอาจเลอืกใช้น�า้มนัพชืเพยีงชนดิเดยีวหรอื

ใช้น�า้มนั 2-3 ชนดิหรอืมากกว่ารวมกนัได้ เพือ่ให้ได้สบูต่ามคณุสมบตัทิีเ่ราต้องการ 

แล้วจึงไปก�าหนดสัดส่วนของน�้ามันพืชแต่ละชนิดที่ต้องการใช้ผลิตสบู่ โดยมีข้อ

แนะน�าเบื้องต้นส�าหรับการท�าสบู่อาบน�้าถูตัวทั่วๆ ไปดังนี้

  น�้ามันหลัก ให้ใช้ น�้ามันมะพร้าว น�้ามันปาล์ม รวมกันประมาณ 70%

 น�้ามันรอง ให้ใช้ น�้ามันมะกอก น�้ามันงา ถั่วเหลือง ร�าข้าว ทานตะวัน 

ข้าวโพด 30%
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 ส�าหรับปริมาณของด่างที่จะใช้ท�าปฏิกิริยากับน�้ามันนั้นขึ้นอยู ่กับค่า  

saponification ของน�้ามันแต่ละชนิด ค่า saponification คือ ปริมาณของด่าง

ที่ท�าปฏิกิริยาพอดีกับน�้ามัน (ไขมัน) หนัก 1 กรัม ค่า saponification ของน�้ามัน

แต่ละชนิดมีดังนี้ น�้ามันมะพร้าว = 0.169 น�้ามันปาล์ม = 0.13 น�้ามันมะกอก = 

0.1246 น�้ามันงา = 0.1266 น�้ามันร�าข้าว = 0.1233 น�้ามันถั่วเหลือง = 0.1246 

น�้ามันเมล็ดทานตะวัน = 0.1256 น�้ามันข้าวโพด = 0.126 น�้ามันละหุ่ง = 0.1183

 ด่างทีใ่ช้ในการท�าสบูก้่อน จะใช้โซเดยีมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ) ปรมิาณของ

ด่างที่จะใช้ขึ้นอยู่กับปริมาณของน�้ามันแต่ละชนิด คูณกับค่า saponification ของ

น�้ามันชนิดนั้นๆ ดังตัวอย่าง

 - ถ้าใช้น�้ามันมะพร้าว 300 กรัม จะใช้ด่าง = 300 x 0.169 = 50.7 กรัม

 -  ถ้าใช้น�้ามันปาล์ม 300 กรัม จะใช้ด่าง = 300 x 0.13 = 39 กรัม

 -  ถ้าใช้น�้ามันงา 400 กรัม จะใช้ด่าง = 400 x 0.126 = 50.4 กรัม

 ดังนั้น ถ้าเราใช้น�้ามัน 3 ชนิด คือ น�้ามันมะพร้าว 300 กรัม น�้ามันปาล์ม 

300 กรัม และน�้ามันงา 400 กรัม รวมกันเป็นน�้ามันทั้งหมด 1,000 กรัม จะต้อง

ใช้ด่าง เท่ากับ 50.7 + 39 + 50.4 = 140.1 กรัม

 น�้าที่ใช้ผสมกับด่างควรเป็นน�้าฝน น�้าประปา น�้ากรอง ไม่ควรใช้น�้าบ่อ  

น�้าบาดาล หรือน�้าคลอง ปริมาณน�้าที่ใช้ เราจะใช้ปริมาณสองเท่าของน�้าหนักด่าง 

จากตัวอย่าง ปริมาณน�้า = 140.1 x 2 = 280.2 กรัม

ขั้นตอนการผลิตสบู่ธรรมชาติ

 1. ชั่งน�้าใส่ในภาชนะแก้วหรือสแตนเลส ชั่งด่าง แล้วเทด่างลงในน�้า 

ใช้ช้อนสแตนเลสกวนจนด่างละลายหมด จะได้สารละลายด่าง อุณหภูมิของ

สารละลายด่างจะสูงถึง 80-90 องศาเซลเซียส ตั้งทิ้งไว้ให้อุณหภูมิลดลงเหลือ  

40-45 องศาเซลเซียส (ขั้นตอนนี้ให้ท�าด้วยความระมัดระวัง เพราะด่างมีอันตราย)
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 2. ชั่งน�้ามันแต่ละชนิด ใส่รวมกันในชามหรือหม้อสแตนเลส อุ่นให้ได้

อุณหภูมิ 40-45 องศาเซลเซียส

 3. เทสารละลายด่างลงในน�้ามัน ใช้ไม้พายกวนส่วนผสมให้เข้ากัน กวน

ต่อไปนานอย่างน้อย 30 นาที สบู่จะเริ่มจับตัวเหนียวข้นคล้ายนมข้นหรือครีมสลัด 

ก็พร้อมที่จะเทลงแบบ

 4. ถ้าต้องการใส่กลิ่น หรือสมุนไพร ให้ใส่ในขั้นตอนนี้ โดยสมุนไพรที่จะ

ใส่ลงในสบู่ ถ้าเป็นสมุนไพรผงให้ใส่ประมาณ 1% ของน�้าหนักสบู่ กวนให้เข้ากับ

เนื้อสบู่ แล้วจึงเทลงแบบ

 5. ตั้งทิ้งไว้ 1-2 วัน สบู่จะจับตัวเป็นก้อนแข็ง เอาออกจากแบบ เก็บสบู่

ต่อไปอีก 1-2 สัปดาห์ จึงน�าไปใช้ได้

ตัวอย่างสูตรสบู่ธรรมชาติ

สบู่ขมิ้นชัน

ส่วนผสม

 1. น�้ามันมะพร้าว 200 กรัม

 2. น�้ามันงา 100 กรัม

 3. น�้ามันละหุ่ง 50 กรัม

 4. โซเดียมไฮดรอกไซด์ 45 กรัม

 5. น�้า 100 กรัม

 6. ผงขมิ้นชัน 5-10 กรัม

 7. น�้ามันหอมระเหย  5 ซีซี

   (กลิ่นที่ชอบ) 
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สบู่มะรุม

ส่วนผสม

 1. น�้ามันมะพร้าว 200 กรัม

 2. น�้ามันร�าข้าว 120 กรัม

 3. น�้ามันมะรุม 30 กรัม

 4. โซเดียมไฮดรอกไซด์ 45 กรัม

 5. น�้า 100 กรัม

 6. ผงมะรุม 5-10 กรัม

 7. น�้ามันหอมระเหย  5 ซีซี

    (กลิ่นที่ชอบ) 

วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ	22	ซ.ช�านาญอักษร	ถ.พหลโยธิน	

สามเสนใน	พญาไท	กรุงเทพฯ	10400

โทร.	02-2795118	02-2784068	โทรสาร	02-6170834	
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บำ�รุงน้ำ�นมด้วยอ�ห�รสมุนไพรไทย

โดย อาจารย์ อดิศร พุกะนัดด์ และคณะ

มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา

 ปัจจุบันนี้แม้ว่าเราจะอยู่ในยุคดิจิตอลอยู่ในยุคที่ใช้อินเตอร์เน็ตในการ

ด�ารงชีวิตเป็นส่วนใหญ่ แต่ในเรื่องการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด ยังนิยมเลี้ยงทารก

ด้วยน�้านมแม่เหมือนโบราณแต่เก่าก่อน น�้านมแม่มีประโยชน์มากมายกับทารก 

ทีเ่กดิมาในช่วง 6 เดอืนแรกเพราะได้รบัสารอาหารทีต่รงกบัความเจรญิเตบิโต การ

พัฒนาด้านสมอง และมีภูมิคุ้มกันสูง คุณแม่บางท่านให้ทารกกินนมแม่ถึง 9 เดือน

ก็มี 

 อาหารบ�ารงุน�า้นมนัน้คณุแม่ทีใ่กล้คลอดรบัประทานได้ก่อนเลย ไม่จ�าเป็น

จะต้องรับประทานเฉพาะหลังคลอด ส่วนคุณแม่ที่คลอดแล้วก็ควรเลือกทานผัก 

หรืออาหารที่ช่วยบ�ารุงน�้านม เพื่อให้มีน�้านมพอเพียงกับความต้องการของทารก  

และยังช่วยให้ร่างกายคุณแม่กลับมาแข็งแรงได้เร็วอีกด้วย

 ผักที่ช่วยบ�ารุงน�้านม เช่น หัวปลี ขิง ฟักทอง กะเพรา น�้าเต้า กุยช่าย  

กระทอื เป็นต้น ในทีน่ีจ้ะขอยกตวัอย่างมาให้ท�ากนั 3 ตวัอย่าง ทัง้อาหารคาว และ 

อาหารหวาน

 1. ย�าไก่ดอกกล้วย

 2. แกงเลียงเบญจรงค์

 3. ไข่กบพบเม็ดขนุน
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ยำ�ไก่ดอกกล้วย

ส่วนประกอบ

 1. หัวปลีต้มสุก  2  หัว

 2. เนื้ออกไก่ต้มสุก  ½  กิโลกรัม

 3. น�้าพริกเผา 1 ขีด

 4. หัวกะทิ 1 ขีด

 5. น�้ามะนาว 2 ช้อนโต๊ะ

 6. น�้าตาลปี๊บ 2 ช้อนโต๊ะ

 7. น�้าปลา 2 ช้อนโต๊ะ

 8. พริกขี้หนูซอย 1 ช้อนโต๊ะ

 9. ไข่ต้มยางมะตูม 2 ใบ

 10. พริกทอด 3 เม็ด

 11. ใบโหระพา 1 ขีด

วิธีท�า

 1. ผสมกะทิกับน�้าพริกเผา น�้าตาลปี๊บ น�้ามะนาว น�้าปลา คนให้เข้ากัน 

ชิมดูให้ได้ 3 รส เปรี้ยว หวาน เค็ม พักไว้

 2. น�าหัวปลี และไก่ต้มสุกฉีกเป็นเส้นๆ แล้วน�าส่งลงไปในส่วนผสม 

ที่พักไว้ คลุกเคล้าให้เข้ากัน

 3. จดัใส่จาน โรยด้วยพรกิขีห้นซูอย พรกิทอด ใบโหระพา เคยีงด้วยไข่ต้ม

ผ่าซีก
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แกงเลียงเบญจรงค์

ส่วนประกอบ

 1. น�้าเต้า 500 กรัม

 2. ฟักทอง 500 กรัม

 3. บวบ 500 กรัม

 4. มันม่วง 500 กรัม

 5. แครอทหรือมันแครอท 500 กรัม

 6. ใบแมงลัก 1 ขีด

 7. พริกไทยเม็ด 1 ช้อนชา

 8. กะปิ 1 ช้อนโต๊ะ

 9. หัวหอมแดง 1 ขีด

 10. กุ้งแห้ง 1 ขีด

 11. กระชาย 1 ขีด

 12. ผงปรุงรส 1 ช้อนชา

 13. น�้าปลา

 14. น�้าตาลทรายแดง

 15. น�้าสต๊อค (ใช้กระดูกหมูหรือไก่ก็ได้)

วิธีท�า

 1. น�าแดงหอม กะปิ พริกไทย กระชาย กุ้งแห้ง ต�ารวมกันจนละเอียด

 2. ตั้งน�้าให้เดือด น�าเครื่องแกงที่ต�าไว้แล้วลงไป ให้น�้าเดือดอีกครั้ง  

ปรุงรสด้วยน�้าปลา ผงปรุงรส น�้าตาลทรายแดง เล็กน้อย

 3. ใส่ฟักทอง มันม่วง แครอทลงไป พอฟักทองสุก ใส่บวบและน�า้เต้า  

รอจนผักสุกดีแล้ว ใส่ใบแมงลัก ยกลงจากเตา

 4. ตักใส่ชาม ทานร้อนๆ 
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เม็ดขนุนไข่กบ

ส่วนประกอบ

 1. เม็ดขนุนต้ม ปอกเปลือกแล้ว 500 กรัม

 2. สาคูเม็ดเล็ก 500 กรัม

 3. ใบเตยหอม 3-5 ใบ

 4. น�้าตาลทราย 500 กรัม

 5. หัวกะทิ 500 กรัม

 6. เกลือ 1 ช้อนโต๊ะ

 7. แป้งข้าวโพด 1 ช้อนโต๊ะ

 8. น�้าเปล่า 1 ลิตร

 9. น�้าดอกอัญชัน 1 ช้อนโต๊ะ

วิธีท�า

 1. ต้มน�้าให้เดือด ใส่ใบเตย ใส่สาคู และน�้าดอกอัญชันลงไป คนให้ 

เม็ดสาคูจวนจะสุก เหลือเป็นจุดขาวๆ เล็กๆ

 2. ใส่น�้าตาลทราย คนให้ละลาย ชิมตามชอบ

 3. ใส่เม็ดขนุนต้มลงไป คนให้เข้ากัน ยกลงจากเตา

 4. น�าหวักะทติัง้ไฟจนเดอืด ใส่เกลอืลงไปเลก็น้อย ค่อยๆ ใส่แป้งข้าวโพด

ที่ละลายน�้าแล้ว คนให้เข้ากัน ยกลงจากเตา

 5. ตักสาคูใส่ถ้วย ราดหน้าด้วยกะทิ พร้อมเสิร์ฟ
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ก�ยบริห�รจัดสมดุลร่�งก�ย

โดย แพทย์หญิง เกณิกา หังสพฤกษ์

เปลี่ยนกระบวนทัศน์ ปรับกระบวนคิด สร้�งสมดุลชีวิต 
ด้วยมณีเวช
 มณีเวช เป็นศาสตร์การปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย ที่ค้นพบโดย 

ท่านอาจารย์ประสิทธิ์ มณีจิระปราการ โดยน�าเอาภูมิปัญญาไทย จีน อินเดีย  

มาบูรณาการร่วมกับหลักกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามาใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

เพือ่หลกีเลีย่งและป้องกนัการเกดิโรค เดมิท่านอาจารย์ประสทิธิใ์ช้ค�าว่าภมูปัิญญาไทย 

การจัดกระดูก ต่อมาเมื่อท่านอาจารย์ล่วงลับไปแล้วบรรดาลูกศิษย์ได้ปรึกษา

หารือร่วมกันว่าจะตั้งชื่อวิชานี้ว่ามณีเวช เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณส�าหรับ 

ผูเ้ป็นอจัฉรยิะทางการแพทย์แผนโบราณ ซึง่ปณธิานของท่านคอืขอมอบวชิาแพทย์

นี้คืนให้กับแผ่นดินไทยให้กับคนไทย

 หลักการของมณีเวช

 มณีเวชเชื่อว่าถ้าโครงสร้างร่างกายให้อยู่ในสมดุล ระบบเส้นเลือดแดง 

เส้นเลือดด�า ท่อน�้าเหลืองก็จะไหลเวียนได้ดี เส้นประสาทไม่ถูกกดทับ ไม่มีอาการ

เจ็บหรือชาเกิดขึ้น กล้ามเนื้อเอ็นต่างๆ ที่ยึดกระดูกทั้งหลายไว้ก็ไม่มีการเกร็งตัว  

ไม่เป็นก้อนแขง็หรอืกล้ามเนือ้ฝ่ออ่อนแรง แต่เมือ่ใดทีร่่างกายปรบัไม่ได้แล้ว อาการ
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ปวดหรือชาทั้งหลายจะเกิดขึ้นแล้วแต่ส่วนไหนจะแสดงอาการปวดหรือเจ็บขึ้นมา

ก่อน 

 มณีเวชแนะน�าเรื่อง

 1. การใช้ชีวิตให้มีอิริยาบถที่ถูกต้องทั้งการยืน เดิน นั่ง นอน การขึ้นลง

เตียงและอื่นๆ เพื่อให้ร่างกายอยู่ในสมดุล 

 2. เน้นการปรบัส่วนต่างๆ ของร่างกายให้สมดลุด้วยตวัเองโดยใช้ท่าบรหิาร 

มาตรฐานในท่ายืน 5 ท่าคือ ท่าไหว้สวัสดี ท่าโม่แป้ง ท่าถอดเสื้อ ท่ากรรเชียง  

ท่าปล่อยพลัง และท่านอน 3 ท่าคือ ท่างู ท่าแมว และท่าเต่า

 3. ในกรณีที่ร่างกายผิดปกติมาก หรือไม่สามารถจัดรักษาตัวเองได้ 

ก็สามารถจัดโครงสร้างกระดูกเพื่อปรับรักษาร่างกายให้สมดุลได้

 การจัดโครงสร้างให้ผู้อื่นสามารถท�าได้ตั้งแต่ในเด็กแรกเกิดซึ่งสามารถ

รักษาอาการผิดปกติต่างๆ ได้เช่น เด็กคลอดไหล่ติด เด็กเท้าแปหรือเท้าปุก  

เดก็ทีม่ปัีญหาการดดูกลนื เดก็พฒันาการช้าและเดก็ตวัเหลอืง ส่วนในผูใ้หญ่สามารถ

รักษาภาวะกระดูกสันหลังคด ไมเกรน office syndrome ภูมิแพ้ และในผู้สูงอายุ

มณีเวชช่วยดูแลรักษาเรื่องนอนไม่หลับ ท้องผูก ปวดกระดูก ปวดข้อและโรคต่างๆ

อีกมากมาย

 มณีเวชเป็นวิชาการแพทย์ที่ใช้ต้นทุนต�่า ประหยัด พอเพียง เรียบง่าย 

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง ใช้หลักของธรรมชาติในการบ�าบัดรักษา สามารถ

ใช้วิชา “มณีเวช” ในทุกมิติของสุขภาพทั้งในการส่งเสริมสุขภาพ (health  

promotion) การป้องกนัโรค (prevention) การวนิจิฉยั (diagnosis) การรกัษาโรค 

(treatment) และการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย (rehabilitation)
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อาจารย์	ประสิทธิ์		มณีจิระปราการ

ผู้คิดค้นวิชามณีเวช

อิริย�บถต่�งๆ
 มณีเวชแนะน�าการใช้ชีวิตอย่างสมดุลเพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันไม่ให้ 

เกิดโรค ได้แก่ การยืน เดิน นั่ง นอน และในอิริยาบถต่างๆ

 ท่ายนื ควรยนืให้เท้าทัง้สองข้างห่างกนัพอสมควร และขนานกนัเป็นเลข 11 

ในการยืนทุกท่าและลงน�้าหนักเท้าทั้งสองข้างให้เท่ากัน ห้าม ยืนพักขา การ 

ลงน�้าหนักขาข้างเดียวจะท�าให้สะโพกบิดและปวดหลังตามมา ถ้าจ�าเป็นต้องยืน 

พักขาให้สลับข้างกันบ่อยๆ   

 ท่าเดิน ควรเดินให้เท้าทั้งสองข้างขนานกันเป็นเลข 11 ปลายเท้าชี้ไป 

ด้านหน้าอย่าให้ปลายเท้าแบะออก เวลาเดินไปข้างหน้าน�้าหนักลงที่ส้นเท้าก่อน  

ถ้าเดินถอยหลังน�้าหนักลงที่ปลายเท้าก่อน

 ท่านั่ง ควรนั่งให้อยู่ในท่าที่ถูกต้องคือ การนั่งตัวตรง นั่งขัดสมาธิ นั่ง

คุกเข่าท่าเทพบุตรเทพธิดา หรือนั่งไขว่ห้างแบบอาเสี่ย (ขาเป็นเลขสี่) นั่งคุกเข่า 

หลวงพ่อคูณ

 ห้ามนั่งไขว่ห้าง นั่งพับเพียบ นั่งท่าญี่ปุ่น (เท้าแบะออกทั้งสองข้าง) และ

นั่งเอนตัวบนโซฟา
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 ท่านอน ท่านอนที่ดีที่สุดควรนอนหงาย แนะน�าให้นอนในท่ายืนตรงคือ 

คอไม่งอ หมอนแนะน�าเป็นหมอนกลม หนนุบรเิวณคอ ห้ามนอนคว�า่เดด็ขาดเพราะจะ 

ท�าให้คอบิด เลือดที่จะไปเลี้ยงสมองสองข้างจะไม่สมดุล ถ้าจะนอนตะแคงต้องใช้

หมอนที่หนาเท่ากับความหนาของไหล่เพื่อช่วยให้คอไม่เอียงหรือคอพับเวลานอน

และต้องมหีมอนข้างทีห่นาพอควรทีจ่ะช่วยให้สะโพกไม่บดิเมือ่ขาวางบนหมอนข้าง

 ท่าลงนั่งเก้าอี้ เวลาจะนั่งควรถอยหลังให้ขาสัมผัสเก้าอี้ที่จะนั่งก่อน แล้ว

ก้มตัวลงจับหัวเข่าสองข้าง แล้วหย่อนก้นลงนั่ง

 ท่าลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ เวลาจะลุกขึ้นควรใช้มือจับเก้าอี้ข้างๆ ตัว ขยับก้น

ให้เลื่อนออกมาข้างหน้าก่อนแล้วใช้มือทั้งสองจับเข่าทั้งสองข้างเอนตัวไปข้างหน้า

แล้วลกุขึน้ยนื โดยทีม่อืยงักมุเข่าไว้สองข้าง เมือ่ยนืเรยีบร้อยแล้ว ดนัเข่าให้ตงึจงึยดื 

ตัวตั้งตรง       

 ท่าขึ้นเตียง ท่าขึ้นเตียงที่ถูกต้องควรขึ้นจากปลายเตียง ใช้ฝ่ามือยันเตียง

แล้วค่อยๆ คลานขึ้นนอนคว�่าลงกับเตียง ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ 1 ข้าง มืออีกข้าง

ยันพื้นเตียงแล้วค่อยๆ พลิกตัวโดยที่ขา 2 ข้างยังชิดติดกันตลอด สะโพกจะได้ 

ไม่บิด

 การขึ้นเตียงในท่านอนหงาย การขึ้นเตียงในท่านอนหงาย นั่งลงตรง

ปลายเตยีงโดยหนัหน้าออกนอกเตยีง ใช้มอืยนัข้างล�าตวัชนัเข่าทัง้ 2 ข้างขึน้ ค่อยๆ 

เคลื่อนตัวไปทางด้านหลังจนถึงกลางเตียงแล้วค่อยๆ เอนตัวลงนอน

 การลกุขึน้จากเตยีงในท่าคว�า่ จากท่านอนหงายให้นอนคว�า่ก่อนโดยให้ยก 

แขนข้างหนึ่งขึ้นเหนือศีรษะ แล้วยกแขนอีกข้างหมุนตัวเป็นนอนคว�่าโดยที่ขาทั้ง 2 

ข้างชดิตดิกนั สะโพกจะได้ไม่บดิ แล้วค่อยๆ ยนัตวัขึน้คลานถอยหลงัลงมาจากเตยีง

ในท่าคว�่า 

 การลุกจากเตียงในท่านอนหงาย นอนหงาย ยกขาทั้ง 2 ข้างขึ้นแล้ว 

ยันตัวขึ้นในท่านั่ง ใช้มือยันข้างล�าตัวและค่อยๆ เคลื่อนตัวมาข้างหน้าลงมาทาง

ปลายเตียง
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 ท่าขึ้น-ลงรถที่ถูกต้อง ท่าขึ้นรถให้นั่งเก้าอี้ในรถก่อนดังรูป แล้วยกขา 

สองข้างพร้อมกนัหมนุเข้ารถ เวลาลงจากรถให้หมนุขาสองข้างออกจากรถพร้อมกนั  

ไม่ขึ้นหรือลงรถทีละขา

จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2 จังหวะที่ 3

 ท่าสะพายของ	ไม่สะพายของด้วยไหล่ข้างเดยีวโดยเฉพาะของทีม่นี�า้หนกั

มากๆ

 ท่าอื่นๆ	ในชีวิตประจ�าวัน หลีกเลี่ยงท่าทางที่มีการงอข้อมือ เช่น

 ●  ท่าหิ้วของ/ท่าถือของ	 ให้ยกหรือหิ้วโดยใช้ฝ่ามืออย่าใช้นิ้วเกี่ยว 

พยายามเฉลี่ยน�้าหนักเท่ากัน 2 ข้างทั้งซ้ายขวา

 ●  ท่ากอดอก หลีกเลี่ยงการบิดงอข้อมือ

 ●  ท่าบิดผ้า	โดยทั่วไปเวลาบิดผ้าเรามักจะหมุนงอข้อมือเข้าหาตัว ท�าให้

ข้อมืองอมาก แนะน�าให้หมุนแอ่นข้อมือออกทั้งสองข้างในการบิดผ้า

 ●  ท่าใช้คอมพิวเตอร์ อย่าให้ข้อมืองอเวลาใช้เมาส์หรือคีย์บอร์ด ควรใช้

เก้าอีส้งูพอควร ข้อมอืควรอยูใ่นท่าตรงหรอืแอ่นขึน้เวลาจบัเมาส์เพราะถ้าข้อมอืงอ

มากๆ จะดงึไปถึงคอและไหล ่ท�าใหค้นที่ใช้คอมพิวเตอรน์านๆ จะปวดคอปวดไหล่

กันบ่อยๆ

 ●  ท่าอุ้มเด็ก อย่าอุ้มข้างเดียวให้สลับไปมา พยายามอุ้มให้เด็กหลังตรง 

มากที่สุด และคนอุ้มเองก็อย่าอุ้มและรับน�้าหนักเด็กข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไป 

คนอุ้มอาจมีอาการปวดหลังตามมา
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 ●  ท่านั่งของเด็ก หลีกเลี่ยงการนั่งท่า w-sitting เนื่องจากเป็นท่าที่

ท�าให้กระดูกสะโพกกระดูกเชิงกราน ข้อเข่าและข้อเท้าบิดผิดรูป ส่งผลให้มีท่าเดิน 

ผิดปกติได้

ท่านั่งที่ผิด (w-sitting)

ท่�บริห�รร่�งก�ย
 ท่าบริหารร่างกายให้สมดุล ประกอบด้วยท่าบริหารร่างกายส่วนบน และ

ท่าบริหารร่างกายส่วนล่าง

 ท่าบริหารร่างกายส่วนบน ประกอบด้วย 5 ท่า ได้แก่ ท่าสวัสดีหรือท่าร�า

ละคร ท่าโม่แป้ง ท่าถอดเสื้อ ท่ากรรเชียง และท่าปล่อยพลัง

 ท่าบริหารร่างกายส่วนล่าง ประกอบด้วย 3 ท่า ได้แก่ ท่างู ท่าแมว และ

ท่าเต่า 

1.	ท่าสวัสดีหรือท่าร�าละคร

 1. ให้ยนืตรง เท้าทัง้สองข้างห่างกนัเลก็น้อยและเท้าทัง้สองข้างขนานกนั

เป็นเลข 11 พนมมอืทัง้สองข้างระหว่างอก ฝ่ามอืประกบกนัแน่น ลงน�้าหนกัทีส่นัมอื 

ให้ข้อมืออยู่ในท่ากระดกขึ้นตั้งฉากกับแขน ท่อนแขนทั้งสองข้างขนานกับพื้น

 2. นิ้วมือประสานกัน ฝ่ามือประกบกันแน่น
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 3. ลดแขนลงด้านล่าง ข้อศอกเหยียดตรง มือทั้งสองยังประสานกันแน่น

 4. ค่อยๆ ยกแขนขึ้นด้านบนไปเรื่อยๆ อย่างช้าๆ ตามองตามมือจนแขน 

ทั้งสองข้างแนบใบหู ข้อศอกเหยียดตรงหลังจากนั้นหน้าตรงได้

 5. ปล่อยมือสองข้างออกจากกันแต่ข้อมือยังอยู่ในท่ากระดกขึ้น 90 

องศา แล้ววาดแขนไปด้านหลัง บีบสะบักทั้งสองข้างเข้าหากัน ข้อศอกทั้งสองข้าง 

เหยียดตรง

 6. ค่อยๆ ลดมือลงจนมืออยู่ข้างล�าตัว

ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3 ภาพที่ 4 ภาพที่ 5
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2.	ท่าโม่แป้ง

 1. ยนืในท่าทีถ่กูต้อง ก�ามอืไว้หลวมๆ คล้ายท่าจบัด้ามโม่ กระดกข้อมอืขึน้ 

เลก็น้อย นิว้หวัแม่โป้งกระดกขึน้ ยกแขนขึน้แนบด้านข้างล�าตวั ข้อศอกงอ 90 องศา

ท่อนแขนทั้งสองข้างขนานกับพื้นอยู่ระดับอก

 2. ยืดแขนไปด้านหน้าพร้อมกัน ข้อศอกเหยียดตรง

 3. วาดแขนไปด้านหลังเป็นวงกลมเหมือนโม่แป้ง (ภาพที่ 3)

 4. หรือกระทุ้งศอกไปด้านหลังแรงๆ ก็ได้ (ภาพที่ 4)

 5. ดึงแขนและข้อศอกกลับมาอยู่ในท่าเดิม

ข้อควรระวัง: พยายามรักษาระดับของท่อนแขนและมืออยู่ที่ระดับอกไม่ให้มือตก

ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3 ภาพที่ 4 ภาพที่ 5
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3.	ท่าถอดเสื้อ

 1. ก�ามือทั้ง 2 ข้างท�ามือคล้ายจับชายเสื้อยืดเตรียมจะถอดเสื้อ กระดก 

ข้อมอืขึน้เลก็น้อย วางแขนทัง้สองข้างขนานกนัในท่าคว�า่มอือยูท่ีร่ะดบัเดยีวกบับรเิวณ 

หน้าอก อย่าให้แขนซ้อนกัน จะให้แขนข้างไหนอยู่ข้างหน้าก่อนก็ได้

 2. ยกแขนขึ้น 2 ข้างพร้อมกัน โดยไม่หงายมือและไม่ให้แขนซ้อนกันให้

แขน 2 ข้างไปวางเหนอืศรีษะให้ได้ในลกัษณะไขว้กนั สะบกัทัง้สองข้างจะถกูยกขึน้

 3. ค่อยๆ แบมือออก กระดกข้อมือไว้ 90 องศา

 4. หลังจากนั้นชูแขนให้สูงที่สุดโดยให้แขนแนบหูหลังมือชนกัน

 5. ค่อยๆ ปล่อยมือออกจากกัน ข้อศอกเหยียดตรง วาดแขนสองข้างไป 

ข้างหลงัแต่ปลายนิว้ชีล้งล่างคล้ายท่าดอกบวับาน (ตรงข้ามกบัท่าทีห่นึง่ท่าร�าละคร) 

จนมือมาอยู่ข้างล�าตัว

ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3 ภาพที่ 4 ภาพที่ 5 ภาพที่ 6
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4.	ท่าหมุนแขนหรือกรรเชียง

 1. ยืนในท่าที่ถูกต้องปล่อยแขนข้างล�าตัวตามปกติให้ฝ่ามือไปด้านหลัง

 2. ยกแขนขึน้ทลีะข้างไปด้านหน้า (อาจจะยกแขนข้างใดก่อนกไ็ด้) ข้อศอก

เหยียดตรง

 3. ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะจนแขนแนบใบหู

 4.  หมุนแขนไปทางด้านหลัง 180 องศาแบบว่ายน�้าท่ากรรเชียง หายใจ 

เข้าช้าๆ เมื่อยกแขนขึ้น หายใจออกช้าๆ เมื่อยกแขนลง พยายามไม่ให้แขนบิดออก

ด้านนอก

 5.  เมื่อหมุนครบแขนกลับมาข้างตัวฝ่ามือจะหันด้านหน้า

 6.  พลิกฝ่ามือกลับให้ฝ่ามือไปด้านหลังก่อนยกต่อ

ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3 ภาพที่ 4 ภาพที่ 5 ภาพที่ 6

849-60 in.indd   61 8/22/17   9:21 AM



ตลาดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก

62

5.	ท่าปล่อยพลัง

 1. ยืนตรงปล่อยแขนและมือไว้ข้างล�าตัว มืออยู่ในท่าคว�่าด้านหน้า

 2. ยกมอืขึน้ไปข้างหน้าพร้อมกนัสองข้าง ให้ฝ่ามอืคว�า่ลง ข้อศอกเหยยีดตรง

 3.  ยกแขนขึ้นไปเหนือศีรษะตรงๆ ให้สูงที่สุด เหยียดแขนให้ข้อศอกตรง

ฝ่ามือจะแบไปด้านหน้า หายใจเข้าให้ลึกที่สุด

 4. งอข้อศอกทั้งสองลงมาด้านข้างพร้อมกัน ลากลงล่างให้มาอยู่ที่ระดับ

ไหล่ ฝ่ามือเลื่อนลงมาตรงๆ เหมือนลูบกระจก

 5. บีบสะบักทั้งสองข้างเข้าหากัน

 6. ดันฝ่ามือทั้งสองข้างไปข้างหน้าแรงๆ พร้อมหายใจออกแรงๆ เต็มที่ 

ร้องดังฮาเป็นการปล่อยพลัง

ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3 ภาพที่ 4 ภาพที่ 5 ภาพที่ 6
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6. ท่�งู
 1. เริ่มจากคลานขึ้นเตียงโดยค่อยๆ ขึ้นจากปลายเตียง

 2. นอนคว�่าปล่อยปลายเท้าราบกับพื้น

 3. ใช้ฝ่ามือยันพื้นเตียงระดับไหล่

 4. เหยียดแขนสุดให้ข้อศอกตึง ยันล�าตัวส่วนบนให้พ้นพื้น ปล่อยช่วง

ท้อง เอวและสะโพกให้ราบกบัพืน้เพือ่ให้หลงัแอ่น ขาสองข้างปล่อยเหยยีดสบายๆ 

เงยหน้าให้มากที่สุด เท้าราบกับพื้น หายใจเข้าออกช้าๆ 2-3 ครั้ง หรือนับ 1-10

ภาพที่ 1 ภาพที่ 2

7. ท่�แมว
 ท่าแมวต่อเนื่องจากท่างู ฝ่ามือยันพื้นที่เดิมไม่ขยับฝ่ามือ ยกสะโพกให้ 

สูงขึ้น เลื่อนสะโพกไปทางส้นเท้า กดศีรษะและช่วงไหล่ให้ลงต�่าจนรู้สึกตึงบริเวณ

กระดูกสันหลัง ช่วงคอและไหล่ ข้อศอกเหยียดตรง หายใจเข้าออกช้าๆ 2-3 ครั้ง

หรือนับ 1-10
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8. ท่�เต่�
 ท่าเต่าต่อเนื่องจากท่าแมว เลื่อนสะโพกลงมาให้ก้นติดกับส้นเท้า  

(หรอืเท่าทีท่�าได้) เลือ่นฝ่ามอืตามลงมาและข้อศอกยงัเหยยีดตรงเหมอืนเดมิ ก้มศรีษะ

คอหลังให้ต�่าที่สุดเท่าที่ท�าได้ หายใจเข้าออกช้าๆ และนับ 1-10 เมื่อครบสามท่าให้

กลับไปท�าท่างู ท่าแมวและท่าเต่าให้ครบ 3 รอบ

หมายเหตุ ในแต่ละท่า แนะน�าให้ท�าท่าละ 3 ครั้ง เช้าและเย็น

เอกสารอ้างอิง

1. นภดล นงิสานนท์และเกณกิา หงัสพฤกษ์. ต�ารามณเีวช:	เปลีย่นกระบวนทศัน์	

ปรับกระบวนคิด	สร้างสมดุลชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ 1. สงขลา: บริษัทนีโอพ้อยท์ 

จ�ากัด, 2560
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ผลิตภัณฑ์น้ำ�หอมแห้งและแป้งหอม
เสริมเสน่ห์กลิ่นก�ย 

โดย อาจารย์ กรรญดา (กมลรัตน์) ณ หนองคาย  

สถาบันเวชศาสตร์ความงามแผนไทย

1. ผลิตภัณฑ์นำ้�หอมแห้ง
 น�้าหอมแห้ง	 (Solid	 Perfume) คือ น�้าหอมที่มีลักษณะแบบแห้งมัก

จะบรรจุในตลับ ไม่ได้เป็นน�้าแบบทั่วไป ซึ่งวิธีการใช้คือน�าไปแต้มตามจุดต่างๆ 

ตามร่างกาย เพื่อให้เกิดความหอม กลิ่นที่ได้จากน�้าหอมแห้งนั้นจะไม่ฟุ้งกระจาย 

แต่จะเป็นความหอมที่ติดตัวเราแบบเบาๆ ไม่ฟุ้งเหมือนเวลาที่ใช้น�้าหอมแบบฉีด

ซึ่งจะเหมาะส�าหรับคนที่แพ้ละอองน�้าหอม และไม่ชื่นชอบกลิ่นฉุนที่ฟุ้งออกมา

จากน�้าหอมแบบฉีด

 น�้าหอมจะมีกลิ่นหอมที่แบ่งออกเป็น	4	ช่วง	ได้แก่

 1. Top note หรือ Head note เป็นกลิ่นของหัวน�้าหอมที่ระเหย 

ออกมาตัวแรกสุด มีกลิ่นที่โดดเด่น แต่เนื่องจากโมเลกุลขนาดเล็กท�าให้กลิ่น 

ระเหยได้ง่าย จะมีกลิ่นหลังจากฉีดแล้ว 10-20 นาที

 2. Meddle note หรือ Heart note เป็นกลิ่นของน�้าหอมตัวหลักของ

น�้าหอมกลิ่นนั้น จะมีกลิ่นที่กลมกลืนไปกับ base note จะมีกลิ่นติดทนหลังจาก

ฉีด 3-6 ชั่วโมง

 3. Base note หรือ Lase note เป็นกลิ่นน�้าหอมที่ออกมาหลังจากกลิ่น

ก่อนหน้าแห้งระเหยไปแล้วเบสโน้ต จะเป็นโมเลกุลใหญ่ท�าให้ติดทนนานที่สุด แต่

กลิ่นเจือจางมาก ความติดทนอาจอยู่นานถึง 24 ชั่วโมงเลยทีเดียว
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 4. Bridge เป็นกลิ่นสุดท้ายของเบสโน้ต เป็นกลิ่นที่อ่อนไหวที่สุด  

เพราะเป็นกลิ่นของหัวน�้าหอมที่เจือจางๆ ต่างมารวมตัวกันกับกลิ่นธรรมชาติ 

ของผู้ฉีด กลิ่นที่ออกมาจึงเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของผู้ฉีดเอง

คว�มเข้มข้นของนำ้�หอม
 น�้าหอม ได้จากการน�าหัวน�้ามันหอมที่สกัดมาจากกลิ่นหอมต่างๆ ตาม

ธรรมชาติ หรือสารเคมี แล้วน�ามาผสมกับสารละลายซึ่งก็คือ แอลทิล หรือ  

แอลกอฮอล์ โดยสัดส่วนต่างๆ กัน โดยแต่ละอย่างจะเรียกกันตามปริมาณ 

หัวน�้าหอมที่ผสม

 1. Perfum  มีปริมาณหัวน�้าหอมผสม 30-40%

 2. Eau de Perfum  มีปริมาณหัวน�้าหอมผสม  20-30%

 3.  Eau de Toileete  มีปริมาณหัวน�้าหอมผสม 10-20%

 4. Eau de Cologne  มีปริมาณหัวน�้าหอมผสม  3-5%

 ความเข้มข้นนี้มีผลต่อการกระจายกลิ่น ยิ่งเข้มข้นมาก ยิ่งกระจายได้มาก 

ราคาของน�้าหอมจะถูกจะแพง จึงอยู่ที่ความเข้มข้นของหัวน�้าหอมเช่นกัน

หวัน�า้หอมทีน่�ามาผสมนัน้กม็กีารจดัเรยีงตามความเข้มข้นของหวัน�้าหอมไว้อกี

 1. Absolute  คือหัวน�้าหอมที่มีความเข้มข้นสูง  100%

 2. Concrete  คือหัวน�้าหอมที่มีความเข้มข้นสูง 80%

 3. Essential oil  คือหัวน�้าหอมที่มีความเข้มข้นสูง  60%

 4. Pommed  คือหัวน�้าหอมที่มีความเข้มข้นสูง 30%

 5. Tinctrue  คือหัวน�้าหอมที่มีความเข้มข้นสูง 10%

 เพราะฉะนั้นไม่แปลกถ้า Eau de Perfum บางขวด จะมีกลิ่นติดทนและ

เข้มข้นน้อยกว่า Eau de Toileete ถ้าจากน�้าหอม Eau de Toileete ขวดนั้น 

ท�ามาจากหัวน�้าหอมที่มีความเข้มข้นสูงกว่า
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การเลือกซื้อน�้าหอม การเลือกน�้าหอมที่ดีที่สุดคือการฉีดลงไปที่ผิว ไม่ใช่ดม 

ที่กระดาษ 

 1. เพื่อการซื้อน�้าหอมกลิ่นที่ถูกใจเราควรไปลองด้วยตัวเอง ไม่ใช่ดมจาก

คนอื่น เพราะกลิ่นตัวของคน ท�าให้กลิ่นของน�้าหอมออกมาแตกต่างกัน

 2. ใน 1 วันควรลองฉีดน�้าหอมเพื่อลองดมกลิ่นไม่เกิน 2 กลิ่น โดยฉีดไป

ที่ข้อมือแต่ละข้าง เพื่อได้กลิ่นที่เสถียรที่สุด

 3. ไม่ควรตดัสนิใจซือ้น�้าหอมในตอนทีล่องเลย เพราะต้องให้เวลาน�้าหอม

ออกกลิ่นให้ครบ 4 สเต็ปก่อน เพื่อสรุปว่าชอบไหม 

 4. ก่อนไปลองทีเ่คาน์เตอร์ อาจศกึษาทางอนิเตอร์เนต็ดกู่อน คอืถามตวัเอง 

ว่าชอบกลิ่นสไตล์ไหน หวานๆ เซ็กซี่ หรือสดชื่น แล้วเสิร์ชหาว่ามีแบรนด์ใดผลิต

กลิ่นที่ชอบออกมาบ้าง 

การใช้น�้าหอม

 1. น�า้หอมนัน้จะตดิทนนานถ้ามคีวามชืน้สงูเพราะอากาศทีม่คีวามชืน้จะ

ท�าให้น�้าหอมระเหยได้ง่าย แต่มองอีกแง่ ความชื้นที่สูง หรืออากาศที่ร้อน จะท�าให้

กลิ่นของน�้าหอมรุนแรงขึ้นมาก อาจจะฉุนจนปวดหัวไปเลย

 2. ในฤดรู้อน หรอืคนทีต้่องท�างานท่ามกลางความร้อนชืน้ ควรใช้น�า้หอม

ชนิด Eau de Toileete จะดีกว่า เพื่อกลิ่นน�้าหอมที่ไม่สูงจนเกินไป

 3. ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการฉีดน�้าหอมคือ หลังอาบน�้าเสร็จใหม่ และฉีด

ในขณะที่ร่างเปลือยเปล่า การฉีดน�า้หอมก่อนการสวมเสื้อผ้าจะท�าให้ติดทนนาน

กว่า และไม่ท�าให้เสื้อผ้าหรือเครื่องประดับเป็นด่างด้วย

 4. การฉดีน�า้หอมอย่างพอด ีจะท�าให้กลิน่ออกมาไม่ฉนุจนเกนิไป ควรฉดี

ห่างจากผิวไม่เกิน 6 นิ้ว 3 จุดทั้งร่างกาย และเพียงครั้งเดียวใน 1 จุด

 5. บริเวณที่ท�าให้น�้าหอมติดทนคือ บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงของร่างกาย 

ได้แก่ ซอกหู ซอกคอ ล�าตัว ข้อพับแขน หัวเข่า
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 6. อุณหภูมิที่เหมาะแก่การเก็บน�้าหอมคือ 10-15 องศาเซลเซียส

 

ปัจจุบันมีน�้าหอมออกมาขายมากมาย	แยกออกมาเป็นกลิ่นต่างๆ	คือ

 1.	 Floral เป็นกลิ่นน�้าหอมที่มีมากชนิดที่สุด ประกอบด้วยน�้ามัน 

หอมระเหยทีไ่ด้จากดอกไม้ชนดิต่างๆ ซึง่อาจจะมกีารแบ่งกลุม่เป็น floral, floral-

sweet, floral-fresh, floral fruity-fresh เหมาะส�าหรับใช้ตอนกลางวัน หรือ  

ในฤดูร้อน

 2.	 กลิ่น	 fresh จะมีกลิ่นแหลมมากกว่า floral จะมีการผสมกลิ่น 

สมุนไพร เฟิร์นมอส ผลส้ม มะนาว หญ้าเขียวและใบไม้ บางครั้งเรียก balsms 

เหมาะส�าหรับใช้นอกบ้านและเล่นกีฬา

 3.	 Fruity การใช้ผลไม้เป็นส่วนประกอบของน�า้หอมนัน้ วตัถปุระสงค์หลกั 

คอื เพือ่เพิม่ความหอมหวานให้น�้าหอม รวมถงึเพิม่ความแรงของกลิน่ด้วย โดยปกติ 

นยิมใช้เป็นกลิน่สมัผสัแรก หรอืทีเ่รยีกว่า Top Notes นัน่เอง ข้อแนะน�าในการใช้งาน 

น�้าหอมแนวนี้ให้ความรู้สึกสดชื่น กระฉับกระเฉง ดูกระตือรือร้น มีความร่าเริง  

เบิกบาน น่าคบหา

 4.	 น�้าหอมแนวกลิ่น	 Aldehydic/Modern เป็นน�้าหอมที่มักใช้ส่วน

ประกอบที่มีความเป็นไม้และแป้ง เมื่อใช้แล้วจะให้ความรู้สึกทันสมัย ได้จากการ

สังเคราะห์ แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ Aldehydic Floral และ Aldehydic 

Floral Woody Powderly ข้อแนะน�าในการใช้งาน น�้าหอมแนวนี้มักเป็นน�้าหอม

ส�าหรับผู้หญิง ให้ความรู้สึกมีความเรียบร้อย ดูเป็นผู้ดี ไร้มารยา

 5.	 น�้าหอมแนวกลิ่น	Chypre แบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่ Fresh Mossy 

Aldehydic, Floral Aldehydic Animalic และ Mossy Furity น�้าหอมโทนนี้มัน

จะติดนาน ชื่อ Chypre นั้นมีที่มาจาก Cyprus of Roman ซึ่งเป็นผู้คิดค้นน�้าหอม 

ข้อแนะน�าในการใช้งาน น�า้หอมประเภทนี้เป็นน�า้หอมส�าหรับสุภาพสตรี นิยมใช้ 

ในช่วงฤดูหนาว สามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
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 6.	 น�้าหอมแนวกลิ่น	 Oriental/Amber กลิ่นโทนนี้จะเป็นกลิ่นหอม

ค่อนข้างแรงจากกลิ่นของเครื่องเทศ เป็นกลิ่นที่ติดทน ติดนาน ผลิตได้จาก Musk, 

Sandal Wood และวนิลา เป็นต้น ข้อแนะน�าในการใช้งาน กลิ่นโทนนี้ควรใช้ 

ในช่วงเย็น หรือหากเป็นช่วงหน้าร้อน ควรใช้ตอนกลางวัน

 7.	 น�้าหอมแนวกลิ่น	Fougere น�้าหอมแนวกลิ่นสดชื่นๆ จากกลิ่นของ

สมุนไพรหอมต่างๆ เช่น ดอกลาเวนเดอร์ เป็นต้น ข้อแนะน�าในการใช้งาน กลิ่นนี้

เป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว สุขุมนุ่มลึก และมีความมั่นใจในตัวเอง

 8.	 น�้าหอมแนวกลิ่น	Tobacco/Leather น�้าหอมโทนนี้จะเป็นน�้าหอม

กลิน่โทน Woody และเครือ่งเทศ ข้อแนะน�าในการใช้งาน เป็นกลิน่ทีเ่หมาะส�าหรบั

สุภาพบุรุษ

2. ผลิตภัณฑ์แป้งหอมเสริมเสน่ห์กลิ่นก�ย
คุณสมบัติส่วนประกอบของแป้งควรประกอบด้วย

 1. สารที่มีคุณสมบัติในการเคลือบคลุมผิว (Covering powder) ซึ่ง 

จะเป็นตัวบดบังรูขุมขนและความมันบนใบหน้า ได้แก่ Titanium dioxide, Zinc 

oxide, Calcium carbonate, ดินสอพอง, ทัลคัม, แป้งข้าวเจ้า ฯลฯ

 2. สารทีม่คีณุสมบตัทิ�าให้ผวิลืน่ (Slip property) ซึง่จะเป็นตวัท�าให้แป้ง

กระจายตัวดีทั่วบริเวณที่ทาและสม�่าเสมอ เช่น ทัลคัม, Starch ฯลฯ

 3. สารที่มีคุณสมบัติในการดูดซับ (Absorbency) ซึ่งจะเป็นตัวดูดซับ

ความมัน เช่น Calcium carbonate, Starch, Kaolin, ดินสอพอง ฯลฯ

 4. สารที่มีคุณสมบัติท�าให้ติดผิว (Adherence) และมีความเรียบ 

(Smoothness) เช่น Kaolin, Starch, Zinc oxide, แป้งนวล (แป้งหิน),  

Magnesium stearate, Metallic soap ฯลฯ

 5. สารทีม่คีณุสมบตัทิ�าให้ใบหน้าเปล่งปลัง่ (Bloom) หรอืเต่งตงึ กนัแสง 

UV เช่น Starch, Chalk, สารสกดัต่างๆ, ผงไหม, ผงมกุ, สมนุไพรทีม่สีรรพคณุ ฯลฯ
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 6. สารที่มีคุณสมบัติท�าให้เบา (Fluffiness) ซึ่งจะเป็นตัวท�าให้เนื้อแป้ง 

ไม่จับกันเป็นก้อนมักเป็นแป้งฝุ่น เช่น ทัลคัม, Starch, Aerosil ฯลฯ

 7. สารที่มีคุณสมบัติท�าให้เกิดสี

 8. สารที่มีคุณสมบัติแต่งกลิ่น

 9. สารที่เพิ่มคุณสมบัติต่างๆ เช่น เมนทอล, พิมเสน, การบูร, คาลาไมน์ 

(Calamine) ฯลฯ

คุณสมบัติของสารประกอบในผลิตภัณฑ์แป้ง

 1.	 แป้งท้าวยายม่อม (Arrowroot Starca) จริงๆ แล้วตามพจนานุกรม 

สะกดว่า เท้ายายม่อม แป้งนี้ สกัดมาจากหัวมันท้าวยายม่อม มีลักษณะเป็นเม็ด

เล็กๆ สีขาวเป็นเงา เวลาใช้ต้องบดให้ละเอียดเป็นผง เมื่อน�าไปประกอบอาหารจะ

ให้ความข้นเหนียวหนืดและใส เมื่อท�าให้เย็นจะเหนียวตัวกว่าแป้งมันส�าปะหลัง 

นิยมน�ามาใช้ร่วมกับแป้งชนิดอื่นๆ เพื่อให้ได้อาหารที่มีความข้นเหนียวเป็นมันวาว 

เช่น ขนมชั้น ขนมน�้าดอกไม้ ฯลฯ

 2.	 แป้งข้าวโพด ได้จากการสกัดเอาแป้งจากเมล็ดข้าวโพดที่แก่และแห้ง

แล้ว มี 3 ลักษณะคือ ชนิดหยาบเรียกคอร์นกริท (corn grit) ค่อนข้างละเอียด

เรียกว่า คอร์นมิล (corn meal) และชนิดละเอียดเรียกแป้งข้าวโพด (corn flour) 

นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งข้าวโพดในรูปแบบต่างๆ แป้งข้าวโพด

เป็นสารให้ความคงตวั แป้งมคีณุสมบตัเิป็นสารให้ความคงตวัได้เพราะสามารถสร้าง

เจลได้ แต่ต้องละลายแป้งให้แป้งสุกและเป็นเจลแบบแป้งเปียกถ้าเติมลงไปเฉยๆ 

มันจะไม่ท�าหน้าที่เป็นสารให้ความคงตัว

 3.	 แป้งข้าวเจ้า	(Rice Starch) เป็นสารอนิทรย์ี ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ 

ปลอดภัย เหมาะส�าหรับทุกเพศทุกวัย มีความปลอดภัยเพราะสามารถย่อยสลาย 

ได้ด้วยจลุนิทรย์ีในธรรมชาต ิไม่ก่อให้เกดิอาการแพ้ ไม่ระคายเคอืงต่อผวิทีบ่อบบาง

ของเดก็ มเีนือ้ขาวเนยีนละเอยีดป้องกนัความเปียกชืน้ดดูซบัความมนัได้ด ีใช้เพยีง
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ปริมาณน้อย (น้อยกว่าประมาณ 2-3 เท่า) ช่วยปกปิดรอยหมองคล�้า ทาแล้วติด 

ทนนาน/การฟุ้งกระจายต�่า

 4.	 แป้งมัน	 (ส�าปะหลัง) ท�าให้เนื้ออาหารเหนียวข้น คืนตัวเร็ว แต่ถูก  

สีที่ได้ใส ถ้าหาไม่ได้ ใช้แป้งข้าวโพดรวมกับแป้งท้าวยายม่อมแทนได้

 5.	 ทัลคัม ท�าให้เกิดความรู้สึกลื่นสบายผิว ปกคลุมดี มีคุณสมบัติดูดซับดี 

ตดิผวิด ีคอืม ีbody adhesion สงูนัน่เอง มรีาคาถกูและ inert ไม่เปลีย่นแปลงง่าย 

มคีวามคงทนต่อความชืน้และอณุหภมูสิงูอกีด้วย สขีองทลัคมัมไีด้แตกต่างกนั ตัง้แต่

สีขาวจนถึงสีเทาและด�า แต่ทัลคัมที่ใช้ในเครื่องส�าอางจะต้องเป็นสีขาว โปร่งแสง

ติดผิวได้ดีและช่วยปกปิดริ้วรอยและต�าหนิบนใบหน้าได้ และมีความละเอียดสูง 

คือ 98% ของทัลคัมสามารถผ่านแร่งเบอร์ 200 ได้ ในปัจจุบันนี้ micronized  

tulcum มีขนาดอนุภาคเล็กมาก

 6.	 Koalin มีชื่อทางเคมีว่า aluminium silicate ใช้ลดความเงาเลื่อม

ของแป้งทัลคัม โดยทั่วไปไม่ติดผิวดี Kolin มีสีครีม เมื่อเปียกน�้าจะมีสีเข้มขึ้น

 7.	 Calcium	 Carbonate	 or	 Precipitated	 Chalk จะท�าหน้าที่ 

ดดูซบัและช่วยให้ผวิหน้าดเูปล่งปลัง่ มลีกัษณะทบึ และช่วยลดความเงาของทลัคมั 

ข้อเสยีอกีประการหนึง่ของ Calcium Carbonate คอืมคีวามไม่คงตวัในคณุสมบตัิ

ทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี คือในอากาศร้อน Calcium Carbonate จะ

ดูดซับเหงื่อเอาไว้มาก นอกจากท�าให้รู้สึกเหนียวเหนอะหนะแล้วยังท�าให้มีความ

เป็นด่าง ซึ่งสลายตัวได้ง่ายกว่าเมื่ออยู่ในสภาวะที่เป็นกรด

 8.	 Magnesium	Carbonate	 และ	Magnesium	Oxide เป็นสาร 

ที่มีน�้าหนักเบามากและใช้ทดแทนแป้งที่มีน�้าหนักมาก มีการกระจายตัวและเกลี่ย

ให้ทั่วได้ง่าย เนื่องจากเป็นสารที่เบามาก Magnesium Carbonate ท�าหน้าที่เป็น

ตัวดูดซับมีมากกว่า Calcium Carbonate ประมาณ 3-4 เท่า ท�าปฏิกิริยากับกรด 

ได้น้อยกว่า ไม่ควรใช้เกิน 15% ของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากถ้าใช้เป็นจ�านวนมาก 

จะท�าให้เกิดการดูดซับเหงื่อและน�้ามันมาก และท�าให้ผิวแห้งเกินไป
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 9.	 Zinc	 Stearate	 และ	Magnesium	 Stearate จะท�าหน้าที่ให้

ผลิตภัณฑ์เกาะติดผิวใช้เป็นตัวกันน�้าและความชื้น เบาและมีความหนาแน่นต�่า  

ต้องผ่านแร่งเบอร์ 250 ลักษณะขาวเนียนกระจายตัวดีใช้อยู่ระหว่าง 5-15%

 10.	 Zinc	Oxide ท�าหน้าที่คลุมผิวช่วยให้แลดูทึบแสง ติดผิวทนและ

ต้านน�้า จะต้องมีสีขาว, เบา, ละเอียดไม่มีกลิ่น ถ้ามีสิ่งเจือปนจะท�าให้กลิ่นและสี 

เปลี่ยนไป

 11.	 Titanium	Dioxide ท�าหน้าที่คลุมผิวช่วยให้แลดูทึบแสงได้ดีกว่า 

Zinc Oxide แต่ติดผิวน้อยกว่า ผสมกับส่วนประกอบอื่นไม่ดีนักต้องผสมกับ Zinc 

Oxide ในอัตราที่เหมาะสมจึงจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้จะใช้ปริมาณไม่มากกว่า 10% 

เมื่อใช้ร่วมกับ Zinc Oxide ควรใช้ Titanium Dioxide ที่บริสุทธิ์เท่านั้น

 12.	 Aerosil	หรือ	Cap-O-sil	หรือ	Quaso	silica เป็นสารสังเคราะห์

ใช้ป้องกนัการเกาะตวักนัเป็นก้อนของเนือ้แป้งจะช่วยให้ผลติภณัฑ์มคีวามหนาแน่น

น้อย ใช้ส�าหรับท�าแป้งฝุ่นท�าให้ผู้ใช้มีความรู้สึกดีเพราะแป้งจะมีเนื้อที่เบา

 13.	 น�้าหอม ควรมีความคงตัวดีไม่เปลี่ยนแปลงง่ายและไม่ท�าให้ผู้ใช้

เกิดปัญหาระคายเคืองต่อผิวหนัง การเปลี่ยนแปลงของน�า้หอมอาจเกิดจากการ 

ปนเป้ือนหรอืเมือ่ผสมกบั Titanium Dioxide, Zinc Oxide, Koalin, ส,ี ไขมนั ฯลฯ 

 ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้ท�าในหลกัสตูรการท�าผลติภณัฑ์น�า้หอมแห้งและแป้งหอม

เสริมเสน่ห์กลิ่นกาย

1.	น�้าหอมแห้ง	(Solid	Perfume)

  ส่วนผสม		 ปริมาณ

 1. Natural bee wax  15  กรัม

 2. Almond oil  44  กรัม (44-34 กรัม)

 3. Essential or Fragrances  40 กรัม (Perfum 30-40%)

 4. Colour (Oil Base Type)  1  กรัม
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ขั้นตอนการท�า	

 1. น�าส่วนผสมข้อ (1) ใส่ลงใน (2) ในภาชนะแก้วทนความร้อนหรือ 

สแตนเลส แล้วยกขึ้นตุ๋นในหม้อน�้าร้อนโดยใช้ความร้อนอ่อนๆ ถึงปานกลาง จน

ส่วนผสมหลอมเหลวรวมเป็นน�้ามันใส

 2. ยกส่วนผสมที่หลอมเหลวแล้วลงจากเตา ให้ความร้อนลดลงสัก 80 

องศาเซลเซียส ค่อยเติมกลิ่นในข้อ (3) ลงไป คนให้เข้ากันเติมสีในข้อ (4) คนให้ 

เข้ากัน ขั้นตอนนี้ต้องรีบๆ ท�าเพราะเดี๋ยวส่วนผสมจะจับตัวแข็ง แล้วจะท�าให้เทใส่

บรรจุภัณฑ์ล�าบาก

 3. ระหว่างเทใส่บรรจุภัณฑ์หากส่วนผสมแข็งตัวเกินไปจนเทไม่ได้ให้ 

น�ากลับไปตุ๋นใหม่ได้พอละลายหมดก็น�ามาเทต่อไป

2.	แป้งหอมดับกลิ่นกาย

 ส่วนผสม		 ปริมาณ

 1. ผงทัลคัม  90  กรัม (ช่วยเคลือบผิว, ท�าให้เบา, ช่วยให้ผิวลื่น)

 2. สารส้มสะตุ  5  กรัม (ช่วยระงับกลิ่นกาย)

 3. Boric acid  4.5  กรัม (ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย)

 4.  น�้าหอม  0.5 กรัม (ช่วยให้มีกลิ่นหอม)

ขั้นตอนการท�า	

 1. น�าส่วนผสมข้อ 1, 2, 3 ใส่ลงในชามสแตนเลสจากนัน้ใช้มอืทีส่วมถงุมอื

เรียบร้อยแล้วคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน

 2. จากนั้นให้หยดน�้าหอมลงตรงกลางแล้วใช้มือที่สวมถุงมือเรียบร้อย

แล้วคลุกเคล้าให้น�้าหอมกระจายจนทั่ว แล้วน�าไปร่อนผ่านแร่งเบอร์ 150 หรือ  

เบอร์ 200
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น้ำ�หอมโบร�ณสำ�หรับผิวก�ย

โดย อาจารย์ กรรญดา (กมลรัตน์) ณ หนองคาย  

สถาบันเวชศาสตร์ความงามแผนไทย

1. ก�รทำ�ผลิตภัณฑ์ผงหอมแช่อ�บ
 ก�รแช่อ�บ 
 ผลของการแช่อาบนอกจากจะเกิดจากน�้าโดยตรงแล้ว ยังเกิดจากการ

ถ่ายเทพลังงานความร้อนระหว่างน�้ากับร่างกาย ซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน�้าที่ใช้

ด้วย ดังนั้นในบางแห่งจึงเรียกรวมกันว่าเป็นการบ�าบัดด้วยการแช่อาบและความ

ร้อน ขณะแช่อาบน�้า แรงพยุง แรงดัน และแรงต้านทานจะส่งผลทางสรีรวิทยาต่อ

การไหลเวียนโลหิต การหายใจ กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ การหลั่งฮอร์โมน และ

การขับถ่ายปัสสาวะอย่างกว้างขวาง การแพทย์แผนปัจจุบันเชื่อว่าสรรพคุณของ

น�า้ทีม่ต่ีอสขุภาพในการบ�าบดัรกัษาเป็นผลจากการเปลีย่นแปลงทางสรรีวทิยาขณะ

แช่น�า้โดยตรง แร่หรอืสารอืน่ๆ ทีล่ะลายในน�า้ไม่ได้มส่ีวนส�าคญัมากนกั การแช่อาบ

ในน�้าร้อนท�าให้มีการขยายหลอดเลือดบริเวณผิวหนัง ท�าให้มีเลือดมาเลี้ยงมากขึ้น 

กล้ามเนือ้ทีไ่ด้รบัความร้อนจะคลายตวัและยดืเหยยีดได้มาก ในขณะทีก่ารแช่น�า้เยน็

จะท�าให้การระบายความร้อนออกจากร่างกายดขีึน้ เส้นเลอืดบรเิวณผวิหนงัหดตวั

ท�าให้มีเลือดมาเลี้ยงน้อยลง 
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ก�รแช่ตัวด้วยนำ้�อุ่น (Neutral Bath) 
 การแช่ตวัในน�า้ อณุหภมูขิองน�า้ควรจะอยูป่ระมาณ 33-37 องศาเซลเซยีส 

ระดับน�้าในอ่างต้องท่วมไหล่ของลูกค้า ระยะเวลาในการแช่ตัวในอ่าง 15-20 นาที 

 ประโยชน์ของการแช่น�้าอุ่น	      

 1. ช่วยท�าให้กล้ามเนือ้ผ่อนคลาย ช่วยบรรเทาอาการตดิยดึของกล้ามเนือ้

  2. ช่วยท�าให้เส้นโลหิตขยายตัว ท�าให้ความดันโลหิตลดลงได้    

 3. ช่วยให้มีโลหิตไปเลี้ยงกล้ามเนื้อต่างๆ และตามผิวหนังดีขึ้น  

 4. ท�าให้เนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกายได้รับอาหารและออกซิเจนเพิ่มขึ้น  

อีกทั้งสามารถขับสารพิษออกจากร่างกาย       

 5. ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย      

 6. ช่วยลดอาการเครียดเกิดการผ่อนคลาย

ก�รแช่ตัวด้วยนำ้�ร้อน (Hot  Bath) 
 อุณหภูมิที่ใช้ในการแช่ตัว ประมาณ 40 องศาเซลเซียส ส่วนใหญ่ลูกค้า

ที่เป็นคนเอเชียจะไม่สามารถทนต่อความร้อนนี้ได้ อุณหภูมิและระยะเวลาที่ใช้

สามารถปรับได้โดย Therapist จะอยู่ด้วยตลอดเวลา 

 ประโยชน์ของการแช่ตัวด้วยน�้าร้อน

 1. ช่วยในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาการนอนไม่หลับเรื้อรัง    

 2. ช่วยให้นอนหลับง่าย        

 3. ช่วยให้ผ่อนคลาย        

 4. ช่วยให้มีการขับสารพิษออกจากร่างกาย     

 5. ช่วยกระตุ้นให้มีการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น     

 6. ช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อต่างๆ

849-60 in.indd   75 8/22/17   9:21 AM



ตลาดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก

76

	 ข้อควรระวังในการแช่ตัวด้วยน�้าร้อน

 1. ไม่ควรใช้เป็นเวลานานเกินไปเพราะอาจเกิดอาการหน้ามืด เป็นลมได้  

 2. ควรระวังในการใช้กับลูกค้าที่มีประวัติความดันโลหิตสูง    

 3. ควรระวังในการใช้กับลูกค้าที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจ 

ก�รแช่ตัวด้วยนำ้�เย็น (Cold Bath)         
 การแช่ตัวด้วยน�้าเย็นอุณหภูมิควรจะอยู่ประมาณ 12-15 องศาเซลเซียส 

เวลาในการแช่ตัวประมาณ 5-15 วินาที ผู้ที่เคยชินอาจแช่ได้ 1-2 นาที ประโยชน์

ของการแช่ด้วยน�้าเย็น การแช่ด้วยน�้าเย็นช่วยท�าให้เส้นโลหิตมีการหดตัวในขณะ

แช่ และเส้นเลือดจะขยายตัวเมื่อพ้นจากการแช่น�้าเย็น จะช่วยลดอาการอักเสบ 

 ประโยชน์ของการแช่น�้าเย็น	      

 1. ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกาย      

 2. ช่วยรักษาความร้อนของร่างกาย 

 ข้อควรระวังส�าหรับการแช่ด้วยน�้าเย็น      

 1. ไม่ควรใช้กับลูกค้าที่มีประวัติไม่สามารถทนความเย็นได้    

 2. ควรระวังในการใช้กับลูกค้าที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจ    

 3. ควรระวังในการใช้กับลูกค้าที่มีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง 

ก�รแช่ตัวด้วยนำ้�อุ่นสลับกับก�รอ�บนำ้�เย็น (Alternate Bath) 
 วัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นระบบภูมิต้านทานให้ท�างานดีขึ้น แต่ผู้ที่

สามารถให้บริการต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของอุณหภูมิเป็นอย่างดี 

	 ประโยชน์ของการแช่น�้าอุ่นสลับกับการอาบน�้าเย็น		   

 1. ช่วยปรับสมดุลของระบบประสาทอัตโนมัติ     

 2. ช่วยปรับสมดุลของระบบฮอร์โมน      

 3. ช่วยปรับสมดุลของระบบภูมิต้านทาน 
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	 ข้อควรระวังส�าหรับการแช่น�้าอุ่นสลับกับการอาบน�้าเย็น		   

 1. ควรระวังในการใช้กับลูกค้าที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจ    

 2. ควรระวังในการใช้กับลูกค้าที่มีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง

 3. การนั่งแช่น�้า (Hot Sitz Bath) คือการนั่งแช่ก้นในอ่างน�้าจนท่วมถึง

บรเิวณสะโพก เป็นวธิทีีใ่ช้ส�าหรบัการรกัษาการตดิเชือ้และอกัเสบบรเิวณทวารหนกั

และช่องคลอด เช่น ฝีคัณฑสูตร ริดสีดวงทวาร การแช่น�้าร้อนสลับน�้าเย็นจะช่วย

ให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น ลดอาการปวดและการติดเชื้อหายเร็ว

2. ก�รทำ�ผลิตภัณฑ์นำ้�หอมโบร�ณสำ�หรับผิวก�ย
 น�้ามันหอมระเหยมีวิธีการสกัดมาได้อย่างไร ในสมัยโบราณจะนิยมน�า

ดอกไม้หอมมาแช่น�า้ทิง้ไว้ และน�าน�า้ทีม่กีลิน่หอมนัน้มาดมหรอือาบ ต่อมาได้มกีาร

พัฒนาวิธีการสกัดกลิ่นหอม เพื่อให้ได้กลิ่นหอมหรือน�า้มันหอมระเหยที่มีคุณภาพ 

และมปีรมิาณสงูสดุ ซึง่วธิกีารสกดัมหีลายวธิ ีการทีจ่ะเลอืกใช้วธิใีดนัน้ต้องพจิารณา

ลักษณะของพืชที่จะน�ามาสกัดด้วย

วิธีการสกัดน�้ามันหอมระเหยสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

 1.	 การกลั่นโดยใช้น�้าและไอน�้า

 วิธีนี้ใช้อุปกรณ์ส�าหรับกลั่นประกอบด้วย หม้อกลั่น เครื่องควบแน่น และ

ภาชนะรองรับน�้ามัน หลักการของวิธีนี้คือให้ไอน�้าเป็นตัวพาน�้ามันหอมระเหยที่

อยู่ในเนื้อเยื่อพืชออกมาพร้อมกัน เมื่อผ่านเครื่องควบแน่น ไอน�้าและไอของน�้ามัน

หอมระเหยจะควบแน่นเป็นของเหลว ได้น�้ามันหอมระเหย และน�้าแยกชั้นกัน  

หลังจากนัน้จงึแยกน�้ามนัหอมระเหยออกจากน�้า วิธกีารนีท้�าไดห้ลายแบบคอื อาจ

ต้มพืชที่จะสกัดน�้ามันหอมระเหยกับน�้าเลย พอน�้าเดือดก็จะพาน�้ามันหอมระเหย

ออกมาด้วย หรอือาจจะต้มน�า้อกีภาชนะหนึง่แล้วผ่านไอน�า้มายงัภาชนะทีบ่รรจพุชื
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ไว้ ไอน�้าก็จะพาน�้ามันหอมระเหยออกมา ซึ่งสองวิธีการนี้ วิธีการหลังพืชไม่สัมผัส

กับความร้อนโดยตรง ท�าให้น�้ามันหอมระเหยมีคุณภาพดีกว่าวิธีการแรก

 2.	 การสกัดโดยใช้ตัวท�าละลาย

 การสกัดน�้ามันหอมระเหยที่ไม่สามารถใช้วิธีการกลั่นโดยใช้ไอน�้าได้

เนื่องจากองค์ประกอบของสารหอมระเหยในดอกไม้จะสลายตัวเมื่อถูกความร้อน

สูง ดังนั้นจึงใช้ตัวท�าละลาย เช่น เฮเซน สกัดน�้ามันหอมระเหยออก หลังจากนั้น

ระเหยไล่ตัวท�าละลายออกที่อุณหภูมิและความกดดันต�่า ก็จะได้น�้ามันหอมระเหย

ออกมา

 3.	 การสกัดโดยใช้ไขมัน

 การสกดัโดยวธินีีเ้ป็นวธิกีารสกดัแบบดัง้เดมิ มกัใช้กบัดอกไม้กลบีบาง เช่น 

มะลิ ซ่อนกลิ่น โดยใช้ไขมันประเภทน�้ามันหมูเกลี่ยลงบนถาดไม้ แล้วน�าดอกไม้

มาเกลี่ยทับเป็นชั้นบางๆ จนเต็มถาด ตั้งทิ้งไว้ 24 ชม. แล้วเปลี่ยนดอกไม้ชุดใหม่  

ท�าซ�้าประมาณ 7-10 ครั้ง ไขมันก็จะดูดซับสารหอมไว้ หลังจากนั้นละลายสาร 

หอมออกจากไขมันโดยใช้เอทานอล แล้วน�าไประเหยเอทานอลออก ก็จะได้น�้ามัน

หอมระเหยออกมา

 4.	 วิธีการบีบ

 วิธีนี้มักใช้กับเปลือกผลไม้ตระกูลส้ม เช่น ส้ม มะนาว มะกรูด น�้ามันหอม

ระเหยที่ได้จะมีคุณภาพดี และราคาแพง

หลักการเลือกซื้อน�้ามันหอมระเหยมีอะไรบ้าง

 - หลีกเลี่ยงน�้ามันหอมระเหยที่ฉลากระบุว่า Perfume oil  ซึ่งแสดงให้

เห็นว่าเป็นการน�าน�้ามันหอมระเหยชนิดสังเคราะห์ที่ได้กลิ่นเหมือนกันมาใช้แทน 

ไม่มีประโยชน์ในการบ�าบัด กลิ่นแรกหลังจุดจะรู้สึกแสบจมูก
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 - หากน�า้มนัหอมระเหยบรรจอุยูใ่นขวดแก้วใส คณุสมบตัหิรอืประโยชน์

ของน�้ามันหอมระเหยจะหาย กลิ่นจะไม่คงทน และประโยชน์ในการบ�าบัดก็จะ 

ลดลงตามไปด้วย วธิกีารเลอืกซือ้ทีถ่กูต้องคอื ต้องเลอืกใช้ภาชนะบรรจทุีม่ขีวดแก้ว 

สีทึบ เช่น สีน�้าตาล สีน�้าเงิน หรือสีเขียว เป็นต้น

 - หลีกเลี่ยงการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวดพลาสติก หรือมีจุกยาง 

เนื่องจากคุณสมบัติของน�้ามันหอมระเหยจะละลายพลาสติกหรือจุกยางได้

 - ราคาของน�้ามันหอมระเหยโดยปกติแล้วมีราคาประมาณ 1,000 – 

10,000 บาทต่อลิตร โดยเฉพาะมะลิและกุหลาบจะมีราคาแพงมาก เพราะฉะนั้น

หากท่านเลือกซื้อน�้ามันหอมระเหยได้ในราคาถูก ขอให้หยุดคิดสักนิดว่าอาจไม่ใช่

ของแท้ 100 เปอร์เซ็นต์

 - หากพบน�า้มนัหอมระเหยมตีะกอนอยูก้่นขวดหรอืแขวนลอยอยู ่ขอให้

เลี่ยงเพราะน�้ามันหอมระเหยดังกล่าวอาจถูกเก็บไว้นานเกินไป

 - ควรหลกีเลีย่งผูค้้าทีม่าขายในช่วงเทศกาลหรอืตามสถานทีจ่ดังานต่างๆ 

เนือ่งจากไม่มแีหล่งทีอ่ยูท่ีแ่น่นอน ไม่สามารถตดิต่อได้ภายหลงั ควรซือ้จากร้านสปา 

โดยตรง

 - การเลือกซื้อควรได้พิสูจน์กลิ่นก่อนว่ากลิ่นเป็นอย่างไร แสบจมูก หรือ

ฉุนหรือไม่ ผู้ขายสามารถอธิบายถึงสรรพคุณของน�้ามันหอมระเหยดังกล่าวได้ 

หรือไม่
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 ผลิตภัณฑ์ที่ได้ท�าในหลักสูตรการท�าผลิตภัณฑ์ผงหอมแช่อาบและ

น�้าหอมโบราณส�าหรับผิวกาย

1.	ผงหอมสมุนไพรแช่อาบ

 ส่วนผสม	 ปริมาณ

 1. โซเดียมไบคาร์บอเนต   50 กรัม

 2. Citric  acid   20  กรัม

 3. ผงทานาคา   5  กรัม (ช่วยท�าให้ผิวขาว, กันแดด)

 4. Sweet almond Oil 3  กรัม  (ให้ความชุ่มชื้น, ลดการระคายเคือง)

 5. นมผง  9 กรัม (ช่วยท�าให้ผิวนุ่ม)

 6. กลีบดอกไม้ 10 กรัม  (ช่วยท�าให้มีกลิ่นหอม,

     ท�าให้มีสีสันสวยงาม)

 7. กลิ่น   3 กรัม (ช่วยท�าให้มีกลิ่นหอม)

ขั้นตอนการท�า	

 1. น�าส่วนผสมข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ใส่ลงในชามสแตนเลส จากนั้นใช้มือ 

ที่สวมถุงมือเรียบร้อยแล้วคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน

 2. จากนัน้ให้หยดน�า้หอมลงตรงกลางแล้วใช้มอืทีส่วมถงุมอืเรยีบร้อยแล้ว

คลุกเคล้าให้น�้าหอมกระจายจนทั่ว  
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2.	น�้าหอมโบราณ

               			ส่วนผสม								 ปริมาณ

 1. White oil       34.9 กรัม

 2. Grape seed oil      5  กรัม

 3. Almond oil             10 กรัม

 4. Essential or Fragrances      40 กรัม

 5. BHT                       0.1 กรัม (ป้องกันหืน,

     ป้องกัน oxidation)                     

ขั้นตอนการท�า

 1. น�า White oil (1) มาละลาย BHT (5) โดยการตั้งตุ๋นบนน�้าร้อน  

โดยใช้ความร้อนจากเตาในระดับปานกลาง

 2. เมื่อส่วนผสมในข้อที่ 1 ละลายหมดแล้ว รอให้ส่วนผสมมีอุณหภูมิ 

น้อยกว่า 40-50 องศาเซลเซียส

 3. น�าส่วนผสมทีเ่หลอืมาผสมรวมกนัทัง้หมด แล้วคนให้เข้ากนั โดยคนไป

ในทางเดียวกัน
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อ�ห�รชีวจิตเพื่อสุขภ�พ

โดย อาจารย์ ผกา เส็งพานิช

 อาหารชีวจิตเป็นแนวทางการกินอาหารที่อาจารย์สาทิส อินทรก�าแหง 

ศึกษาและปรับปรุงจากหลักการของแมคโครไบโอติกส์ให้เหมาะสมกับสภาพวิถี

ชีวิตของคนไทยและเมืองไทย เพื่อท�าให้ง่ายต่อการจัดหา ปรุง และกิน

อ�ห�รที่ควรงด
 1. เนื้อสัตว์ที่ย่อยยาก (ได้แก่ หมู ไก่ เนื้อวัว) ไข่ และนม

 2. งดแป้งขัดขาวและผลิตภัณฑ์จากแป้งขัดขาวทุกชนิด เช่น ข้าวขาว 

ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน ขนมปังขาว เป็นต้น

 3. น�า้ตาลฟอกขาวทกุชนดิ รวมทัง้อาหาร ขนม และเครือ่งดืม่ทีผ่ลติจาก

น�้าตาล เช่น ฝอยทอง เค้ก ไอศกรีม น�้าหวานต่างๆ

 4. หรือไขมันอิ่มตัว ได้แก่ ไขมันจากสัตว์ น�้ามันปาล์ม และกะทิ

สูตรอาหารชีวจิต	ส�าหรับบุคคลทั่วไป	(สูตร	1)

 กลุ่มที่	 1 อาหารประเภทแป้งซึ่งไม่ขัดขาว เช่น ข้าวซ้อมมือ ข้าวกล้อง  

ถ้าเป็นข้าวโพดจะเป็นข้าวโพดทั้งเมล็ดหรือทั้งฝัก และถ้าเป็นแป้งขนมปัง  

ก็เป็นขนมปังโฮลวีท (ท�าจากข้าวสาลี) และถ้าจะให้แป้งเป็นกลุ่มของคอมเพล็กซ์
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คาร์โบไฮเดรต คือเป็นแป้งหลายชั้น ซึ่งมีโปรตีนปนอยู่ด้วยก็ควรเติมมันเทศ  

มันฝรั่ง ฟักทอง ลงไป ปริมาณอาหารประเภทนี้ 50% ของแต่ละมื้อ

 กลุ่มที่	2 ผัก ใช้ทั้งผักดิบและผักสุกอย่างละครึ่ง ท�าเป็นสลัดผักสด หรือ

ท�าเป็นผักสุกจิ้มน�้าพริก หรือผัดน�้ามันพืชแต่น้อย ผักถ้าปลูกเองไม่ใช้สารเคมีจะ

ดีที่สุด แต่ถ้าต้องซื้อจากตลาด ต้องเลือกผักที่ปลอดสาร ล้างน�้าผ่าน และแช่ด่าง

ทับทิม หรือแช่น�้าส้มสายชูสัก 1-2 ชั่วโมงก็จะช่วยล้างสารพิษได้ ปริมาณของผัก

ประมาณ 25% ของแต่ละมื้อ

 กลุ่มที่	3 ถั่วต่างๆ อยู่ในประเภทโปรตีน เช่น ถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วด�า และ

ผลติผลจากถัว่ เช่น เต้าหู ้โปรตนีเกษตร หรอืโปรตนีเกษตร หรอืผลติผลซึง่ดดัแปลง

จากถัว่ในรปูแบบต่างๆ ปรมิาณถัว่หรอืโปรตนีจากพชืประมาณ 15% ของแต่ละมือ้

นอกจากนี้จะใช้โปรตีนจากสัตว์เป็นครั้งคราว คือ ปลาและอาหารทะเล ประมาณ

สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง

 กลุ่มที่	 4 เบ็ดเตล็ด ประเภทของกินเล่น แกง หรือซุปเป็นแบบไทยๆ  

ก็แกงจืดหรือแกงเลียง เป็นน�้าซุปก็เป็นมิโซะซุป สิ่งที่กินได้เป็นประจ�าคือสาหร่าย

ทะเล จะผสมอาหารต่างๆ เป็นเครือ่งปรงุ หรอืใส่แกงหรอืผดัต่างๆ กไ็ด้ เครือ่งปรงุ

อีกอย่างคืองาสดและงาคั่ว ใช้โรยอาหารต่างๆ ได้ทุกอย่าง นอกจากนั้นกินเป็นถั่ว

ต่างๆ และเมล็ดพืชกินเล่น เช่น ถั่วคั่ว เมล็ดฟักทอง เมล็ดแตงโม ผลไม้สด ซึ่งควร 

เป็นผลไม้สีเขียวที่ไม่หวาน เช่น ฝรั่ง มะม่วงดิบ พุทรา มะละกอสุก สับปะรด  

กลุ่มนี้กินปริมาณ 10% ของแต่ละมื้อ
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สูตรอาหารชีวจิต	 (ส�าหรับเบาหวาน/หลอดเลือด,	 โรคหัวใจและที่ต้องการลด	

น�้าหนัก)	(สูตร	2)

ชนิดของอาหารเหมือนสูตร 1 ทุกอย่าง แต่ให้เปลี่ยนสัดส่วนดังต่อไปนี้

 ● ข้าวหรือแป้งให้ลดเหลือ 30% (จากเดิม 50%)

 ● ผักเพิ่มเป็น 35% (จากเดิม 25%)

 ● โปรตีนเพิ่มเป็น 25% (จากเดิม 15%)

 ● ส่วนเบ็ดเตล็ดคงเดิม (10%)

ตัวอย่างอาหารชีวจิต

 อาหารเช้า: ขนมปังโฮลวีททาแยมผลไม้ เนยถั่ว หรือน�้าพริกเผา สลัดผัก

ปลาทูน่า

 อาหารจานเดียว: ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า ผัดซีอิ๊ว (เส้นข้าวกล้อง) เย็นตาโฟ

เต้าหู้ (ผักบุ้งมากๆ) ข้าวผัดหน�าเลี้ยบ ก๋วยเตี๋ยวผัดไท ข้าวต้มเห็ดโจ๊กอาร์.ซี.

 อาหารกนิกบัข้าวต้ม	: ผดัถัว่งอก ปลาสลดิ ย�ากุง้แห้ง เต้าหูย้ี ้ย�าหวัไชโป๊ว 

ผัดผักบุ้งไฟแดง

 อาหารกินกับข้าวสวย: แกงเลียง แกงส้ม น�้าพริกปลาทู-ผักจิ้ม แกงจืด

เต้าหูข้าว เมีย่งปลาท ูผดัผกัรวมมติร ผดัมะเขอืยาว ลาบเหด็ ต้มย�ากุง้เต้าหู ้จบัฉ่าย 

แกงเหลือง แกงป่า ฯลฯ

 ขนมและของว่าง: แซนด์วชิทนู่า เต้าฮวย-เต้าหู ้เมีย่งค�า ถัว่แดง น�า้แขง็ใส 

ถั่วเขียวต้มน�้าตาลทรายแดง มันต้มขิง

น�้า	R.C.

 ถ้าคณุเพลยีบ่อยๆ โดยหาสาเหตไุม่ได้ โดยเฉพาะช่วงตอนสายๆ ตอนบ่าย 

และไม่ใช่เพลยีอย่างเดยีว อารมณ์กห็งดุหงดิ เบือ่ไปหมดทกุอย่าง สาเหตนุัน้เพราะ

น�้าตาลในเลือดของคุณตกอยู่ตลอดเวลาขอแนะน�าให้ดื่มน�้า R.C.
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R.C.	ย่อมาจาก	Rejuvenating	Concoction

 Rejuvenating แปลว่า กระปรี้กระเปร่า เป็นหนุ่มสาว

 Concoction แปลว่า เครื่องดื่มที่ปรุงขึ้น หรือยา

 น�้าอาร์.ซี. จึงเป็นน�้าที่ดื่มเพื่อความกระปรี้กระเปร่า ช่วยแก้อาการ

อ่อนเพลียด้วยน�้าอาร์.ซี. มีส่วนประกอบของกลูโคส (น�า้ตาล) DNA และ RNA  

จากธรรมชาติ เหมาะกับทุกๆ คน ควรดื่มเวลาตื่นนอนตอนเช้า และเวลาท้องว่าง

สามารถดื่มได้ทั้งวันครั้งละหนึ่งถ้วยกาแฟ หรือค่อนแก้ว

วิธีท�าน�้าอาร์.ซี.

 1. เริ่มจากน�าข้าวเปลือกแข็ง ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง ข้าวบาร์เลย์  

ลูกเดือย และลูกบัว อย่างละ 1 ช้อนโต๊ะ ต้มกับน�้า 1 ลิตร ต้มจนเดือด จากนั้น

 2. ใส่ข้าวแขง็ปานกลาง คอื ข้าวซ้อมมอื ข้าวเหนยีวซ้อมมอื และข้าวแดง 

(ข้าวมันปู) อย่างละ 2 ช้อนโต๊ะ ตามลงไป ต้มจนเดือดเป็นครั้งที่สอง และ

 3. ใส่ข้าวโอ๊ต 1 ช้อนโต๊ะเป็นส่วนสุดท้าย ปิดไฟ ปล่อยให้ข้าวต่างๆ 

นอนก้น ตักเอาแต่น�้าใสๆ ดื่มร้อนๆ เวลาดื่มครั้งต่อไป เอาไปอุ่นได้ ส�าหรับ 

กากข้าว เอาไปท�าเป็นข้าวต้ม หรือจะหุงเป็นข้าวสวยก็อร่อยไม่น้อย โดยเฉพาะ 

ถ้าเติมฟักทอง เผือก หรือมันเทศลงไปด้วยก็จะอร่อยยิ่งขึ้น

 การเก็บรักษา: เก็บไว้ในกระติกเก็บความร้อน

 ระยะเวลาการเก็บ: ควรกินภายใน 1 วัน หากมีรสเปรี้ยวควรทิ้งไป
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น�้าเอนไซม์

 “เอนไซม์” มีหน้าที่ในการกระตุ้นหรือเริ่มต้นให้วงจรหรือระบบต่างๆ 

ท�างาน ระบบต่างๆ จะท�างานเพื่อจุดประสงค์สองประการคือ

 1. ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิต หรือถ้าเป็นอันตรายขึ้นแล้ว  

ก็ป้องกันไม่ให้อันตรายนั้นลุกลามหรือร้ายแรงยิ่งขึ้น

 2. เอนไซม์จะท�าหน้าที่ส่งเสริมหรือบ�ารุงให้ระบบต่างๆ ของร่างกาย

ท�างานได้ดีขึ้นหรือง่ายขึ้น เอนไซม์มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตในโลก ถ้าไม่มีเอนไซม์ 

ก็ไม่มีชีวิต ธรรมชาติของเอนไซม์จะถูกท�าลายได้ง่าย โดย

  ● เอนไซม์ถูกความร้อนไม่ได้ จะต้ม จะผัด จะนึ่ง จะลวกอย่างไร 

ก็ไม่ได้ เอนไซม์ในผักจะตายหมด

  ●  เอนไซม์ถูกกระแสไฟฟ้าหรือกระแสแม่เหล็กไม่ได้ ถ้าใช้เครื่องปั่น 

ไฟฟ้า เอนไซม์จะตายหมด แต่ถ้าใช้เครื่องแยกกาก (Juicer) ซึ่งแยกกากไปทาง  

น�้าไปทาง จะใช้ได้แต่ราคาค่อนข้างสูง ถ้าใช้วิธีอย่างง่ายคือหั่นผลไม้หรือผักให้

ละเอียดแล้วคั้นเอาแต่น�้าด้วยผ้าขาวบาง

  ●  เอนไซม์เก็บไว้นานไม่ได้ อย่างมากไม่ควรเกินครึ่งชั่วโมง

  ●  เอนไซม์แต ่ละชนิดนั้น มีสิทธิ์ถูกเอนไซม์ตัวอื่นท�าลายได ้  

ดงันัน้การเคีย้วผกัผลไม้ เอนไซม์ในผกัผลไม้จงึถกูเอนไซม์ในปากและน�า้ลายท�าลาย

ได้ เช่นเดียวกับการผสมผักผลไม้หลายๆ ชนิดเข้าด้วยกัน เอนไซม์แต่ละชนิดอาจ

ท�าลายกันหมดจึงควรปรุงน�้าเอนไซม์ดื่มโดยใช้ผักหรือผลไม้คราวละหนึ่งเท่านั้น
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ประโยชน์ของเอนไซม์ในผักหรือผลไม้แต่ละชนิดมีสรรพคุณที่ต่างกัน เช่น

น�้าผลไม้ ประโยชน์

น�้าคั้นจากแครอท ช่วยในการล้างไขมันและช่วยการท�างานของตับ

น�้าคั้นจากขึ้นฉ่ายหรือเซเลอรี่ ช่วยในการท�าให้เลือดสะอาดขึ้น ช่วยในการ
เผาผลาญคอเลสเตอรอล

น�้าคั้นจากรากบัวหลวง ช่วยในการหายใจและการท�างานของปอด ช่วยให้
กระบวนการเผาผลาญอาหารและพลังงานท�าได้
ดีขึ้น

น�้าคั้นจากมะระ ช่วยในการฟอกเลือดและการท�างานของไต

น�้าคั้นจากกระเทียม ช่วยในการฆ่าเชื้อโรค

น�้าคั้นจากแคนตาลูปและแตงโม ช่วยในการท�างานของไต

น�้าคั้นจากลูกใต้ใบ ช่วยการท�างานของตับและไต

น�้าคั้นจากต�าลึง ช่วยในการสมานแผลในกระเพาะอาหาร

หมายเหตุ เอนไซม์ในพืชคือผักและผลไม้มีอยู่หลายชนิด และสามารถน�ามา 

ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางจึงไม่ควรดื่มน�้าคั้นชนิดใดชนิดหนึ่ง

ซ�้าๆ กันเป็นเวลานาน ควรผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนชนิดบ้าง เพื่อให้ได้

คุณประโยชน์ที่หลากหลาย และยังแก้เบื่อได้ด้วย
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น�้าชาสุขภาพ

 ใช้แทนกาแฟหรอืชา โดยใช้สมนุไพร รากไม้ ดอกไม้ เมลด็จากไม้ชนดิต่างๆ 

ใช้เป็นยาและเครื่องดื่ม ช่วยให้แข็งแรง สดชื่นเป็นอย่างดี

สมุนไพร วิธีการใช้

เถาวัลย์เปรียง หั่นเป็นแว่นๆ น�ามาคั่วให้หอม ชงน�้าดื่ม ช่วยปัสสาวะคล่อง 
และแก้ขัดเบา

เตยหอม  หั่นแล้วน�ามาคั่ว ไฟอ่อนๆ ชงน�้าดื่ม บ�ารุงหัวใจ ขับปัสสาวะ

ใบสัก หั่นเป็นแว่นน�ามาคั่ว ผสมกับใบเตย ลดน�้าตาลในเลือด

เก็กฮวย ตากแห้ง ชงน�้าร้อน ผสมกับดอกมะลิแห้ง จะช่วยให้หอมและ
มีรสอร่อยขึ้น บ�ารุงประสาท หัวใจ

รากบัวหลวง หั่นเป็นแว่น ต้มกับน�้าจนเดือด ดื่มเป็นเครื่องดื่ม ช่วยระบบหายใจ 
แก้ไซนัส

เม็ดชุมเห็ด น�าไปคั่ว ชงน�้าดื่ม ขับปัสสาวะและแก้อาการท้องผูก แก้ตับอักเสบ

มะตูม ใช้มะตูมดิบ หั่นเป็นแว่นตากแดด แล้วอบ หรือหั่นเป็นชิ้น คั่วให้หอม 
ชงดื่มหรือต้มดื่ม ช่วยให้เจริญอาหาร แก้จุกเสียด แน่นท้อง
กรดในกระเพาะมาก

ขิง ใช้ขิงแก่ต้มน�้าจนเดือด ดื่มแก้ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ เรอเหม็นเปรี้ยว
ในกระเพาะอาหารมีกรดมาก

ตะไคร้ หั่นเป็นแว่น ชงน�้าดื่ม ขับปัสสาวะ แก้ขัดเบา

หญ้าคา ใช้ทั้งต้นและราก ต้มน�้าดื่ม ผสมกับตะไคร้ ขับปัสสาวะ ขับลม 
แก้ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ

สะระแหน่ ใช้ผสมกับน�้าผลไม้ โดยเด็ดเป็นใบๆ โรยหน้าน�้าผลไม้ ท�าให้น�้าผลไม้
รสดีและหอมขึ้น ช่วยขับลม แก้ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ

ดอกค�าฝอย ชงดื่ม ช่วยขับปัสสาวะและลดไขมันในเส้นเลือด
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ประโยชน์ของชาสมุนไพร

สมุนไพร คุณค่าทางยา

ฟ้าทะลายโจร ช่วยแก้โรคภูมิแพ้ได้ดี แก้ร้อนใน เจ็บคอ ตัวร้อน ปวดหัว ลดความดัน 
โลหิต แก้ท้องเสีย ช่วยเจริญอาหาร ลดเบาหวาน

กระเจี๊ยบแดง ช่วยขับปัสสาวะ ลดความดันโลหิต เป็นยาระบายอ่อนๆ และช่วย
แก้อาการกระหายน�้า

ขิง แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับลม และขับเสมหะ แก้อาการคลื่นไส้อาเจียน 
เมารถ เมาเรือ ช่วยเจริญอาหาร

แครอท ช่วยในการล้างไขมันและช่วยในการท�างานของตับ

ลูกใต้ใบ ช่วยในการท�างานของตับและไต

หญ้าหนวดแมว ขับปัสสาวะ ขับนิ่ว ลดเบาหวาน ลดความดันเลือด ขับล้างพิษภายใน

มะตูม เป็นยาระบาย ขับลม ท้องเฟ้อ ช่วยย่อยอาหาร บ�ารุงธาตุ ท�าให้ขับถ่าย
ดีและเจริญอาหาร ขับเสมหะ แก้อาการร้อนได้ดี แก้โรคเกาต์ 
เป็นยาอายุวัฒนะ

เมล็ดบัว   บ�ารุงก�าลัง บ�ารุงครรภ์ บ�ารุงประสาท

รากบัว    แก้ร้อนใน  กระหายน�้า ระงับอาการท้องร่วง แก้ไอ ขับเสมหะ

ดีบัว        จะมีอัลคาลอยด์ที่มีฤทธิ์ช่วยขยายหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ

เตยหอม บ�ารุงหัวใจ  บ�ารุงก�าลัง ลดอาการกระหายน�้า แก้อาการขัดเบา
ส�าหรับผู้ปัสสาวะขัด

เก็กฮวย ช่วยย่อยและเจริญอาหาร แก้ร้อนใน กระหายน�้า มีฤทธิ์เป็นยา
ระบายอ่อนๆ
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ขนมครกสมุนไพร

ส่วนผสม

 1. แป้งสาลีโฮลวีท 1 ถ้วย

 2. ไข่ไก่ 1 ฟอง

 3. น�้าต้มย�ากุ้ง 1½ ถ้วย

     (ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด  

     หอมแดง เปลือกกุ้ง)

 4. กุ้งสดแกะเปลือก 10 ตัว

 5. ใบมะกรูดอ่อนซอย 

 6. หอมแดง

 7. ตะไคร้อ่อน

 8. พริกขี้หนูสวน 10 เม็ด

 9. ผักชี

 10.  แครอทหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าขนาดเล็ก 1 ถ้วย

 11.  น�้ามะนาว 2 ช้อนโต๊ะ

 12.  น�้าปลา 1 ช้อนโต๊ะ

 13.  เห็ดฟาง หั่นชิ้นเล็ก 10 ดอก

 14.  กะหล�่าปลีซอยละเอียด 2 ถ้วย

 15.  น�้ามันดอกทานตะวันส�าหรับทากระทะ 

วิธีท�า

 1. ต้มน�้าต้มย�าเตรียมไว้ ยังไม่ต้องปรุง กรองเอากากออก จะใช้จึงปรุง 

ด้วยมะนาว น�้าปลา พริก 

 2. เลือกตะไคร้ ใบมะกรูด หอมแดง ตรงส่วนอ่อน ส�าหรับโรยหน้า 
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 3. เทแป้งใส่อ่างผสม ใส่น�้าต้มย�าที่ปรุงแล้ว พร้อมไข่ไก่ตีให้เข้ากัน  

พร้อมกะหล�่าปลีซอย เห็ด 

 4. ตัง้เตาพอร้อน ทาหลมุด้วยน�า้มนัดอกทานตะวนั ตกัแป้งใส่ลงไปไม่ต้อง

เต็มครก น�ากุ้งที่หั่นเป็นชิ้นใส่ลงไป โรยหน้าด้วยหอมแดง ตะไคร้ ใบมะกรูด และ

แครอท พอแป้งกรอบตักขึ้นเสิร์ฟร้อนๆ
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อ�ห�รสมุนไพรเมื่อฤดูเปลี่ยนผัน

โดย อาจารย์ อดิศร พุกะนัดด์ และคณะ

มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภูมิอากาศร้อนชื้น จะมีฤดูฝนเปลี่ยนผันไป

ตามธรรมชาติ แต่ละประเทศจะไม่เหมือนกัน ส่วนมากแถบเอเชียจะคล้ายๆ กัน 

ก็จะมี 3 ฤดู เป็นส่วนใหญ่ จะมีฤดูร้อน ฝน หนาว ระหว่างการเปลี่ยนผันฤดูต่างๆ 

มนุษย์เราจะต้องมีความปรับตัวไปด้วย เพื่อไม่ให้เราเกิดผลกระทบกับร่างกาย 

อาหารการกินก็เป็นส่วนหนึ่งของการปรับวิถีการด�ารงชีวิต ซึ่งเป็นภูมิปัญญาด้าน

การรับประทานอาหารของคนไทยในอดีต

 อาหารสมุนไพร ก็มีส่วนที่แก้โรคต่างๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนฤดู เช่น  

เมื่อฤดูร้อนจัดก็มีอาหารรสเย็นลงไปในร่างกาย ฤดูหนาวก็ทานอาหารที่ท�าให้ 

ร่างกายอบอุ่น เป็นต้น

ตัวอย่�งอ�ห�รปรับฤดู
 1.	 อาหารประจ�าฤดูร้อน อาหารประจ�าฤดูร้อนจะต้องเป็นอาหารที่มี

รสเย็น เพื่อปรับสมดุลในร่างกาย เนื่องจากอากาศภายนอกร้อนมาก ร่างกายคน

เราก็จะร้อนตาม จึงควรทานอาหารที่มีรสเย็น เช่น ฟักแฟง แตงโม ผักบุ้ง สายบัว 

เป็นต้น ในทีน่ีข้อยกตวัอย่างอาหารประจ�าฤดรู้อนเช่น ตุน๋ฟักไก่มะนาวดอง แตงโม

หน้าปลาแห้ง
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 2.	 อาหารประจ�าฤดูหนาว อาหารประจ�าฤดูหนาวจะต้องเป็นอาหาร 

ทีใ่ห้ความอบอุน่แก่ร่างกาย เนือ่งจากภายนอกมอีากาศทีเ่ยน็จดั จงึต้องการอาหาร

ที่ก�าลังอุ่นๆ หรือให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ในต�ารายาจะมีสมุนไพรอยู่ตัวหนึ่ง  

ซึ่งนิยมน�ามาทาน คือต้นแคทั้งยอดและดอก จะมีสรรพคุณ แก้ไข้เปลี่ยนฤดู ตาม

ต�ารายาแพทย์แผนโบราณ และยังมีดอกไม้อีกสารพัดชนิดที่มีสรรพคุณใกล้เคียง

กัน คือ ดอกโสน และดอกขจร เราจึงท�าแกงส้ม เพื่อให้กินในฤดูหนาว ในที่นี้ขอ 

ยกตวัอย่างอาหารประจ�าฤดหูนาวคอื แกงส้มสามดอก (ดอกแค ดอกโสน ดอกขจร), 

บัวลอยน�้าขิง

 3.	 อาหารประจ�าฤดูฝน เป็นฤดูที่มีความชื้นสูง ส่วนมากจะเป็นไข้หวัด

เป็นส่วนใหญ่ จะต้องทานอาหารที่ร้อนๆ และให้เข้าเครื่องแกงด้วยเครื่องเทศ เช่น 

กระวาน กานพลู หอม กระเทียม พริกไทย เปราะ จะท�าให้จมูกโล่งโปร่งสบาย 

คลายจากการเป็นหวัด ในที่นี้ขอยกตัวอย่างอาหารประจ�าฤดูฝนคือ แกงฉู่ฉี่ปลาทู 

ใส่ใบเปราะหอม, ถั่วเขียวต้มน�้าขิง

อ�ห�รประจำ�ฤดูร้อน

1.	ต้มฟักมะนาวดอง	และแตงโมหน้าปลาแห้ง

 ส่วนประกอบ

 1. ฟักแก่ 2 กิโลกรัม

 2. หัวหอมแดง 1 ขีด

 3. รากผักชี และต้น 1 ขีด

 4. พริกไทยเม็ด 20 เม็ด

 5. หอมหัวใหญ่ 2 หัว

 6. ไก่สับ 1 กิโลกรัม
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 7. ซีอิ๊วขาว 2 ช้อนโต๊ะ

 8. ซอสถั่วเหลือง 2 ช้อนโต๊ะ

 9. น�้าตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ

 10. ผงปรุงรส 1 ช้อนโต๊ะ

 11. น�้าเปล่า 3 ลิตร

 12. เกลือ 1 ถุง

 13. มะนาวดอง 2 ลูก

 14. มะนาว 2 ลูก

 15. ซีอิ๊วด�า ½ ช้อนโต๊ะ

 16. น�้าปลา

 วิธีท�า

 1. โขลกรากผักชี พริกไทย หัวหอมแดง และเกลือ ให้ละเอียด พักไว้

 2. สับไก่เป็นชิ้นพอดีค�า หมักด้วยซีอิ๊วขาว ซอสถั่วเหลือง ผงปรุงรส  

ซีอิ๊วด�า น�้าตาลทราย และส่วนผสมที่โขลกไว้ในข้อ 1 หมักทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง

 3. ปอกฟัก หั่นให้เป็นชิ้น ถ้าเป็นฟักแก่หั่นชิ้นโต ถ้าเป็นฟักอ่อนก็หั่นชิ้น

เล็กพอดีค�า

 4. ต้มน�้าให้เดือด ใส่ไก่ และฟักลงไป ตุ๋นไฟอ่อน 20 นาที ชิมรสดูตาม 

ใจชอบ
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แตงโมหน้าปลาแห้ง

 ส่วนประกอบปลาแห้ง

 1. ปลาช่อนเค็มแห้ง 1 กิโลกรัม

 2. หัวหอมแดง 2 ขีด

 3. น�้าตาลปี๊บ 2 ขีด

 4. น�้าตาลทราย 2 ขีด

 5. หัวหอมเจียว ½ ขีด

 6. มะพร้าวขูด ½ กิโลกรัม

 7. น�้ามันพืช

 วิธีท�า

 1. น�าปลาช่อนแห้งปิ้งไฟ ให้สุกหอม แกะเอาแต่เนื้อ ต�าให้ละเอียด

 2. ปอกหัวหอมแดงต�าพอแหลก 

 3. น�ากระทะตั้งไฟใส่น�้ามันพืชเจียวหอมที่ต�าไว้พอเหลือง หรี่ไฟอ่อนใส่

ปลาทีต่�าละเอยีด ตามด้วยน�า้ตาลป๊ีบเลก็น้อย ผดัจนหอมเข้ากนัด ีเตมิน�า้ตาลทราย

ลงไป ชิมหวานเค็มตามใจชอบ พักไว้

 4. หั่นหัวหอมแล้วน�าไปเจียวในน�้ามันพืชจนเหลือง พักไว้

 5. น�ามะพร้าวขูดคั่วให้เหลืองหอม

 6. น�าปลาที่พักไว้ผสมกับมะพร้าวคั่วให้เข้ากัน โรยด้วยหอมเจียว น�าไป

รับประทานกับแตงโม
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อ�ห�รประจำ�ฤดูหน�ว

แกงสามดอก

 ส่วนประกอบ

 1. ดอกแค

 2. ดอกโสน

 3. ดอกขจร

 4. พริกแกงส้ม (พริกแห้งเม็ดใหญ่, หัวหอม, กระชาย, กะปิ, กระเทียม  

  โขลกรวมกันให้ละเอียด)

 5. น�้ามะขามเปียก

 6. ปลาต้มสุก

 7. น�้าปลา

 8. เกลือ

 9. น�้าตาลปี๊บ

 10.  กุ้งสด

 11. น�้าเปล่า

 วิธีท�า

 1. ต้มน�้าเปล่าให้เดือดหรือใช้น�้าต้มปลาก็ได้

 2. น�าพริกแกงส้มลงไปละลายในน�้าเดือด

 3. ใส่ปลาต้มสุกที่โขลกละเอียดแล้ว

 4. ปรุงรสด้วยน�้ามะขามเปียก น�้าปลา น�้าตาลปี๊บ เกลือ ชิมรสที่ชอบ 3 รส

 5. ใส่ดอกแค ดอกโสน ดอกขจร ลงไปกดให้จม พอดอกทั้ง 3 สุกดีแล้ว 

ใส่กุ้งสดลงไป พอกุ้งสุก ยกลงจากเตา

 6. ตักเสิร์ฟคู่กับปลาเค็มทอด
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บัวลอยน�้าขิง

 ส่วนประกอบ

 ตัวบัวลอย 

 1. แป้งข้าวเหนียว 2. งาด�าคั่วต�า 3. น�้าตาลทราย 

 4. เกลือ 5. แป้งมัน

 ตัวน�้าขิง  

 1. ขิงแก่ 2. น�้าตาลทรายแดง 3. น�้าสะอาด

 วิธีท�า

 1. น�าแป้งข้าวเหนียวนวดกับน�้าอุ่น นวดจนนิ่มมือ พักไว้

 2. น�างาคั่วต�าให้ละเอียด ผสมน�้าตาล เกลือเล็กน้อย น�าใส่กระทะ 

กวนจนเหนียวหอม ปั้นได้

 3. น�าแป้งข้าวเหนียวที่นวดไว้ แผ่บางๆ พอดีค�า ห่อไส้งาที่กวนไว้  

ปั้นเป็นลูกกลมๆ คลุกแป้งมันพักไว้

 4. ตั้งน�้าให้เดือด น�าบัวลอยใส่ลงไปจนสุก สังเกตบัวลอยจะลอยตัวขึ้น  

ตักใส่น�้าเย็นพักไว้

 5. ต้มขิงแก่ ในน�้าสะอาด กับน�้าตาลทรายแดง ชิมให้ถูกใจ เคี่ยวให้หอม

 6. ตักบัวลอยใส่ชาม ใส่น�้าขิง รับประทานร้อนๆ 
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อ�ห�รประจำ�ฤดูฝน

ฉู่ฉี่ปลาทูสดใบเปราะหอม

 ส่วนประกอบ

 1. ปลาทูสดควักไส้ออกตัดหัว 1 กิโลกรัม

 2. พริกแดงฉู่ฉี่ ประกอบด้วย

  - พริกแกงเม็ดใหญ่ 7-9 เม็ด

  - พริกไทย 1 ช้อนชา

  - กระเทียม 1 ช้อนโต๊ะ

  - หัวหอม 1 ช้อนโต๊ะ

  - ข่า 1-2 แว่น

  - ตะไคร้ 1-2 ต้น

  - ผิวมะกรูด 1 ลูกเล็ก

  - กระชาย 2-3 แง่ง

  - หัวเปราะหอม 2-3 หัว

 3. กะทิ 1 กิโลกรัม

 4. น�้าปลา 1 ช้อนโต๊ะ

 5. เกลือ 1 ช้อนโต๊ะ

 6. น�้าตาล 1 ช้อนโต๊ะ

 7. ใบมะกรูดหั่นฝอย   

 8. ใบเปราะหอมหั่นฝอย
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 วิธีท�า

 1. น�ากะทิตั้งไฟเคี่ยวจนแตกมัน

 2. น�าพริกแกงลงไปผัดให้หอม

 3. เติมหางกะทิเล็กน้อย เติมน�้าปลา เกลือ น�้าตาล ชิมดูตามใจชอบ

 4. ใส่ปลาทูลงไป ปิดฝาสัก 2-3 นาที

 5. พอปลาสุกใส่ใบเปราะหอมลงไป ค่อยๆ คนให้เข้ากัน

 6. ยกลงเสิร์ฟ โรยด้วยใบมะกรูดหั่นฝอย

ถั่วเขียวต้มขิง

 ส่วนประกอบ

 1. ถั่วเขียว ½ กิโลกรัม

 2. น�้าตาลทรายแดง ½ กิโลกรัม

 3. ขิงแก่ 200 กรัม

 4. น�้าเปล่า 2 ลิตร

 

 วิธีท�า

 1. น�าถั่วเขียวคั่วให้หอม แล้วน�าไปแช่น�้า 1-2 ชั่วโมง

 2. ต้มน�้าให้เดือด น�าขิงแก่ที่ปอกไว้ทุบพอแตกใส่ลงไป ตามด้วยถั่วเขียว

ที่แช่น�้าไว้ใส่ลงไป เคี่ยวไฟอ่อนๆ ประมาณ ½ ชั่วโมง จนถั่วเขียวสุกดีแล้ว (เอามือ

บี้ถั่วเขียวดู)

 3. ใส่น�้าตาลทรายแดงลงไป คนจนน�้าตาลละลาย ปิดไฟ ยกลงเสิร์ฟ  

รับประทานอุ่นๆ
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อู่ฉินซี่

โดย แพทย์จีนเซ็งจุ้น แซ่ลี และคณะ

 “อู ่ฉินซี่” คือการออกก�าลังกายชนิดหนึ่ง ซึ่งคิดค้นโดยหมอฮว๋าถั๋ว 

(หรือ ฮัวโต๋) ซึ่งเป็นหมอจีนที่มีความสามารถเป็นอย่างมาก มีชีวิตอยู่ในยุคสามก๊ก 

หมอฮว๋าถัว๋เป็นทีย่กย่องของเหล่าคนจนีว่าเป็น “หมอเทวดา” หมอฮว๋าถัว๋นอกจาก 

รักษาโรคให้คนไข้แล้ว เขายังได้แนะน�าคนไข้และประชาชนทั่วไป ให้รู้จักการ 

บริหารออกก�าลังร่างกายแบบ “อู่ฉินซี่” เพื่อฝึกลมปราณ เส้นเอ็น กระดูก และ

ชีพจรให้คล่องแคล่วแข็งแรงด้วยการเลียนท่าของสัตว์ 5 ชนิด จากการเลียนแบบ

ท่าของสัตว์ 5 ชนิดซึ่งก็คือ เสือ กวาง หมี ลิง นก 

 หลักส�าคัญในการฝึก “อู่ฉินซี่” คือท่าทางต้องถูกต้อง ใจต้องนิ่ง หายใจ

ต้องลึก และเมื่อเคลื่อนไหวเลียนแบบท่าสัตว์ชนิดไหน ใจของเราต้องต้องเลียน

แบบสัตว์ชนิดนั้นด้วย เช่น เมื่อร�าท่าเสือ ใจเราต้องดุดันแข็งแกร่งเหมือนเสือ เมื่อ

ร�าท่ากวาง ใจเราต้องรู้สึกเป็นอิสระและรวดเร็วปราดเปรียวดั่งกวาง เมื่อร�าท่าหมี 

ใจเราต้องมีความหนักแน่นเหมือนหมี เมื่อร�าท่าลิง ใจเราต้องมีความคล่องแคล่ว

ว่องไวและชาญฉลาดดั่งลิง เมื่อเราร�าท่านก ใจเราต้องมีความรู้สึกเบาสบายพร้อม

ที่จะบินดั่งนก 
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ท่�เสือ

ท่าเสือท่าที่	1 ช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดให้สมดุล

 1. ท่าเตรียม ยืนขาแยกออกจากกันความห่างอยู่ในระดับเดียวกับไหล่ 

คว�่าฝ่ามือให้ขนานกับพื้น ปลายนิ้วหันหน้าชนกัน สายตามองไปที่หลังมือ

 2. ผลักมือไปข้างหน้าพร้อมท�าท่า “ฝ่ามือเสือ” 
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 3. ค่อยๆ เปลี่ยนมือเป็นท่าก�าหมัด พร้อมกับยกมือขึ้นผ่านล�าตัว  

เมื่อมือถึงระดับอกให้หันฝ่ามือไปข้างหน้าพร้อมกับแบมือออก สายตามองไปที่ 

ข้างหน้า จากนั้นยกมือขึ้นให้สุดแขน ตามองไปที่หลังมือทั้งสองข้าง 

 4. เปลี่ยนจากแบมือเป็นท่า “ฝ่ามือเสือ” และต่อจากนั้นเป็นท่าก�าหมัด 

ค่อยๆ ยกมือลง เมื่อถึงระดับอกให้เปลี่ยนเป็นท่าแบมือโดยที่ปลายนิ้วชี้หากัน 

สายตามองไปที่หลังมือ แล้วดันมือลงให้สุด สายตามองที่หลังมือ 

 5. ท�าข้อ 1-4 ซ�้าอีก 3 รอบ

849-60 in.indd   102 8/22/17   9:21 AM



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข

103

ท่าเสือท่าที่	2 บ�ารุงไต เพิ่มความแข็งแรงให้เอวและกระดูก

 1. เริ่มจากท่าเตรียม ย่อเข่าลงเล็กน้อย มือท�าท่า “ฝ่ามือเสือ”

 2. ค่อยๆ ยกมือผ่านข้างล�าตัวขึ้นไปข้างบน พร้อมกับเอนตัวไปข้างหน้า 

สายตามองไปที่ข้างหน้า จากนั้นยกมือถึงเหนือศีรษะเล็กน้อย งอข้อศอก
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 3. ยกมอืไปข้างหน้าพร้อมก้มตวัไปข้างหน้า ล�าตวัเหยยีดตรง เหมอืนเสอื

ที่ก�าลังทะยานตัว

 4. ย่อเข่าลง เกบ็หน้าท้อง มอืทัง้สองยกผ่านข้างล�าตวัมาทีต่�าแหน่งเดยีว

กบัหวัเข่า จากนัน้ยดึขาตรง ยกแขนขึน้ผ่านล�าตวัถงึระดบัเหนอืศรีษะ พร้อมยกเข่า

ขึ้นถึงระดับเอว

849-60 in.indd   104 8/22/17   9:21 AM



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข

105

 5. วาดมือลงพร้อมย่อตัว ให้ส้นเท้าซ้ายแตะพื้น กระดกปลายเท้าท�ามุม 

45 องศากับพื้น แขนทั้งสองข้างกางออกไปข้างนอกเหนือระดับเอว จากนั้นกลับ

ไปสู่ต�าแหน่งท่าเริ่มต้น 

 6. ท�าข้อ 1-5 ซ�้า แต่สลับจากขาซ้ายเป็นขาขวา

 7. ท�าซ�้าข้อ 1-6 อีก 1 รอบ

ท่�กว�ง

ท่ากวางท่าที่	1 บ�ารุงเส้นเอ็น เพิ่มความแข็งแรงให้กับเอว

 1. เริ่มจากท่าเตรียม ย่อเข่าเล็กน้อยทิ้งน�้าหนักไปที่ขาขวา ก้าวขาซ้าย

ไปข้างหน้าให้ส้นเท้าซ้ายแตะพืน้เบาๆ ในขณะเดยีวกนัให้ท�ามอืท่าก�าหมดัหลวมๆ 

โดยให้มีช่องตรงกลาง
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 2. หมนุตวัไปทางด้านซ้าย มอืทัง้สองข้างเปลีย่นเป็นท่า “ฝ่ามอืเขากวาง” 

จากนั้นก็วาดมือผ่านหน้าไปทางด้านซ้ายจนสุด ในขณะเดียวกันปลายเท้าซ้าย 

หันไปทางซ้าย สายตามองไปที่ส้นเท้าขวา

 3. ค่อยๆ เคลื่อนตัวคืนกลับสู่ต�าแหน่งในท่าเตรียม 

 4. ท�าซ�้าข้อ 1-3 แต่ให้สลับข้างจากซ้ายไปขวา 

 5. ท�าซ�้าข้อ 1-4 อีก 1 ครั้ง 

ท่ากวางท่าที่	2 บ�ารุงเส้นเอ็น บ�ารุงพลังหยาง

 1. เริม่จากท่าเตรยีม ยกเข่าซ้ายขึน้เลก็น้อย มอืท�าท่าก�าหมดั แล้วยกแขน

ทั้งสองข้างขึ้นมาที่ระดับไหล่
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 2. ยึดขาซ้ายให้ตรง จากนั้นก้าวไปข้างหน้าพร้อมทิ้งน�้าหนักไว้ที่เท้าซ้าย 

ในขณะเดียวกันยื่นมือทั้งสองข้างไปข้างหน้าแล้วหักงอข้อมือลง

 3. งอเข่าขวาทิ้งน�้าหนักไปที่ขาขวาและยืดขาซ้ายให้ตึง สายตาก้มมอง

ลงพื้น ศีรษะขนานกับพื้น ในขณะเดียวกันมือทั้งสองข้างเปลี่ยนจากท่า “ฝ่ามือ

กวาง1” เป็น “ฝ่ามือเขากวาง” โดยที่ร่างกายจะโค้งเป็นรูปตัว C
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 4. ยดึตวัตรง มอืกลบัมาเป็นท่าก�าหมดั งอเข่าซ้ายและทิง้น�้าหนกัลงไปที่

เท้าซ้าย จากนั้นยกขาซ้าย และดึงแขนกลับที่เดิมสู่ท่าเริ่มต้น 

 5. ท�าซ�้าข้อ 1-4 แต่ให้สลับจากข้างซ้ายเป็นข้างขวา

 6. ท�าซ�้าข้อ 1-5 อีก 1 ครั้ง
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ท่�หมี

ท่าหมีท่าที่	1 บ�ารุงระบบการย่อย

 1. เริ่มจากท่าเตรียม มือท�าท่า “ฝ่ามือหมี” วางไว้ที่ระดับท้องน้อย  

สายตามองไปที่หลังมือ 

 2. หมนุตวัวนไปทางขวาตามเขม็นาฬิกาโดยให้จดุศนูย์กลางอยูท่ีห่น้าท้อง 

พร้อมหมุนมือทั้งสองขา้งตามเข็มนาฬิกาไปทางขวา หน้าอก ทางซ้าย และกลับมา

สู่ท้องน้อย

849-60 in.indd   109 8/22/17   9:21 AM



ตลาดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก

110

 3. หมนุตวัวนไปทางซ้ายทวนเขม็นาฬิกาโดยให้จดุศนูย์กลางอยูท่ีห่น้าท้อง 

พร้อมหมนุมอืทัง้สองข้างทวนเขม็นาฬิกาไปทางซ้าย หน้าอก ทางขวา และกลบัมา

สู่ท้องน้อย

 4. ท�าซ�้าข้อ 1-3 อีก 1 ครั้ง
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ท่าหมีท่าที่	2 บ�ารุงตับและม้าม ปรับสมดุลร่างกาย

 

 1. เริ่มจากท่าเตรียม ยกขาซ้ายขึ้นเล็กน้อยพร้อมงอเข่าซ้าย มือทั้งสอง

ท�าท่า “ฝ่ามือหมี”

 2. ก้าวเท้าซ้ายไปทางข้างหน้าซ้าย พร้อมวางเท้าลงพื้นให้หนักแน่น ขา

ขวายืดตรง หมุนตัวไปทางขวาเล็กน้อย แขนซ้ายสะบัดไปทางด้านหน้า มือขวายก

อยู่เหนือหัวเข่าซ้าย

 3. หมุนตัวไปทางซ้ายเล็กน้อย ย่อขาขวาเล็กน้อย ขาซ้ายเหยียดตรง  

แขนขวาสะบัดไปข้างหน้า แขนซ้ายยกกลับไปข้างหลังล�าตัว
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 4. หมุนตัวไปทางขวาเล็กน้อย ขาขวาย่อเล็กน้อย ขาซ้ายเหยียดตรง  

แขนซ้ายสะบัดไปข้างหน้า แขนขวายกกลับไปข้างหลังล�าตัว

 5. ท�าซ�้าข้อ 1-4 แต่ให้สลับข้างกัน

 6. ท�าซ�้าข้อ 1-5 อีกครั้ง จากนั้นยืนกลับสู่ท่าเตรียม
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ท่�ลิง

ท่าลิงท่าที่	1 บ�ารุงหัวใจ

 

 1. เริ่มจากท่าเตรียม ยกแขนไปข้างหน้าท้องน้อย ปลายนิ้วหันเข้าหากัน 

จากนั้นก็ตวัดแขนอย่างรวดเร็วเป็นท่า “ฝ่ามือลิง”

 2. ยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาที่หน้าอก เมื่อมือทั้งสองข้างอยู่ในต�าแหน่งอก

แล้วให้แขม่วหน้าท้อง ยืดอก พร้อมยกส้นเท้าขึ้นเล็กน้อย

 3. ค่อยๆ หันหน้าไปทางซ้าย

 4. หันหน้ากลับ แล้วค่อยๆ วางมือไปยังต�าแหน่งเดิมท่าเตรียม
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 5. ท�าซ�้าข้อ 1-4 แต่ในข้อ 3 ให้หันหน้าไปทางขวาแทน

 6. ท�าซ�้าข้อ 1-5 อีกครั้ง

ท่าลิงท่าที่	2 บ�ารุงเลือด บ�ารุงสมอง

 1. ขาซ้ายก้าวถอยไปทางข้างหลังซ้าย ปลายเท้าแตะพื้น งอเข่าขวา  

ทิ้งน�้าหนักตัวไว้ที่ขาขวา ในขณะเดียวกัน ให้งอแขนซ้ายท�ามือเป็นท่า “ฝ่ามือลิง” 

แล้ววางมือซ้ายไว้ที่เอว ส่วนแขนซ้ายยกขึ้นมาข้างหน้าแล้วหันฝ่ามือไปข้างหน้า

 2. ทิง้น�า้หนกัตวัทีข่าหลงั ย่อขาซ้ายยนืให้มัน่คง ยกเท้าขวามาตัง้ฉากกบั

เท้าซ้าย ยกส้นเท้าขวาขึ้นปลายเท้าขวาแตะพื้น ในขณะเดียวกัน มือขวาพาดผ่าน

ท้องน้อยขึน้ไปข้างหซู้าย ฝ่ามอืขวาหนัไปยงัขมบั พร้อมหนัหน้ามองไปทางขวาบน 

เปรียบเหมือนลิงจ้องมองผลไม้ที่อยู่บนต้นไม้
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 3. พลิกมือขวาให้ฝ่ามือหันลงพื้น วาดมือขวาลงถึงระดับเอวซ้าย ตามอง

ไปที่หลังมือขวา จากนั้นให้ก้าวขาขวาไปข้างหน้าขวา ในขณะเดียวกัน กวาดแขน

ขวาไปทางขวาให้สดุ เมือ่สดุแขนแล้วมอืขวาท�าท่า “ฝ่ามอืลงิ” มอืซ้ายให้ยดืไปทาง

ด้านบนขวา แล้วท�าท่า “ฝ่ามือลิง” ตามองที่มือซ้าย เปรียบเหมือนกับลิงที่ไปเด็ด

ผลไม้บนต้นไม้
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 4. มอืซ้ายเปลีย่นเป็นก�าหมดั มอืขวาแบมอืและยกมาข้างหน้าล�าตวัอย่าง

ช้าๆ ขาซ้ายย่อลง เท้าขวาขยับมาตั้งฉากกับเท้าซ้าย ในขณะเดียวกัน ยกแขนซ้าย

มาข้างๆ หูซ้าย แบมือออกให้ฝ่ามือหันไปข้างบน เหมือนกับลิงที่ก�าลังถือลูกท้อไว้ 

จากนั้นน�ามือขวาเลื่อนมาผ่านหน้าท้องมาไว้ที่ข้างๆ ศอกซ้าย สายตามองไปที่ 

มือซ้าย

 5. ท�าซ�้าข้อ 1-4 โดยสลับจากซ้ายเป็นขวา 

 6. ท�าซ�้าข้อ 1-5 อีกครั้ง แล้วกลับมายืนท่าเตรียม
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ท่�นก

ท่านกท่าที่	1 ทะลวงเส้นลมปราณตู-เยิ่น

 1. จากท่าเตรียม ย่อเข่าเล็กน้อย มือประสานกันไว้ที่หน้าท้องน้อย  

โดยที่มือซ้ายทับมือขวา

 2. ยกมอืผ่านล�าตวัขึน้ไปข้างบนและไปข้างหน้าเลก็น้อย ป้ายนิว้ชีไ้ปข้าง

หน้า ล�าตัวโน้มไปข้างหน้าเล็กน้อย ยกไหล่ ยืดอก หดหน้าท้อง กระดกก้น สายตา

มองไปข้างหน้า

 3. ย่อเข่าเล็กน้อย กดมือทั้งสองลงไปถึงหน้าท้อง
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 4. ทิ้งน�้าหนักตัวไว้ที่ขาขวา ขาขวาเหยียดตรง ขาซ้ายโยกไปข้างหลังจน

สุดปลายเท้าซ้ายชี้ไปข้างหลัง ในขณะเดียวกัน มือทั้งสองข้างท�าท่า “ฝ่ามือนก” 

แล้วกวาดผ่านข้างล�าตัวไปทางข้างหลังจนสุด เปรียบเหมือนนกที่ก�าลังจะทะยาน

ออกบิน จากนั้นให้กลับมาที่ท่าเตรียม

 5. ท�าซ�้าข้อ 1-4 แต่ให้สลับจากข้างซ้ายเป็นข้างขวา

ท่านกท่าที่	2 บ�ารุงม้ามและปอด พัฒนาระบบการหายใจ

 1. จากท่าเตรียม ย่อเข่าเล็กน้อย มือทั้งสองข้างท�าท่า “ฝ่ามือนก” แล้ว

ยกมาวางไว้ที่หน้าท้อง ฝ่ามือหันไปด้านบน นิ้วชี้หากัน

 2. ขาขวายดืตรง ยกขาซ้ายขึน้ปลายเท้าซ้ายชีล้ง ในขณะเดยีวกนั ยกแขน

ทั้งสองข้างขึ้นไว้ระดับไหล่ฝ่ามือหันลงพื้น เปรียบเหมือนนกก�าลังกางปีก
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 3. ยกเท้าซ้ายลง ให้ปลายเท้าแตะพืน้เลก็น้อย ในขณะเดยีวกนั กวาดมอื

ลงมาไปที่หน้าท้อง ฝ่ามือหันไปด้านบน นิ้วชี้หากัน

 4. ขาขวายืดตรง ยกขาซ้ายขึ้นให้สุดปลายเท้าซ้ายชี้ลง ในขณะเดียวกัน 

ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นบนให้สุด โดยที่ต้นแขนแนบหู นิ้วมือชี้ไปด้านบน
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 5. วางเท้าซ้ายลงพื้น กวาดมือลงมาไปที่หน้าท้อง ฝ่ามือหันไปด้านบน  

นิ้วชี้หากัน

 6. ท�าซ�้าข้อ 1-5 แต่ให้สลับจากขาซ้ายเป็นขาขวา

 7. ท�าซ�้าข้อ 1-6 อีกรอบ จากนั้นกลับสู่ท่าเตรียม
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ท่�เก็บลมปร�ณกลับสู่ร่�งก�ย

 1. ยกมือขวาผ่านข้างล�าตัวถึงเหนือศีรษะ ฝ่ามือหันลงพื้น

 2. ค่อยๆ กดมือลงถึงหน้าท้อง

 3. ท�าซ�้าข้อ 1-2 อีก 3 ครั้ง

 4. ยกมือวางทับกันไว้ที่หน้าท้องบริเวณสะดือ (ผู้ชายมือขวาทับมือซ้าย 

ผู้หญิงมือซ้ายทับมือขวา)

 5. วางมอืทัง้สองข้างทีท้่องใต้สะดอืเลก็น้อย (จดุตนัเถยีน) พร้อมหลบัตา

ท�าจิตให้นิ่ง ใจจดจ่ออยู่ที่จุดตันเถียน
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 6. หลงัผ่านไปหลายนาท ีค่อยๆ ลมืตาขึน้ ฝ่ามอืมาถกูนัให้เกดิความร้อน

 7. น�าฝ่ามือประคบที่ใบหน้า นวดใบหน้าเบาๆ ประมาณ 3-5 ครั้ง

 8. น�าฝ่ามือประคบนวดที่ขมับ ศีรษะ หลังหู บ่า และลงมาข้างล�าตัว

 9. กลับมายืนตรง สิ้นสุดการออกก�าลังกาย 
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ถุงหอม

โดย แพทย์จีนสุชานุช พันธุ์เจริญศิลป์

แพทย์จีนสมเกียรติ พัดอินท

 ถุงหอมสมุนไพร ในปัจจุบันเป็นที่รู ้จักในฐานะของมงคล ที่ใช้ในการ 

มอบให้แก่กนัในเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างของจนี เป็นตวัแทนของการขจดัสิง่ทีไ่ม่ด ีและ

ให้สิ่งที่ดี เป็นมงคลแก่ชีวิต (驱邪祈福) ชวีเสียฉีฝู หากมองเผินๆ อาจเป็นแค่ 

ความเชื่อ แต่ความส�าคัญของถุงหอมนั้นอยู่ที่ตัวสมุนไพรในถุงนั่นเอง

 สมุนไพรจีน ในสมัยอดีตกาล เริ่มมาจากการใช้เป็นยารักษาภายนอก  

ก่อนที่จะนิยมน�ามารับประทานเพื่อรักษาโรค มีการน�าสมุนไพรมาเผา และพบ

ว่ากลิ่นควันจากสมุนไพรนั้น เมื่อสูดดมเข้าไปมีสรรพคุณรักษาโรคต่างๆ หรือ

ช่วยฆ่าเชื้อในอากาศ ป้องกันเชื้อโรคต่างๆ ได้ เช่น การเผาอ้ายเย่ (โกฐชนิดหนึ่ง) 

เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ช่วยลดอาการปวด งานวิจัยพบว่าอ้ายเย่มีฤทธิ์

ฆ่าเชือ้แบคทเีรยี ระงบัอาการคนั จงึมกัใช้ในการรกัษาโรคผวิหนงัต่างๆ เป็นต้น [1]
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อ้ายจิว (艾灸) แท่งรมควันที่มีส่วนประกอบหลักคืออ้ายเย่

 การรักษาโรคโดยการใช้กลิ่นนั้นมีคุณสมบัติ ช่วยกระตุ้นระบบประสาท 

ช่วยให้เจริญอาหาร ผ่อนคลาย สรรพคุณขึ้นอยู ่กับสมุนไพรที่น�ามาเลือกใช้  

หากใช้ถกูกบักลุม่อาการ（证）ทีท่�าให้นอนไม่หลบัแล้ว สามารถช่วยให้การนอน

หลับดีขึ้นได้

 การนอนหลับที่มีคุณภาพ เป็นการสะท้อนสมดุลอินและหยางภายใน

ร่างกาย การนอนในทางการแพทย์แผนจนีคอืการทีห่ยาง (พลงังาน การเคลือ่นไหว 

ธาตุไฟ) กลับเข้าไปเชื่อมกับอิน (การหยุดนิ่ง สงบ ธาตุน�้า) ผลัดเปลี่ยนให้อิน 

ออกมาภายนอก เทียบได้กับการที่ดวงอาทิตย์ตกดินและดวงจันทร์ขึ้นมาแทนที่ 

แล้วจะผลัดให้หยางออกมาอีกครั้งเมื่อตื่นนอนนั่นเอง
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 อาการนอนไม่หลับ ประกอบด้วยอาการหลัก อาการรอง รวมถึงความ 

หนกัเบาของแต่ละอาการ ล้วนเป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อร่างกาย พบได้ในโรคทางแพทย์

แผนปัจจุบัน เช่น โรคทางสมองและระบบประสาท อาการวัยทอง โรคกระเพาะ

อาหารเรื้อรัง โรคเลือดต่างๆ เป็นต้น

 ในทางการแพทย์แผนจีนนั้น การจดจ�ารายละเอียดการนอนเป็นเรื่อง

ที่ส�าคัญในการวินิจฉัย เช่น อาการตื่นง่าย ตกใจตื่นกลางดึก ปัสสาวะกลางคืน  

ฝันร้าย โดยแบ่งกลุ่มอาการใหญ่ๆ ได้เป็นกลุ่มอาการแกร่ง และกลุ่มอาการพร่อง

ดังนี้

 1. กลุม่อาการแกร่ง คอืกลุม่ทีข่ดัขวางการเชือ่มกนัของอนิและหยาง เช่น 

  1.1 ลมปราณตับติดขัดท�าให้เกิดไฟ หรือไฟในหัวใจคั่งค้าง พบมาก 

ในผู้ที่มีอาการเครียด โมโหง่ายและครุ่นคิดตลอดเวลา 

  1.2 เสมหะร้อนคัง่ค้าง พบมากในผูท้ีม่โีรคกระเพาะอาหาร รบัประทาน 

อาหารกลางคืน อาหารไม่ย่อย

 2. กลุ่มอาการพร่อง มีหลากหลายสาเหตุ โดยที่พบมากคือ กลุ่มอาการ

อินไตพร่อง เลือดพร่อง สารอินไม่พอในการสงบหยาง ท�าให้นอนไม่หลับ มักเป็น 

กลุ่มอาการที่พบในผู้สูงวัยและผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอ

 นอกจากนี้ ยังควรค�านึงปัจจัยอื่นๆ เช่น ท่าทางการนอน หมอน อาการ

ปวดคอ ปวดหลัง สิ่งแวดล้อมภายในห้องนอน เสียงรบกวน การออกก�าลังกาย 

และปัจจัยกระตุ้นอื่นๆ อีกด้วย
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 สูตรถุงหอม	

 1. ส�าหรับผู้ที่นอนไม่หลับ ร่วมกับท้องอืด อาหารไม่ย่อย ไม่เจริญอาหาร 

เครียด คิดมาก พบมากในกลุ่มอาการเสมหะร้อนคั่งค้าง 

 สรรพคุณ ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ ขับความชื้นในระบบย่อยอาหาร ท�าให้

หลับง่าย

 砂仁 (ซาเหริน), 白豆蔻 (ไป๋โต้วโค่ว), 藿香 (ฮั่วเซียง)

 1) 砂仁 (ซาเหริน, ลูกเร่ว) รสเผ็ด ฤทธิ์อุ่น

 สรรพคุณ ขับความชื้นท�าให้เจริญอาหาร อบอุ่นม้าม ช่วยท�าให้หยุดถ่าย 

ขับเคลื่อนชี่สงบครรภ์

 2) 白豆蔻 (ไป๋โต้วโค่ว, ลูกกระวาน) มีรสขม ฤทธิ์ร้อน

 สรรพคุณ	 อบอุ ่นกระเพาะอาหารไล่ความเย็น ท�าให้ชี่ไหลเวียนดี  

ใช้ส�าหรับคนที่มีอาการแน่นหน้าอก ระบบย่อยอาหารไม่ดี ขับพิษสุรา

 3) 藿香 (ฮั่วเซียง, ต้นพิมเสน) มีรสขม ฤทธิ์อุ่น

 สรรพคุณ ปรับสมดุลและขจัดความชื้นในกระเพาะอาหาร ระบาย 

ความร้อนอบอ้าว เช่น คนเป็นหวัดในฤดูร้อน ใช้ส�าหรับรักษาผู้ที่มีอาการท้องเสีย 

พะอืดพะอม อาเจียน 

วิธีการใช้ยา

 1. น�ามาไว้ข้างหมอน กลิ่นหอมจากสมุนไพรจะท�าให้ผ่อนคลาย

 2. ส�าหรับคนที่ระบบย่อยอาหารมีปัญหา ตกกลางคืนท้องอืด อาหาร 

ไม่ย่อย น�าถงุหอมเข้าไมโครเวฟ 15-30 วนิาท ีให้ถงุหอมมคีวามร้อน จากนัน้น�าถงุหอม 

มาประคบที่ท้องหรือน�ามานวดวนรอบๆ สะดือโดยวนตามเข็มนาฬิกา 
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 2. ส�าหรบัผูท้ีน่อนไม่หลบั ร่วมกบัมอีาการปวดต้นคอ ปวดเมือ่ยกล้ามเนือ้

หลงัส่วนบน ปวดหวั สายตาพร่ามวั มคีวามตงึเครยีด ความดนัโลหติสงู พบมากใน

กลุ่มอาการลมปราณตับติดขัดท�าให้เกิดไฟ 

 สรรพคุณ เมื่อน�าถุงหอมมาหนุนต้นคอในขณะนอนหลับช่วยปรับสรีระ

คอให้อยู่ในท่าที่ผ่อนคลาย คลายกล้ามเนื้อที่ตึง ช่วยลดอาการปวด กลิ่นหอมของ

สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย ลดความดันโลหิตสูง

菊花 (เก๊กฮวย), 决明子 (เจว๋หมิงจื่อ)

 1) 菊花 (ดอกเก็กฮวย) มีรสขม หวาน ฤทธิ์เย็น 

 สรรพคุณ ดับร้อนและขจัดพิษ ช่วยในเรื่องของตาพร่าตามัว ความดัน

โลหิตสูง ปวดตึงต้นคอ

 2) 决明子 (เจว๋หมิงจื่อ, เมล็ดชุมเห็ดจีน) รสหวาน ขม ฤทธิ์เย็น

 สรรพคณุ ดบัร้อนในตบั ช่วยบ�ารงุสายตา ช่วยลดความดนัโลหติและเป็น

ยาระบายอ่อนๆ
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วิธีการใช้ยา

 คนทีป่วดตงึต้นคอ ความดนัโลหติสงู น�าถงุหอมเข้าไมโครเวฟ 15-30 วนิาที 

ให้ถุงหอมมีความร้อนแล้วน�ามาหนุนต้นคอ เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต

 ส�าหรับกลุ่มอาการพร่องนั้น แนะน�าให้ปรึกษาแพทย์จีนเพื่อรับประทาน

ยาจีนหรืออื่นๆ เนื่องจากเป็นกลุ่มอาการที่เหมาะสมในการรับประทานยาจีน 

เพื่อการปรับสมดุลอินหยาง บ�ารุงส่วนที่พร่องไป 

 นอกจากนีย้งัสามารถแช่เท้าด้วยสมนุไพรปรบัสมดลุ การฝังเขม็ ออกก�าลงักาย 

เบาๆ ท�าสมาธิ ลดการเคลื่อนไหว รวมถึงการครุ่นคิด ผ่อนคลาย ท�าให้จิตใจสงบ 

ล้วนมีส่วนช่วยส่งเสริมในการนอนหลับที่มีคุณภาพ

เพราะการนอนหลับที่ดี คือยาวิเศษ ที่ธรรมชาติให้กับเราในทุกๆ วัน

ท�าให้วันใหม่สดใส ด้วยการนอนหลับอย่างลุ่มลึกกันนะคะ

อ้างอิง

[1] 江苏新医学院 , 中药大辞典 (上、下册 ), 上海人民出版社 , 
1977年
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ก�รดูแลเข่�ด้วยศ�สตร์ก�รแพทย์แผนจีน

โดย แพทย์จีนหลินเผยชวน แผนกทุยหนา

คว�มหม�ย
 กระดูกข้อเข่าเสื่อม กระดูกข้อเข่าอักเสบ หรือข้อกระดูกอักเสบ เกิดจาก

กระดกูบรเิวณข้อเข่าเกดิการเปลีย่นรปู หรอืเกดิจากการใช้งานจนท�าให้ข้อเข่าค่อยๆ

เกิดภาวะเสื่อม ซึ่งจะพบว่ากระดูกอ่อนบริเวณข้อเข่าเกิดการสึกหรอ หรือกระดูก

สะบ้าหัวเข่าเกิดการผิดรูป (กระดูกงอก) ส่วนใหญ่จะพบในผู้ป่วยวัยกลางคนอายุ 

50-60 ปี พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

ผู้ที่มีภ�วะเสี่ยง
 มักจะพบในคนอายุ 45 ปีขึ้นไป โดยปัจจัยขึ้นอยู่กับ อายุ, น�้าหนัก, เพศ, 

อาชพี เป็นต้น พบในเพศหญงิมากกว่าเพศชาย ผูห้ญงิทีม่คีวามผดิปกตขิองฮอร์โมน 

ผู้ที่มีภาวะกระดูกพรุน คนที่มีอาชีพใช้การเคลื่อนไหวมากๆ หรือคนที่มีน�้าหนักตัว

ค่อนข้างมาก

ส�เหตุและปัจจัย
 โรคข้อเข่าเสื่อมมีสาเหตุหลักและสาเหตุรองอยู่ 2 ประการ
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สาเหตุหลัก

  โดยมากจะพบในคนที่ใช้งานมากและสะสมเป็นเวลานานซึ่งจะสัมพันธ์ 

กับอายุ มักพบในเพศหญิงวัย 50 ปีขึ้นไป

สาเหตุรอง

  เกดิจากการได้รบับาดเจบ็ (เข่า, กระดกู, หมอนรองกระดกูหวัเข่า, กระดกู

หัวเข่าเคลื่อน เป็นต้น) ข้อต่อผิดรูป (เข่าโก่งด้านใน, ด้านนอก)

  การเปลี่ยนแปลงของข้อ (การเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากข้ออักเสบ ความ 

ผิดปกติของต่อมไร้ท่อ กระดูกตายซึ่งเกิดจากการขาดเลือด) ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ล้วน

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในความเสื่อมเข่าก่อนวัยอันควร

ต�าแหน่งปวดที่พบบ่อยในโรคข้อเข่าเสื่อม
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ระดับความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อม
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อาการแสดง

 อาการค่อยๆ แสดงออก มักพบในเพศหญิงวัยกลางคนขึ้นไปโดยเฉพาะ 

ผู้มีน�้าหนักตัวมาก

 อาการปวด: มีต�าแหน่งจุดปวดชัดเจน หากมีการใช้งานมากหรือช่วงเวลา

กลางคืนอาการปวดจะมากขึ้น

 แข็งตึง: หลังจากตื่นนอนหรือเหยียดขาเป็น

เวลานานจะมีอาการแข็งตึงและเจ็บปวด แต่เมื่อขยับ

เคลื่อนไหวสักพักอาการปวดจะทุเลาลง

 เคลื่อนไหวล�าบาก: ขึ้นลงบันได, วิ่ง, เต้น,  

นั่งยองล�าบาก ขณะเคลื่อนไหวหัวเข่ามีเสียงเกิดขึ้น

อาการทางสรีระ

 1. กดเจ็บบริเวณข้อต่อหัวเข่า

 2. หัวเข่ายืดงอเคลื่อนไหว

  ล�าบาก

 3. ถ้ามีการอักเสบจะพบหัวเข่า 

  บวมเกิดขึ้น

 4. พบจุดกดเจ็บบริเวณสะบ้า 

  หัวเข่า, กล้ามเนื้อหดลีบได้
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การตรวจทางสรีระ

 X-ray	:	ปลายขอบกระดกูข้อเข่าเปลีย่นรปู	ช่องว่างของข้อเข่าแคบลง,	

ขอบกระดกูข้อเข่าทัง้ด้านนอกและด้านในมกีระดกูงอก,	ขอบกระดกูสะบ้าหวัเข่า

มีกระดูกงอก,	สะบ้าหัวเข่ามีแคลเซียมเกาะ
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การรักษาด้วยแพทย์จีน

สาเหตุของการเกิดโรคตามศาสตร์แพทย์แผนจีน:

 1. เกิดจากการใช้งานสะสมเป็นเวลานาน, การได้รับความเย็นเข้ามา 

กระท�าในร่างกายหรือจากอุบัติเหตุ

 2. เกิดจากวัยที่มากขึ้นท�าให้ร่างกายกายอ่อนแอ, ตับและไตพร่องท�าให้

ชี่และเลือดไหลเวียนไม่สะดวก ท�าให้เส้นเอ็นกระดูกขาดการหล่อเลี้ยงที่เพียงพอ  

ยิ่งนานวันเข้าก็จะท�าให้ข้อต่อเกิดภาวะเสื่อมถอยจนเกิดโรคขึ้น

วิธีการรักษา

 1. การนวดทยุหนา เพือ่บรรเทาอาการเกรง็ของกล้ามเนือ้, ลดอาการปวด, 

คลายการยึดติดโดยรอบหัวเข่า, เพิ่มการท�างานของข้อเข่า

 2. การฝังเข็ม เพื่อทะลวงเส้นลมปราณ, ปรับสมดุลชี่และเลือด

 3. อบยาสมุนไพรจีน เพื่อเพิ่มการไหลเวียน สลายเลือดคั่ง, ทะลวงชี่และ

เลือด ลดบวมระงับปวด, ลดอาการกระตุกของกล้ามเนื้อ

 4. ครอบแก้ว เพื่อไล่ความเย็นขจัดความชื้น, ทะลวงลมปราณ

 5. โคมร้อน เพื่อความร้อนจะท�าให้กล้ามเนื้อโดยรอบคลายตัว บรรเทา

อาการปวด

 6. ยาสมุนไพรจีน เพื่อบ�ารุงตับไต, ปรับสมดุลเลือดและลมปราณ เพิ่ม 

การไหวเวียน ลดอาการปวด, ขจัดลมสลายความเย็น

 7. พอกยาสมุนไพรจีน เพื่อสลายเลือดทะลวงลมปราณ ลดอาการบวม 

และบรรเทาอาการปวด
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วิธีการออกก�าลังกาย

 1. ท่านัง่ยกขา: นัง่ตวัตรง จากนัน้ยกขา

เหยียดตรง, ค้างไว้ 3-5 วินาที จากนั้นพับขาลง 

บริหารวันละ 20 ครั้ง

 2. นอนหงายยกขา: นอน

หงาย, ขาข้างนึงเหยียดตรง ขาอีกข้าง

งอพับเข่า, ขาข้างที่เหยียดตรงให้ยกขึ้น

เข้าหาตวั ใช้แรงบงัคบักล้ามเนือ้หลงัเข่า

ให้เกร็งไว้ค่อยๆ ยกขึ้นให้สูงประมาณ 

30 เซนติเมตร, ค้างไว้ 5 วินาที, ผลัด

ท�าข้างซ้าย-ขวา 20 ครั้ง

 3. ดันเข่าผลักออก: นั่งลงบนเก้าอี้ ฝ่ามือ

ทัง้สองข้างดนัหว่างขาไว้ ขาทัง้สองข้างเกรง็เข้าข้าง

ใน มือทั้งสองข้างผลักดันออก ฝืนค้างไว้ 10 วินาที

จากนั้นน�าฝ่ามือทั้งสองข้างวางไว้ต้นขาด้านนอก  

ขาทั้งสองข้างผลักออก มือทั้งสองข้างดันเข้า  

ฝืนค้างไว้ 10 วินาที ท�าสลับ 20 รอบ
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 4. สองเท้าต้านแรง: ท่านั่ง ข้อเท้าสองข้างไขว้

กนั ข้อเท้าล่างดนัขึน้ข้อเท้าบนดนัลง ทัง้สองข้างต้านแรง

กันค้างไว้ 10 วินาที ขาทั้งสองข้างท�าสลับกัน 20 รอบ

 5. ท่าป่ันจกัรยานอากาศ: นอนหงาย 

ยกขาทั้งสองข้างขึ้น ท�าท่าเหมือนปั่นจักรยาน 

50 ครั้ง

 6. ห้อยขาปล่อยเท้า: นัง่เก้าอีส้งูให้ขาลอยขึน้

จากพื้น บิดขาทั้งสองชิดเข้าหากัน แยกน่องทั้งสองข้าง

ออกจากกัน ท�าค้างไว้ 5 นาที
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ก�รดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพ�ต ที่บ้�น 
ด้วยศ�สตร์ก�รแพทย์แผนไทย

โดย แพทย์แผนไทย ภาวิณี อ่อนมุข และคณะ 

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

 โรคอัมพฤกษ์	–	อัมพาต เป็นกลุ่มอาการที่มีความผิดปกติในการควบคุม

การเคลื่อนไหวของร่างกาย  

 - อัมพฤกษ์	 (Paresis) หมายถึง ภาวะกล้ามเนื้อที่มีอาการอ่อนแรง 

สามารถขยับเขยื้อนร่างกายส่วนที่เป็นได้บ้าง 

 - อัมพาต	 (Paralysis) หมายถึง ภาวะกล้ามเนื้อมีอาการอ่อนแรง 

ไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายในส่วนที่เป็นได้เลย

สาเหตุของการเกิดโรค

 1. เกดิจากหลอดเลอืดในสมองตบี แตก หรอือดุตนั ซึง่มกัเกดิในกลุม่ของ

ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคประจ�าตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ ไขมัน

ในเลือดสูง ฯลฯ

 2. เกดิจากสมอง ไขสนัหลงั หรอืเส้นประสาทได้รบัการกระทบกระเทอืน 

หรืออาจบาดเจ็บ ฯลฯ

อาการที่พบในโรคนี้

 1. อ่อนแรง หรือชาบริเวณกล้ามเนื้อใบหน้า แขน ขา ซีกใดซีกหนึ่ง หรือ

เป็นทั้งสองซีก
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 2. ลิ้นแข็ง พูดล�าบาก ริมฝีปากบิดเบี้ยว

 3. ปวดศีรษะอย่างรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุ

 4. มีปัญหาในด้านการทรงตัว หรือการเดิน

 5. มีปัญหาในด้านการมองเห็นข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้าง เช่น  

มีอาการตามัว มองไม่เห็นชั่วครั้งชั่วคราว 

 โรคหลอดเลือดสมอง	หมายถึง ภาวะของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงที่สมอง

เกิดการตีบ ตัน หรือมีภาวะของหลอดเลือดในสมองแตก (Burst) ส่งผลให้มีการ

คัง่ของเลอืดรอบเนือ้เยือ่สมองท�าให้ปรมิาณเลอืดทีไ่ปเลีย้งทีส่มองลดลง สมองขาด

ออกซิเจนและอาหาร ท�าให้เซลล์สมองตาย 

ประเภทของหลอดเลือดสมอง แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 1) ประเภททีม่กีารตบี หรอืเกดิการอดุตนัของหลอดเลอืดทีไ่ปเลีย้งสมอง

โดยเกิดขึ้นนานกว่า 24 ชั่วโมง ซึ่งเรียกว่า Ischemic stroke มีประมาณ 80% 

ของโรคหลอดเลอืดสมอง ในกรณทีีเ่กดิการอดุตนัของหลอดเลอืดทีไ่ปเลีย้งทีส่มอง

ภายใน 24 ชัว่โมง และอาการของผูป่้วยดขีึน้หลงัจากนัน้ การอดุตนัของหลอดเลอืด

ทีเ่กดิขึน้เป็นเพยีงชัว่คราว หรอืทางการแพทย์เรยีกว่า Transient ischemic attack 

 2) ประเภทที่มีการแตกของหลอดเลือดในสมองและท�าให้มีการคั่งของ

เลือดรอบๆ เซลล์สมอง ซึ่งเรียกว่า Hemorrhagic stroke มีประมาณ 20% ของ

โรคหลอดเลอืดสมอง โดยถ้ามอีาการอ่อนแรงแบบถาวร ไม่มกีารฟ้ืนตวั และอาจมี

อาการเกรง็ร่วมด้วย เรยีกว่า อมัพาต หรอืถ้าอ่อนแรงชัว่คราว มกีารฟ้ืนตวับางส่วน 

เรียกว่า อัมพฤกษ์ 
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อาการน�าที่พบในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มีดังนี้ 

 ●  แขน ขาด้านเดียวกัน ใบหน้ามีอาการชา

 ●  สับสน พูดไม่ชัด หรือพูดไม่ได้

 ●  อาจมีตาพร่า มองเห็นภาพไม่ชัด หรือเห็นภาพเพียงบางส่วน หรือ  

  เห็นภาพได้แคบลง

 ●  อาจหายใจเหนื่อยหอบ ติดขัด

 ●  มึนงง วิงเวียน ทรงตัวไม่ได้

 ●  ปวดศีรษะอย่างมากทันที

 ●  ถ้าเกิดจากมีเลือดออกในสมอง ความดันในสมองมักขึ้นสูง ส่งผลให้ 

  เกิดคลื่นไส้อาเจียน

 ●  เมื่อมีอาการมาก อาจหมดสติ โคม่า และเสียชีวิตในที่สุด

ต้นเหตุของการเกิดโรค

 1. มีภาวะหลอดเลือดแดงแข็งหรือตีบ (atherosclerosis) ซึ่งภาวะนี้

จะท�าให้เกิดความเสื่อมและการอักเสบของหลอดเลือด ท�าให้หลอดเลือดแข็งตัว 

แคบลงเลือดไปเลี้ยงน้อยลง หากคราบ plaque ที่ผนังหลอดเลือดฉีกขาดและมี

เกล็ดเลือดมาเกาะ ท�าให้เกิดลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดเล็กๆ ของอวัยวะต่างๆ (หัวใจ 

และสมอง) ก็จะท�าให้เกิดการขาดเลือดที่อวัยวะนั้น

 2. การเกิดภาวะที่มีลิ่มเลือดลอยไปอุดหลอดเลือดที่เรียกว่า Embolic-

stroke ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือดได้แก่ การเต้นของหัวใจผิดปกติที่เรียกว่า

หัวใจเต้นสั่นพริ้ว (atrial fibrillation) ซึ่งต้องให้ยาต้านการแข็งตัวของเกร็ดเลือด

 3. ภาวะความดันโลหิตสูง หากความดันโลหิตสูงเป็นเวลานานจะมีการ

ท�าลายผนังหลอดเลือด เมื่อความดันสูงมากๆ จะท�าให้หลอดเลือดมีการแตก

 4. Aneurysm เป็นภาวะที่ผนังหลอดเลือดมีการโป่งพองซึ่งจะมีโอกาส

แตกได้
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แนวทางการป้องกันหรือเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง 

 1. ควบคุมความดันโลหิต ควรตรวจวัดความดันโลหิตเป็นประจ�าอย่าง

น้อย 1-2 ครั้ง/ปี เพราะความดันโลหิตสูงจะเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรค 

 2. งดสบูบหุรี ่การสบูบหุรีจ่ะเพิม่อตัราเสีย่งต่อการเกดิโรค เนือ่งจากบหุรี่

มีสารนิโคติน ซึ่งสารนี้จะท�าให้หัวใจเต้นเร็ว หลอดเลือดหดตัว หรือโรคหัวใจ 

 3. หลกีเลีย่งการดืม่เครือ่งดืม่ทีม่ส่ีวนผสมของแอลกอฮอล์และสิง่เสพตดิ 

การดื่มน�้าอัดลมและเครื่องดื่มชูก�าลัง 

 4. ไม่รับประทานอาหารขบเคี้ยวที่มีส่วนผสมของแป้งและน�้าตาล  

ที่จะท�าให้น�้าหนักเพิ่ม 

 5. งดอาหารที่ใส่สีหรือปรุงแต่งสีที่ไม่ได้จากธรรมชาติ 

 6. งดอาหารทีม่รีสเคม็ เช่น น�า้ปลา ปลาร้า เกลอื และอาหารทีม่ส่ีวนของ

เกลือผสม เช่น มันฝรั่งทอด บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป กะทิมะพร้าว และไข่แดง 

 7. ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ การออกก�าลังกายจะท�าให้หัวใจแข็งแรงขึ้น 

การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น ช่วยคลายเครียด ช่วยยังควบคุมความดันโลหิตและ 

น�า้หนกัตวั ความอ้วนเป็นสาเหตกุารเกดิโรค เช่น ไขมนัในเลอืดสงู ความดนัโลหติสงู 

และท�าให้เกิดโรคเบาหวานได้ การออกก�าลังกายมีผลการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการ 

ที่จะเกิดโรค 

 8. การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ควรทานผักผลไม้สดให้มาก  

ปลอดสารพิษ หลีกเลี่ยงอาหาร ไขมันสูง เครื่องในสัตว์ อาหารทะเล เช่น ปลาหมึก 

หนังไก่ ขาหมู ของทอด น�้ามันหมู 

 9. ให้ควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด หากมีโรคเบาหวาน ผู ้ที่ เป ็น 

โรคเบาหวานหากปล่อยให้น�า้ตาลสงูโดยไม่ควบคมุ เส้นเลอืดจะแขง็ตบีตนั ขาดความ 

ยืดหยุ่น ท�าให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากขึ้น 
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 10. ปัจจยัเสีย่งทีแ่ก้ไขไม่ได้ อาย ุเพศ เชือ้ชาต ิกรรมพนัธุ ์(อาย ุเป็นปัจจยั 

เสีย่งทีช่ดัเจนทีส่ดุ เมือ่อายมุากขึน้ อวยัวะต่างๆ ในร่างกายเริม่เสือ่ม เพศ เกอืบทกุ 

ช่วงอายุ เพศชายเป็นมากกว่าเพศหญิง เพราะพฤติกรรมต่างๆ เชื้อชาติ	คนผิวด�า 

มคีวามเสีย่งมากกว่าคนผวิขาว พนัธกุรรม พบว่าผูท้ีม่บีดิามารดาเป็นโรคหลอดเลอืด 

สมอง มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้มากกว่าคนปกติ) 

 11. สนบัสนนุให้สมาชกิในครอบครวัร่วมกนัปรบัเปลีย่นวธิกีารด�าเนนิชวีติ

ที่ส่งเสริมสุขภาพทั้งกาย ใจ

การดูแลผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์	อัมพาตด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

 การดูแลผู ้ป ่วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต นอกจากการใช้การแพทย์ 

แผนปัจจุบันในการดูแลผู้ป่วยในระยะเบื้องต้นแล้ว การฟื้นฟูสุขภาพร่างกายของ

ผู้ป่วยมีความจ�าเป็นด้วยเช่นกัน เพราะผู้ป่วยเหล่านี้จะมีการสูญเสียการท�าหน้าที่

ของร่างกายบางส่วนโดยเฉพาะระบบการเคลื่อนไหว ระบบสมองที่เกี่ยวข้อง

กับความจ�าและการพูด ระบบการกลืน การเคี้ยวอาหาร ส่วนด้านจิตใจก็ส่งผล 

กระทบต่อผู้ป่วยด้วย เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล ความสูญเสีย การมีคุณค่า

ในตนเอง และไม่เพียงเท่านั้นผู้ดูแลที่ต้องดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ก็มีความเครียดที่ต้อง

หยุดงานท�าให้สูญเสียรายได้ ประกอบกับค่าใช้จ่ายที่ต้องน�ามาดูแลผู้ป่วย ดังนั้น 

การดูแลผู้ป่วยในระยะนี้จึงมีความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอาการความเจ็บป่วย

ในระยะแรกของการเป็นโรค

 การแพทย์แผนไทยเป็นทางเลอืกหนึง่ทีม่กีารบ�าบดั ดแูล รกัษากลุม่ผูป่้วย

โรคนี้ โดยมีล�าดับขั้นตอนในการให้บริการ	3	ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่	 1 ตรวจประเมินแบบเวชกรรมไทย โดยการวัดองศาของ 

ข้อต่อ การเคลื่อนไหวร่างกายของผู้ป่วย และผู้ป่วยจะต้องสามารถท�ากิจกรรม 

ได้บ้าง
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 ขั้นตอนที่	 2 กระบวนการบ�าบัดโรคนี้ จะต้องใช้การนวดแบบฟื้นฟู 

เป็นการนวดตามแนวเส้นพืน้ฐาน หรอืการลงจดุสญัญาณ ซึง่การนวดในลกัษณะนี้ 

จะเป็นการนวดที่หนักเพื่อกระตุ ้น ซึ่งการนวดแบบฟื ้นฟูแพทย์แผนไทยจะ 

เป็นผู้นัดผู้ป่วยมาท�าการรักษาตามความเหมาะสมของผู้ป่วย สัปดาห์ละ 3 ครั้ง  

ส่วนการบ�าบดัจะรกัษาด้วยการประคบความร้อนชืน้ โดยใช้ลกูประคบสมนุไพร ซึง่

จะมีสรรพคุณในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และยังช่วยในการเพิ่มการไหลเวียนของ

เลือด ท�าให้ผิวพรรณดูสดใสขึ้นด้วย รวมทั้งหัตถการอื่นๆ

 ขั้นตอนที่ 	 3  เน ้นในเรื่องการให ้ค� าแนะน�าการออกก�าลังกาย  

การท�าท่ากายบรหิาร เพือ่ให้ผูป่้วยได้ฝึกการใช้ก�าลงัของกล้ามเนือ้และการทีร่่างกาย 

คนเรานั้นเมื่อเจ็บป่วยจะให้กลับมาเป็นปกติก็จะต้องใช้ระยะเวลานาน ดังนั้น

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท�าตามค�าแนะน�า นอกจากนี้เรื่องอาหารการกินก็เป็น 

สิ่งส�าคัญ ควรกินอาหารที่ย่อยง่ายมีกากใย เนื่องจากผู้ป่วยโรคนี้ส่วนใหญ่จะมี

ปัญหาในการย่อยอาหาร มปัีญหาในการขบัถ่าย ซึง่ทางศาสตร์การแพทย์แผนไทย

จะแนะน�าให้ผูป่้วยงดกนิอาหารรสเยน็จ�าพวก ไอศกรมี น�า้ป่ัน ฟักแฟง แตงโม ฯลฯ 

เพราะอาหารรสเย็นจะไปขัดขวางการท�างานของธาตุลม แล้วจะส่งผลให้ร่างกาย 

สญูเสยีสมดลุในกลุม่ของการไหลเวยีนโลหติ และทีส่�าคญัคอืจะท�าให้มอีาการท้องอดื  

ท้องผูก ตลอดจนเป็นริดสีดวงได้

 สิ่งส�าคัญส�าหรับการบ�าบัดดูแลรักษากลุ่มโรคนี้ จ�าเป็นต้องให้ผู ้ป่วย 

มขีวญัก�าลงัใจ มคีวามหวงั มองโลกในแง่ด ีคดิบวกเพือ่เป็นแรงผลกัดนัในการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ ดังนั้น ญาติ มิตร และบุคคลรอบข้างหรือใกล้ชิดควรเป็นก�าลังใจและ

สนบัสนนุผูป่้วย ไม่ควรแสดงอาการรงัเกยีจ หรอืร�าคาญผูป่้วย เพือ่ทีจ่ะท�าให้ผูป่้วย

รู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้ง ต่อสู้กับโรคร้ายอยู่เพียงล�าพัง หากช่วยกันคนละไม้คนละมือ

โอกาสที่ผู้ป่วยจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติก็จะมีมากขึ้นในอนาคต
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 การดแูลผูป่้วยอมัพฤกษ์	อมัพาต	ทีบ้่านด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 

มีหลักการ ดังนี้

สภาพทั่วไป

 1. การดูแลผิวหนัง 

 -  ตรวจสอบผวิหนงับ่อยๆ สงัเกตลกัษณะของสผีวิ รอยแดง อาจใช้หมอน

นุ่มรองบริเวณปุ่มกระดูก สังเกตผื่น จุดจ�้าเลือด ความยืดหยุ่น และความสะอาด

ของผิวหนัง 

 - รักษาความสะอาดผิวหนัง อาบน�้าเช็ดตัว วันละ 2 ครั้ง 

 - หากผิวหนังแห้งแตกให้ทาโลชั่น เพื่อให้ผิวหนังชุ่มชื้น 

 - เปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้แห้งสะอาดอยู่เสมอ 

 2. การจัดท่าในการนอนส�าหรับผู้ป่วย (ควรเปลี่ยนท่านอนทุก 2 ชั่วโมง) 

 - ล�าตัวเอนไปทางด้านหลังเล็กน้อย โดยใช้หมอนรองหลังและก้นไว้ 

 - แขนข้างทีอ่่อนแรงเหยยีดออกตัง้ฉากกบัล�าตวั ข้อศอกเหยยีดตรง และ

อยู่ในท่าหงายฝ่ามือขึ้น 

 - ขาข้างทีอ่่อนแรงอยูใ่นท่าเหยยีดสะโพก เข่างอเลก็น้อยและนอนหงาย 

 - แขนข้างทีอ่่อนแรงวางอยูบ่นหมอน กางแขนให้อยูห่่างจากล�าตวัเลก็น้อย

ข้อศอก ข้อมือ และนิ้วเหยียดตรง 

 - กางขาข้างที่อ่อนแรงเล็กน้อย โดยให้เข่าเหยียดตรง 

 - ใช้หมอนดนัปลายเท้าเพือ่ป้องกนัปลายเท้าตกนอนตะแคงทบัข้างปกติ 

 - ล�าตัวเอนไปข้างหน้าเล็กน้อย 

 - แขนข้างที่อ่อนแรงเหยียดตรงไปข้างหน้าวางอยู่บนหมอน 

 - ขาข้างที่อ่อนแรงวางอยู่บนหมอน โดยให้สะโพกและเข่าอยู่ในท่างอ

เล็กน้อย 
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 3. การออกก�าลังท่าบริหารทุกท่า ควรท�าวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็นหรือ

เวลาที่สะดวก 

  ● ท่าที่ 1 การบิดตัวไปมาบริหารกล้ามเนื้อหลัง วิธีท�า นั่งบนเก้าอี้ 

หรอืบนเตยีง กางแขนสองข้างออก หมนุล�าตวัไปทางซ้ายอย่างช้าๆ ให้มากทีส่ดุจน

รู้สึกตึงแล้วค่อยๆ หมุนกลับมาอยู่ในท่าเดิม แล้วหมุนไปทางขวา ท�าเช่นเดียวกัน

จนครบ 10 ครั้ง 

  ●  ท่าที่ 2 งอเข่า งอสะโพก 

  - ท่างอเข่า งอสะโพก วิธีท�า นอนหงายราบกับพื้น แขนสองข้างแนบ 

ล�าตัว ขาทั้งสองข้างเหยียดตรง ยกขาซ้ายขึ้น-ลงอย่างช้าๆ ในท่างอเข่า งอสะโพก 

ท�าจังหวะช้าๆ ข้างละ 10 ครั้ง 

  - เหยียดเข่า งอสะโพก วิธีท�า นอนหงายราบกับพื้น แขนสองข้าง

แนบล�าตัว ขาทั้งสองข้างเหยียดตรง ยกขาขวาขึ้น-ลงอย่างช้าๆ และยกขาซ้าย 

ท�าเช่นเดียวกัน ข้างละ 10 ครั้ง 

  ●  ท่าที ่3 การพบัข้อสะโพก วธิที�า นอนหงายราบกบัพืน้ แขนสองข้าง

แนบล�าตัว ค่อยๆ ยกขาในลักษณะงอเข่าเข้าหาล�าตัวให้มากที่สุดจนตึง ท�าจังหวะ

ช้าๆ แล้วค่อยๆ เหยียดลงในท่าเดิม ท�าข้างละ 10 ครั้ง 

  ●  ท่าที่ 4 การบริหารข้อไหล่และข้อศอก 

  - การบริหารข้อไหล่ วิธีท�า นอนหงายราบกับพื้น ยกแขนทีละข้างใน 

ท่าเหยียด แขนให้ตรง ขึ้น-ลงท�าจังหวะช้าๆ ข้างละ 10 ครั้ง 

  - การบริหารข้อศอก วิธีท�า นอนหงายราบกับพื้น แขนสองข้างแนบ 

ล�าตัว ยกแขนทีละข้าง ขึ้น-ลง โดยให้ศอกอยู่ติดกับพื้น ท�าจังหวะช้าๆ ข้างละ 10 

ครั้ง 

  ●  ท่าที่ 5 การบริหารข้อเท้า โดยการงอ กระดก และหมุนข้อเท้า  

วธิที�า นอนหงายหรอืนัง่ราบกบัพืน้ ขาทัง้สองข้างเหยยีดตรงไปข้างหน้า กระดกข้อเท้าขึน้ 

ทั้งสองข้างชี้เข้าหาล�าตัวจนตึง แล้วค่อยๆ เหยียดปลายเท้าออกจนตึง ต่อจากนั้น
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หมุนข้อเท้าเป็นวงกลม โดยเริ่มหมุนออกไปทางด้านขวาอย่างช้าๆ กลับมาอยู่ใน

ท่าเดิม แล้วค่อยๆ หมุนไปทางด้านซ้ายอย่างช้าๆ ท�าเช่นเดียวกันจนครบ 10 ครั้ง 

 ● ท่าที ่6 การบรหิารข้อมอืในท่าคว�่า และงอกระดกูข้อมอื วธิที�า คว�า่มอื

ทั้งสองข้าง เหยียดนิ้วมือทั้ง 5 นิ้ว ค่อยๆ งอนิ้วมือเข้าหาล�าตัวจนตึง แล้วเหยียด

ออกมาในท่าเดิม ค่อยๆ ท�าจังหวะช้าๆ จนครบ 10 ครั้ง 

 ● ท่าที ่7 การบรหิารนิว้มอืในท่าก�ามอื เหยยีดและกางออก วธิที�า แบมอื

ทั้งสองข้าง แล้วค่อยๆ ก�ามือทั้งสองข้างให้แน่น ค่อยๆ ท�าจังหวะช้าๆ แล้วเหยียด

นิ้วมือทั้งสองข้างอยู่ในท่าเดิม กางนิ้วมือทั้ง 5 นิ้วออกจนตึง แล้วหุบนิ้วมือมาอยู่

ในท่าเดิม ท�า 10 ครั้ง

 4. การปฏิบัติภารกิจประจ�าวัน 

 - สอนวธิกีารอาบน�า้ การแปรงฟัน การแต่งกาย ส�าหรบัผูป่้วยทีช่่วยเหลอื 

ตัวเองไม่ได้ ต้องช่วยเช็ดตัวบนเตียงอย่างน้อยเช้า-เย็น พร้อมทั้งสังเกตลักษณะ 

ของผิวหนัง ถ้าผิวหนังแห้งควรใช้ครีมทา 

 - ท�าความสะอาดปาก โดยใช้ปากคีบคีบสาลีชุบน�้ายาล้างปาก และเช็ด

ตามด้วยน�้าสะอาด ถ้ามีฟันปลอมที่หลุดได้เอาออกให้หมด หรือถ้ามีฟันโยกมาก 

ควรรายงานแพทย์เพื่อปรึกษาทันตแพทย์ต่อไป 

 - ดูแลบริเวณตา โดยสังเกตว่ามีอาการบวม ห้อเลือดหรือไม่ ถ้ามีควร

ประคบด้วยความร้อนและความเย็นสลับกันทุกวัน 

 - ท�าความสะอาดผม โดยดูแลหวีผมทุกครั้งที่อาบน�้าบนเตียง และ 

สระผมให้ผู้ป่วยตามความเหมาะสม 

 - ดูแลเล็บมือเล็บเท้า โดยท�าความสะอาดพร้อมทั้งตัดเล็บให้สั้น เพื่อ 

ไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค และป้องกันอันตรายจากการขีดข่วนตนเอง 

 - ดูแลบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ โดยท�าความสะอาดทุกครั้งหลังขับถ่าย  

ผู้ป่วยหญิงให้เช็ดจากบนลงล่าง เพื่อป้องกันเชื้อจากทวารหนักเข้าสู่ช่องคลอด 

ส�าหรับผู้ป่วยที่ใส่สายสวนปัสสาวะ ให้ท�าความสะอาดเช้า-เย็น พร้อมทั้งสังเกต
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ลกัษณะสผีวิบรเิวณอวยัวะสบืพนัธุ์ ผด ผืน่คนั ไม่ควรทาแป้งบรเิวณดงักล่าวเพราะ

จะท�าให้หมักหมม ติดเชื้อได้

 กระบวนการรักษาและฟื้นฟู

 1. การรักษาด้วยมือ

  - การนวด

  - การประคบสมุนไพร

  - การพอกยาสมุนไพร

  - การแช่สมุนไพร

 2. การรักษาด้วยยาสมุนไพร 

  - ต�ารับยาปรับสมดุลของร่างกายเพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือดและลม

ให้ดีขึ้น

  - อาหารเสริมจากสมุนไพร เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อและ

กระดูก

 3. นวัตกรรมที่อ�านวยความสะดวกในการบ�าบัดกิจกรรมต่างๆ

  - แผ่นสมุนไพรดูแล/ป้องกันแผลกดทับ

 4. การใช้หลัก 8 อ. ได้แก่

 อ.ที่ 1 อิริยาบถคือ การปรับอิริยาบถเพื่อปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย  

ด้วยการบริหารเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการฟื้นฟูผู ้ป่วยโรค

อัมพฤกษ์ อัมพาต สามารถพัฒนาเซลล์ประสาทให้มีการสร้างใหม่ ประกอบกับ

การเรียนรู้จดจ�าการเคลื่อนไหวต่างๆ ของร่างกาย และลดอาการแทรกซ้อนของ

โรค ได้แก่ ข้อติด อาการปวดบวม นอกจากนี้แล้วการออกก�าลังกายที่เหมาะสม 

ยังมีส่วนช่วยในการรักษาต้นเหตุของการเกิดโรคได้
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 อ.ที่ 2 อาหาร อาจแบ่งได้เป็น ประการแรก การบ�าบัดโดยการจัดรูปแบบ

ของอาหารที่รับประทานในแต่ละวันให้เหมาะสมกับช่วงเวลา สาเหตุ และการ

พัฒนาของโรค ประการที่ 2 การใช้สารองค์ประกอบธรรมชาติ เช่น สมุนไพรที่มี 

เป้าหมายเฉพาะในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา โรคอัมพฤกษ์/อัมพาต การเข้าใจ 

หลกัการปฏบิตัขิอง อ. อาหาร จะสามารถส่งเสรมิ ฟ้ืนฟผููป่้วยได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

 อ.ที่ 3 อากาศ ในการแพทย์ตะวันออกทุกศาสตร์ให้ความส�าคัญกับ 

พลังงานที่ร่างกายประสานกับธรรมชาติที่ก่อเกิดให้เรามีชีวิต อากาศน�าพาชีวิต

ประสานการหายใจที่รวมกายและจิตเป็นหนึ่ง มีส่วนส�าคัญอย่างมากโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในโรคอัมพฤกษ์/อัมพาต ที่มีความผิดปกติของระบบประสาท ที่ปรากฏ

อาการมาที่ร่างกาย การหายใจที่ถูกต้องสามารถลดอาการทางกาย และทางจิตใจ

ในระยะฟื้นฟูของโรคได้

 อ.ที่ 4 อาโรคยา คือ ความเข้าใจในโรค และตัวตนของตนเอง ไม่ให้เกิด

ปัจจัยเสี่ยงซ�้าซ้อนของการเกิดโรค

 อ.ที่ 5 อาจิณ คือ ความสามารถในการพัฒนาความเข้าใจในตัวตนของ

ตนเอง ร่วมกับการเกิดโรคมาพัฒนาปฏิบัติให้เป็นกิจวัตร เพื่อการรักษาที่ต่อ

เนื่องจากภายใน

 อ.ที่ 6 อุเบกขา คือ ความสามารถในการพัฒนาความเข้าใจในตัวตนของ

ตนเอง ร่วมกับการเกิดโรคมาพัฒนาปฏิบัติให้เป็นกิจวัตร โดยไม่ยึดติดผูกมัดเป็น

อารมณ์ ข้อแม้ของการรักษาสามารถปรับเปลี่ยนตามช่วงเวลาและภาวะสุขภาพ

 อ.ที่ 7 อุดมปัญญาที่สามารถพัฒนา เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการรักษา 

ที่เหมาะสมแก่ตนเองโดยสติ

 อ.ที ่8 อาชพี การน�าหลกัการทัง้หมดมาพฒันาบ�าบดัรกัษาตนเอง ทีไ่ม่เป็น 

ภาระต่อผู้อื่น หรือน้อยที่สุด
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ชุดประคบร้อน ประคบเย็น
เพื่อปรับสมดุลร่�งก�ย

โดย แพทย์แผนไทย ภาวิณี อ่อนมุข และคณะ 

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

ก�รประคบด้วยคว�มร้อน/ประคบร้อน:
 การประคบด้วยแผ่นประคบความร้อน (Hydrocollator pack) ซึ่งเป็น

ความร้อนชื้นแบบเฉพาะที่ ให้ความร้อนที่ท�าให้อุณหภูมิของเนื้อเยื่อมีอุณหภูมิ 

ประมาณ 40-45 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะส�าหรับน�าไปใช้ในการ 

รักษา ความร้อนชนิดนี้สามารถลงไปในเนื้อเยื่อได้ประมาณ 1 เซนติเมตร  

จากผวิหนงั และเป็นวธิกีารรกัษาทีง่่าย สะดวก มปีระโยชน์ต่อผูป่้วยหลายประการ 

เนื่องจากผลของพลังงานความร้อนที่ถูกถ่ายเทจากชุดประคบร้อนที่สัมผัสกับ

ผวิหนงั โดยการน�าความร้อนจากอณุหภมูสิงูกว่าไปยงัอณุหภมูขิองผวิหนงัโดยเฉลีย่

ประมาณ 33-34 องศาเซลเซียสซึ่งต�า่กว่า ท�าให้ความร้อนที่ผิวหนังบริเวณที่วาง

เพิม่ขึน้ เกดิการขยายตวัของหลอดเลอืด ส่งผลให้เกดิการไหลเวยีนของเลอืดสงูขึน้ 

ท�าให้ออกซิเจน สารอาหาร และเซลล์เม็ดเลือดขาวไปยังบริเวณที่บาดเจ็บมากขึ้น 
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จึงส่งเสริมการหายของการอักเสบ อาการปวดตามเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อจึงลดลง  และ

ความร้อนยงัช่วยเพิม่การดดูกลบัของของเสยีกลบัทางท่อน�้าเหลอืงและหลอดเลอืดด�า 

ท�าให้รอยฟกช�้าหรือจ�้าเลือดจางหายได้ นอกจากนี้ความร้อนยังมีผลท�าให้มีการ

ลดลงของพลังประสาทของ gamma efferent ซึ่งจะท�าให้ความไวของ muscle 

spindle ลดลง เป็นผลให้กล้ามเนื้อลดการเกร็งลงได้ ความร้อนช่วยเพิ่มอัตรา 

เมตาบอลิซึม 2-3 เท่า ส�าหรับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส 

 ใช้ในกรณีที่มีอาการปวดหลัง ปวดเข่า หรือปวดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น 

ทีม่อีาการเป็นระยะเวลานาน อาการเป็นๆ หายๆ หรอืมอีาการเรือ้รงั เพราะความร้อน 

จะช่วยคลายกล้ามเนื้อที่ยึดติดกัน และช่วยลดอาการปวดข้อโดยเฉพาะข้อที่มี

อาการยึดติดได้ดี 

ก�รประคบด้วยคว�มเย็น/ประคบเย็น: 
 ความเย็นจากการประคบเย็นจะมีปฏิกิริยาที่ปลายประสาทอิสระ (free 

nerve ending) และที่ปลายเส้นใยประสาท (peripheral nerve fiber) เป็นผล

ให้เพิม่ระดบัของจดุเริม่รบัรูค้วามเจบ็ปวด และจะไปลดศกัยภาพในการท�างานของ

ตวัรบัสมัผสัทีป่ลายประสาทรบัความรูส้กึเจบ็ปวดในบรเิวณทีไ่ด้รบัความเยน็ ท�าให้

การส่งกระแสประสาทความเจ็บปวดของประสาทรับความรู้สึกช้าลงหรือถูกยับยั้ง

หลอดเลอืดบรเิวณนัน้ให้หดตวั ลดการไหลเวยีนเลอืดมาสูบ่รเิวณทีป่ระคบความเยน็

และลดเมตาบอลิซึมของเซลล์ที่ได้รับบาดเจ็บท�าให้การสร้างสารที่ท�าให้เกิดความ

เจ็บปวด (ฮีสตามีน) ลดลง ดังนั้นการตอบสนองต่อความเจ็บปวดจากการระคาย

เคอืงผนงัหลอดเลอืดด�าจากการเกดิอบุตัเิหต ุฟกช�้าจงึน้อยลง นอกจากนีค้วามเยน็

ยังมีผลต่อจิตใจท�าให้รู้สึกเย็นสบาย 
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 สามารถน�ามาใช้ในกรณีต่อไปนี้

 1. ในกรณีที่มีการบาดเจ็บภายใน 24-48 ชั่วโมงแรก เช่น หกล้มมีการ

ฟกช�้า เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดการเสียเลือด ลดอาการปวดและบวมได้

 2. ในรายที่มีเลือดก�าเดาไหลสามารถประคบความเย็นบริเวณหน้าผาก

หรือสันจมูกเพื่อช่วยให้เลือดก�าเดาหยุดไหลได้

 3. ในรายที่มีไข้ ตัวร้อน สามารถประคบความเย็นบริเวณหน้าผากเพื่อ 

ช่วยระบายความร้อนจากร่างกาย

 4. ในรายที่มีการอักเสบเฉียบพลันเช่น ปวด บวม แดงร้อน การประคบ

ด้วยความเย็นจะช่วยบรรเทาอาการอักเสบได้

วิธีประคบร้อนและประคบเย็น ควรปฏิบัติดังนี้

 1. จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่งหรือท่านอนเพื่อสะดวกในการประคบและ 

ให้ผูป่้วยรูส้กึผ่อนคลาย ซึง่การประคบร้อนหรอืประคบเยน็อาจท�าด้วยตนเองหรอื

ให้ผู้อื่นท�าให้ก็ได้ แล้วแต่ความสะดวกหรือเป็นรายกรณี

 2. วธิกีารประคบด้วยความความร้อนหรอืด้วยความเยน็ “แบบชืน้ (Wet 

compression)” โดยใช้ผ้าชบุน�้าร้อน/น�า้อุน่ (Wet hot compression หรอื Wet 

worm compression) หรือน�้าเย็น (Wet cold compression) จากอ่างน�้าที่

เตรียมไว้ 

 3. วางผ้าชุบน�้าร้อนหรือน�้าเย็นบริเวณที่บาดเจ็บ หรือบริเวณที่ต้องการ

ประคบ ใช้เวลาแต่ละครั้งนานประมาณ 5-15 นาที หรือจนอุณหภูมิของน�้า 

ลดลงจงึเปลีย่นน�า้เยน็หรอืน�า้ร้อนอกีครัง้ ใช้เวลารวมทัง้สิน้ในการประคบร้อนหรอื

ประคบเย็นไม่ควรเกิน 20 นาที 

 หากใช้เวลานานเกินไปในการประคบร้อน จะพบว่าบริเวณผิวหนังที่ถูก

ประคบจะมีอาการแดง อุ่น อาจเกิดตุ่มน�้า พอง ปวด หรือขณะที่ประคบเย็นนาน
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เกินไป ผิวหนังที่ประคบจะเย็น ขาวซีด แสดงถึงว่าผิวหนังบริเวณที่ประคบได้รับ

ความเย็นมากเกินไป อาจท�าให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังและต่ออวัยวะที่ประคบ 

 ดังนั้น ถ้าใช้ระยะเวลาในการประคบที่ไม่เหมาะสม นานเกินไป หรือให้

ความร้อนหรือความเย็นสัมผัสผิวหนังโดยตรง อาจเกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ

บริเวณที่ถูกประคบจากการใช้ความร้อนหรือความเย็นที่ไม่เหมาะสมได้

ผลของก�รประคบร้อนและผลของก�รประคบเย็น 
 1. ใช้ความเยน็ประคบให้ได้ผลด:ี ควรประคบภายใน 24 - 48 ชัว่โมงแรก

หลังได้รับบาดเจ็บ เพราะจะช่วยในการควบคุมการเสียเลือดโดยท�าให้หลอดเลือด

หดตัว และยังช่วยลดความปวดและลดบวมได้

 2. ใช้ความร้อนประคบให้ได้ผลด:ี ควรประคบหลงั 48 ชัว่โมงแรกจากการ

บาดเจ็บ เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูสภาพของเนื้อเยื่อที่ได้รับบาดเจ็บ ความร้อนท�าให้

หลอดเลือดขยายตัวเพิ่มการไหลเวียนเลือด 

 จะสังเกตเห็นว่า บริเวณที่ประคบร้อน ผิวหนังจะมีสีแดงและอุ่น ส่งผลให้

ออกซิเจน เม็ดเลือดขาว และสารต่อต้านเชื้อโรค เคลื่อนเข้ามาที่เนื้อเยื่อเพิ่มขึ้น 

ความร้อนท�าให้ผนังหลอดเลือดฝอยขยายตัวจึงท�าให้สารน�้าหรือของเหลวที่คั่งอยู่

ในช่องว่างระหว่างเซลล์ซึมผ่านเข้าไปในหลอดเลือดฝอยเพิ่มขึ้น จึงช่วยลดอาการ

บวมได้ ความร้อนยังท�าให้กล้ามเนื้อคลายตัว ลดการหดเกร็ง ระยะเวลาที่ท�าให้

หลอดเลอืดฝอยขยายตวัมากทีส่ดุประมาณ 20 นาทขีองการได้รบัความร้อน ดงันัน้ 

การประคบด้วยความร้อนเป็นช่วงๆ ไม่เกินช่วงละ 20 นาทีจึงช่วยให้หลอดเลือด

ฝอยขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง
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 ข้อส�าคัญ: 

 ● ควรระมดัระวงัในการใช้ความร้อนด้วย เพราะหากร่างกายสมัผสัความ 

ร้อนเป็นเวลานานจะท�าให้เกิดผลเสีย เช่น ท�าลายเซลล์ได้ ท�าให้เกิดรอยแดง  

กดเจ็บ บวม เกิดตุ่มพอง และท�าให้เกิดการบาดเจ็บบริเวณนั้นเพิ่มขึ้น 

 ●  หากใช้ความเย็นประคบบริเวณที่บาดเจ็บนานเกินไป อาจท�าให้ขาด

เลือดไปเลี้ยงบริเวณนั้น ท�าให้เกิดเนื้อตาย ปวด บวมได้เช่นกัน 

 ●  การใช้ระยะเวลาในการประคบแต่ละครัง้ไม่ควรเกนิ 20 นาท ี(ประมาณ 

5-15 นาที) วันละ 3-4 ครั้งใน 1-2 วันแรก ต่อจากนั้นค่อยๆ ลดจ�านวนครั้งลง

เหลือ 1-2 ครั้งต่อวัน และเลิกใช้เมื่ออาการต่างๆ ดีขึ้น แต่ถ้าอาการต่างๆ แย่ลง 

ควรปรึกษาแพทย์ หรือถ้ามีการบาดเจ็บรุนแรง เช่น แขนขาหัก กระดูกโผล่ 

ตั้งแต่แรก ควรต้องรีบไปโรงพยาบาล ไม่ควรประคบ

ข้อดีและข้อเสียของก�รประคบร้อนและก�รประคบเย็น 
 การใช้ความร้อนหรือความเย็นที่มักนิยมใช้ประคบในการลดอาการปวด

และบวม มกัใช้ “ประคบร้อนหรอืประคบเยน็แบบชืน้” โดยมข้ีอดขีองการใช้ความ

ร้อนความเยน็แบบชืน้คอื ท�าให้ผวิหนงัไม่แห้ง เนือ้เยือ่นุม่ ขจดัซากหรอืเซลล์ที ่ตาย

แล้วออกได้ง่าย ความชื้นท�าให้ผู้ป่วยรู้สึกสุขสบายบริเวณที่บาดเจ็บ ความร้อนชื้น

จะสามารถทะลุทะลวงเข้าไปในเนื้อเยื่อได้ลึก และความร้อนชื้นไม่ท�าให้เหงื่อออก

มาก ร่างกายจึงไม่สูญเสียน�้า 

 แต่ก็ยังมีข้อเสียของการใช้ความร้อนหรือความเย็นแบบชื้นคือ ความชื้น

จะท�าให้ผิวหนังเปื่อยยุ่ยง่าย อุณหภูมิของความร้อนชื้นจะเย็นลงอย่างรวดเร็ว 

เนื่องจากมีการระเหยของน�้า ความร้อนชื้นมีโอกาสเกิดความเสี่ยงจากผิวหนังไหม้

ได้ง่ายเพราะความชื้นน�าความร้อนได้ดี 
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 ส่วนความร้อนแบบแห้งมกัจะใช้ในรายทีต้่องการลดความปวดจากอวยัวะ

ภายในร่างกาย เช่น การปวดประจ�าเดือน เพราะท�าให้ความร้อนผ่านผิวหนังลงไป

ถึงอวัยวะภายในได้ดี แต่ข้อเสียของความร้อนแบบแห้ง ถ้าใช้เวลานานเกินไปอาจ

ท�าให้เกิดผิวหนังเป็นตุ่มน�้าพอง

 ข้อเสียของการประคบเย็นทั้งชนิดชื้นและชนิดแห้งคือ ถ้าใช้ความเย็นจัด

หรอืน�า้แขง็สมัผสัผวิหนงัโดยตรง หรอืประคบระยะเวลานานเกนิไป หลอดเลอืดจะ

หดตัวมาก เนื้อเยื่อบริเวณประคบจะขาดเลือด เกิดเนื้อตาย/แผล ปวด และบวม 

ข้อควรระวังในก�รประคบร้อนหรือประคบเย็น  

 1. ไม่ประคบร้อนบรเิวณทีม่เีลอืดออกใหม่ เพราะความร้อนจะท�าให้หลอด

เลอืดขยายท�าให้เลอืดออกได้อกีหลงัจากเลอืดหยดุหรอืเลอืดออกได้มากขึน้ แต่ควร

ใช้ประคบเย็นในระยะ 24-48 ชั่วโมงแรก

 2. ผูป่้วยทีเ่ป็นโรคเบาหวานไม่ควรประคบด้วยความร้อนบรเิวณแขน ขา 

เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ เกิดเป็นแผลติดเชื้อเรื้อรังได้

 3. การประคบเยน็มโีอกาสท�าให้เกดิการสัน่ของกล้ามเนือ้ลาย อาจท�าให้

เกิดอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นได้ 

 4. ไม่ใช้ความเย็นประคบบริเวณมีอาการบวม เพราะความเย็นท�าให้การ

ไหลเวียนเลือดมาสู่บริเวณที่บาดเจ็บลดลง น�้าที่คั่งอยู่ระหว่างเซลล์ (กลไกที่ท�าให้

บวม) ถูกดึงกลับเข้ากระแสเลือดลดลง จึงไม่ช่วยลดบวมและยังอาจท�าให้บวม

มากขึ้น แต่ความเย็นจะช่วยป้องกันเกิดอาการบวมในระยะแรกของการบาดเจ็บ  

(ใน 1-2 วันแรกของการบาดเจ็บ) 

 5. ไม่ประคบร้อนหรอืประคบเยน็ในบรเิวณทีม่แีผลเปิด เพราะความเยน็

จะลดการไหลเวยีนเลอืดมาสูแ่ผล ท�าให้แผลหายช้า ส่วนความร้อนจะท�าให้เนือ้เยือ่

ที่เป็นแผลเปิดบาดเจ็บมากขึ้น 
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 6. ไม่ประคบเย็นในบุคคลที่มีอาการแพ้หรือไวต่อความเย็นมาก ซึ่งอาจ

ท�าให้เกิดอาการผื่นแดง ลมพิษ บวม และ/หรืออาจพบความดันโลหิตสูงขึ้นได้

วัสดุและอุปกรณ์ในก�รทำ�แผ่นประคบร้อนสมุนไพร

1. ผ้านาโน ขนาดตามที่เราต้องการ

2. ด้ายและเข็ม (ตามสีของผ้าที่เตรียม)

4. ข้าวเหนียว

3. ถั่วเขียว

5. ผงสมุนไพร เช่น ผิวมะกรูด ตะไคร้ 

ไพล การบูร พิมเสน เป็นต้น
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ข้อแนะน�าเพิ่มเติม

 วิธีการใช้งานแผ่นประคบร้อนหนึ่งแผ่น จุดส�าคัญของแผ่นประคบร้อน

อยู่ที่อุณหภูมิที่พอเหมาะกับช่วงเวลาที่จะท�าการบ�าบัดรักษา ในส่วนเรื่องของ

กลิ่นประมาณสักหกเดือนกลิ่นอาจจะหายไป แต่คุณสมบัติของความร้อนยังคงอยู่ 

แผ่นประคบร้อนอยู่ที่อุณหภูมิที่เหมาะสมและบ�าบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง อุณหภูมิ

อยู่ที่ประมาณ 40-45 องศาเซลเซียส ระยะเวลาไม่ต�่ากว่า 20 นาที ตัวแผ่นความ

ร้อนที่ใช้งานในแต่ละครั้งจะเก็บความร้อนได้ประมาณ 20-30 นาที สามารถท�าได้

ประมาณ 2-3 ครั้งต่อวัน 

 ถงุผ้าทีใ่ช้ใส่สมนุไพร ควรจะเป็นผ้าทีม่คีณุสมบตัทินและระบายความร้อน 

ได้ดี เช่น ผ้าฝ้าย การดูแลหลังการใช้งานเสร็จแล้วให้ผึ่งลมและเก็บไวใ้นอุณหภูมิ

ห้องปกตเิพราะเวลาใช้งานต้องผ่านความร้อนถอืเป็นการฆ่าเชือ้ กลิน่หมดกส็ามารถ

เติมได้โดยการหยดน�้ามันหอมระเหยลงในถุง เป็นการปรุงแต่งกลิ่นตามที่ชอบ 

สมนุไพรทีน่�ามาใช้เหล่านีผ่้านกรรมวธิไีม่ว่าจะเป็นการท�าให้แห้ง เพือ่เป็นการฆ่าเชือ้ 

ปนเปื้อนต่างๆ หัวใจส�าคัญเพื่อความสะอาดปลอดจากเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อน
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วัสดุและอุปกรณ์ในก�รทำ�แผ่นประคบเย็นสมุนไพร

1. ผงสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร  

บัวบก ยาห้าราก เป็นต้น

3. น�้ามันยูคาลิปตัส

5. ส�าลี

2. น�้ามันเมนทอล

4. ผ้าก๊อซ

6. ซองพลาสติก
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“ก�รปรับสมดุลของร่�งก�ย...ควรคำ�นึงสิ่งต่อไปนี้”

 เมื่อภายในร่างกายของคนเราเย็นเกินไป หรือที่เรียกว่า ธาตุไฟหย่อน  

(ตามหลักแพทย์แผนจีนเรียก หยิน เกิน) ร่างกายจะท�าการระบายความเย็นนั้นไป

ตามจดุต่างๆ ของร่างกาย เพือ่เฉลีย่ความเยน็ และระบายออกจากร่างกายตามเส้น

ทางต่างๆ แต่เมื่อจุดใด หรือส่วนใดของร่างกายไม่สามารถทนต่อความเย็นนั้นได้  

ก็จะเกิดอาการเจ็บป่วย หรือแสดงอาการต่างๆ ออกมา

  ตามปกติ ร่างกายของคนเราจะมีกลไกในการรักษาสมดุลความร้อน-เย็น 

ในร่างกายให้คงทีอ่ยูแ่ล้ว แต่หากเกดิภาวะร่างกายไม่สมดลุแบบเยน็เกนิ อาจสงัเกต

อาการได้ 

ภาวะร้อนเกิน

 1. ตาแดง ตาแห้ง แสบตา ปวดตา ตามัว ขี้ตาข้น เหนียวหรือไม่ค่อยมี 

ขี้ตา หนังตาตก ขนคิ้วร่วง ขอบตาคล�้า

 2. มีสิว ฝ้า

 3. มีตุ่ม แผลในช่องปากด้านล่าง ร้อนในช่องปาก เหงือกอักเสบ

 4. นอนกรน ปากคอแห้ง ริมฝีปากแห้งแตกเป็นขุย

 5. ผมร่วง หงอกก่อนวัย มีรังแค รูขุมขนขยายโดยเฉพาะบริเวณหน้าอก 

คอ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

 6. ไข้ขึ้น ปวดหัว ตัวร้อน ครั่นเนื้อครั่นตัว

 7. มีเส้นเลือดขอด เส้นเลือดฝอยแตก เป็นรอยเขียวคล�้า

 8. ปวดบวมแดง ร้อนตามร่างกายหรือตามข้อ

 9. กล้ามเนื้อเกร็งค้าง เป็นตะคริวบ่อย
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 10. ผิวหนังปกติคล้ายมีรอยไหม้ เกิดฝีหนอง น�้าเหลืองเสียตามร่างกาย

 11. ตกกระสีน�้าตาลหรือสีด�าตามร่างกาย

 12. ท้องผูก อุจจาระแข็งหรือเป็นก้อนเล็กๆ คล้ายขี้แพะ บางครั้งมี 

ท้องเสียแทรก

 13. ปัสสาวะปริมาณน้อย สีเข้ม ปัสสาวะบ่อย แสบขัด มักจะลุกปัสสาวะ

กลางคืนช่วงเที่ยงคืนถึงตีสอง

 14. ร้อนท้อง แสบท้อง ท้องอืด

 15. ผิวหนังมีผื่น ปื้นแดง คันหรือมีตุ่มใส

 16. เป็นเริม งูสวัด สะเก็ดเงิน โรคหนังแข็ง

 17. หายใจร้อน เสมหะเหนียวข้น ขาวขุ่น สีเหลืองหรือสีเขียว

 18. โดยสารรถยนต์มักอ่อนเพลีย และหลับขณะเดินทาง

 19. เลือดก�าเดาออก

 20. มักง่วงนอนหลังกินข้าวอิ่มใหม่ๆ

 21. เป็นมากมักยกแขนขึ้นไม่สุด ไหล่ติด

 22. เล็บมือเล็บเท้าขวางสั้น ผุ ฉีกง่าย มีสีน�้าตาลหรือด�าคล�้า อักเสบบวม

แดงที่โคนเล็บ เล็บขบ

 23. หน้ามืด เป็นลม วิงเวียน บ้านหมุน คลื่นไส้ อาเจียน มักแสดงอาการ

เมื่ออยู่ในที่อับหรืออากาศร้อน หรือเปลี่ยนอิริยาบถเร็วเกิน หรือท�างานเกินก�าลัง

ภาวะเย็นเกิน

 1. หน้าซีด

 2. ตาแฉะ ขี้ตามาก

 3. เสมหะมาก

 4. ริมฝีปากซีด
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 5. เฉือ่ยชา เคลือ่นไหวช้า คดิช้า (ถ้าหากยิง่เคลือ่นไหวยิง่กระปรีก้ระเปร่า)

 6. ไอ (อาการไอจะดีขึ้นเมื่อถูกภาวะร้อน)

 7. ผิวหน้าบวมตึงแต่ไม่ร้อน

 8. เจ็บอกด้านขวา

 9. หายใจไม่อิ่ม

 10. ปัสสาวะสีใส ปริมาณมาก

 11. อุจจาระเหลวสีอ่อน มักท้องเสีย

 12. มือเท้าเย็น มือชา ซีดกว่าปกติ

 13. ตกกระสีขาว

 14. เท้าบวมเย็น
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ช�ชงดอกไม้

โดย แพทย์แผนไทย ทิพย์วรรณ ซิ้มสำาอางค์ 

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

 ว่ากันว่า “ชาชงดอกไม้” เครื่องดื่มอันหอมกรุ่นนั้นช่วยให้คุณรู้สึกผ่อน

คลาย และมีชีวิตชีวา เปรียบเสมือนการใช้ธรรมชาติบ�าบัด เพราะนอกจากดอกไม้

จะสวยงามแล้ว ดอกไม้บางชนิดยังมีส่วนผสมที่ใช้เป็นสารสกัดในการปรุงน�า้หอม

และมสีรรพคณุทางยา เช่น ดอกมะล ิดอกบวั ดอกค�าฝอย ดอกอญัชนั ดอกกานพลู 

เป็นต้น และยังสามารถน�ามาเป็นส่วนผสมแสนลงตัวให้กับชาถ้วยโปรดได้อีกด้วย

 ชาดอกไม้ เป็นการท�า Herbal Infusion นั่นคือการน�าเอากลีบดอกไม้

ตากแห้งแช่ในน�้าร้อน 65-100 องศาเซลเซียส ระยะเวลาตั้งแต่ 1 นาทีขึ้นไปหรือ

จนกระทั่งชาชงดอกไม้ออกสีและกลิ่นเป็นที่น่าพอใจ จะท�าให้มีวิตามินและแร่ธาตุ

ครบถ้วน โดยเฉพาะดอกไม้ปลกูเองทีไ่ร้สารเคม ีปลอดภยัแถมสขุภาพดอีกีต่างหาก 
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รู้จักส่วนของดอกไม้...ที่เป็นช�
 ดอกไม้...ส่วนหนึ่งของต้นไม้ที่ผลิออก

จากต้นหรือกิ่ง มีหน้าที่ท�าให้เกิดผลและเมล็ด

เพื่อสืบพันธุ์ 

 โครงสร ้างทางพฤกษศาสตร ์ของ

ดอกไม้ประกอบด้วย ฐานรองดอก ใบประดับ 

กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ เกสรเพศเมีย 

และช่อดอก โดยส่วนของดอกไม้ที่นิยมน�ามา

ท�าชาคือ กลีบดอก เกสร หรือทั้งดอก ทั้งนี้ 

จะพบสารที่ท�าให้เกิดสีสัน เช่น ในตารางแสดง

ดังต่อไปนี้

Pigment	
(common	types)

Examples	of	typical	
colors

Where	they	are	
found

Anthocyanidins สีโทนส้ม แดง ม่วง น�้าเงิน อัญชัน กระเจี๊ยบ 

Carotenoids สีเหลือง สีส้ม หญ้าฝรั่น

ดอกไม้กับย�ไทย
 ในต�ารับยาสมุนไทยในหลายๆ ต�ารับมีดอกไม้เป็นส่วนประกอบ เช่น 

 kพิกัดเกสรทั้ง 5 ประกอบด้วย ดอกมะลิ ดอกพิกุล ดอกบุนนาค  

ดอกสารภี และเกสรบัวหลวง สรรพคุณ ชูก�าลัง บ�ารุงหัวใจ แก้ลมวิงเวียน ท�าให้

เจริญอาหาร

 k	พกิดัเกสรเพศ (รสแห่งเกสร 3 อย่าง) ประกอบด้วย เปลอืกฝ่ินต้น เกสร

บัวหลวงแดง เกสรบัวหลวงขาว สรรพคุณ คุมธาตุ แก้ไข้เพื่อปถวีธาตุก�าเริบ ท�าให้

ตัวเย็น แก้คลื่นเหียนอาเจียน
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 k	พกิดัตรเีกสรมาศ (เสรทอง 3 อย่าง) ประกอบด้วย เปลอืกฝ่ินต้น เกสร

บัวหลวง ลูกมะตูมอ่อน สรรพคุณ เจริญอาหาร บ�ารุงธาตุ บ�ารุงก�าลัง แก้ท้องเดิน

บัวหลวง 
(Nelumbo nucifera Gaertm.) 
ส่วนที่ใช้เป็นยา เกสร 

สรรพคุณ  เกสรรสฝาด ใช้แก้ไข้ แก้ธาตุ

พิการ บ�ารุงหัวใจ เป็นยาสงบ

ประสาท บรรเทาอาการหน้ามืด 

วิงเวียน ขับเสมหะ

เกสรบวัหลวงสดหรอืแห้ง	ประมาณ	1	หยบิมอื	ชงกบัน�า้ร้อน	1	แก้ว	(ประมาณ	

200-250	มล.)	ทิ้งไว้	10-15	นาที	ดื่มขณะที่ยังอุ่นอยู่	วันละ	3-4	ครั้ง
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มะลิ 
(Jasminum sambac (L.) Aiton) 
ส่วนที่ใช้เป็นยา ดอก  

สรรพคุณ  ดอกกลิ่นหอมเย็น รสขม 

   ใช้บ�ารุงหัวใจ ดับพิษร้อน 

   ท�าให้จติใจชุม่ชืน่ บ�ารงุครรภ์ 

แก้ร้อนในกระหายน�้า

น�้าลอยดอกมะลิ	 ควรเก็บดอกมะลิตั้งแต่ตอนเช้า	 แล้วน�ามาล้างน�้าให้สะอาด	

แล้วก็เอาก้านมะลิจุ่มลงในน�้าต้มสุก	 ทิ้งไว้จนถึงตอนเช้า	 พอวันรุ่งขึ้นก็ซ้อน	

เอากลีบดอกมะลิออก	แล้วก็จะได้น�้าลอยดอกมะลิที่มีความหอมหวาน	พอทาน

แล้วรู้สึกชื่นใจ

ดอกคำ�ฝอย
(Carthamus tinctorius L.) 
ส่วนที่ใช้เป็นยา ดอก 

สรรพคุณ บ�ารงุหวัใจ ช่วยให้การไหลเวยีน

ของโลหิตดีขึ้น ช่วยกระจาย

การอดุตนัของโลหติ แก้อาการ

ปวดประจ�าเดือน มีสารส�าคัญ

ในกลุม่ฟลาโวนอยด์ และสารที่ 

ให้สีเหลือง มีฤทธิ์ลดไขมันใน

เลือด
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ดอกค�าฝอยแห้ง	 1	 หยิบมือ	 ใส่ลงในแก้วเติมน�้าเดือด	 ตั้งทิ้งไว้ให้ชาละลาย	

ออกมา	ดื่มขณะอุ่นๆ

ข้อควรระวัง ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ เนื่องจากมีฤทธิ์กระตุ้นการบีบตัวของมดลูก 

ในสัตว์ทดลอง และควรระมัดระวังเมื่อใช้ร่วมกับยากลุ่มต้านการ

แข็งตัวของเลือด

กระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa L.) 
ส่วนที่ใช้เป็นยา กลีบเลี้ยง 

สรรพคุณ   ขับปัสสาวะ แก้นิ่ว รักษากระเพาะปัสสาวะอักเสบ มีฤทธิ์ลด

ระดับน�้าตาลในเลือด ความดันโลหิตสูง ลดระดับไขมันในเลือด

ดอกกระเจี๊ยบแห้ง	 1-2	 ดอก	 ใส่ลงในแก้วเติมน�้าเดือด	 ตั้งทิ้งไว้ให้ชาละลาย	

ออกมา	ดื่มขณะอุ่นๆ
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เตรียมช�ชงดอกไม้
 1. การเตรียมดอกไม้ 

 k	หั่น/แยกกลีบดอก/แยกกลีบเลี้ยง (ตามแต่ละชนิดดอกไม้)

 k	ผึ่งในที่มีแสงแดดอ่อนๆ

 k	อบที่อุณหภูมิไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส/ตากแดดจัดๆ

  ให้แห้งใน 1-2 วัน

 k	ใส่ภาชนะที่สะอาด/ขวดโหลที่มีฝาปิดสนิท

 2. ชงในน�้าร้อน 65-100 องศาเซลเซียส ระยะเวลาตั้งแต่ 1 นาทีขึ้นไป

 ค�าแนะน�า	 ควรเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมี และ 

ควรระวังในการดื่มชาชงดอกไม้ที่มีการเติมนมหรือน�้าตาลมากเกินไป

ส�ธิตก�รชงช�ดอกไม้ 
อัญชัน (Clitoria ternatea L.) 
ส่วนที่ใช้เป็นยา ทั้งดอก 

สรรพคุณ  รักษาอาการผมร่วง แก้พิษ แก้ฟกบวม

สูตร:		 	 	 ชาดอกอัญชันมะนาว / 2-3 แก้ว

   k	ดอกอัญชันสด/แห้ง  10-15 ดอก

   k	ใบเตยหอม  1-2 ใบ

   k	นะนาว  2  ลูก

   k	น�้าตาลทรายแดง  2  ช้อนชา

วิธีท�า

 1. ต้มน�้าให้เดือด ใส่ดอกอัญชันลงไปต้มจนเป็นสีน�้าเงินเข้ม จากนั้น 

พักให้เย็นลง

 2. ใส่น�้าตาลทรายคนให้ละลาย

 3. เทน�้าอญัชนัทีเ่ยน็แล้วลงในแก้วทีม่นี�้าแขง็ จากนัน้บบีน�้ามะนาวลงไป
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**สารสนี�า้เงนิในดอกอญัชนัคอื	สาร	Anthocyanidins	ทีโ่ครงสร้างสจีะเปลีย่น

ไปตามค่าความเป็นกรดเป็นด่างของสารละลาย	ดงันัน้เมือ่เตมิน�า้มะนาวทีม่ฤีทธิ์

เป็นกรดลงไป	ท�าให้เกิดการเปลี่ยนจากสีน�้าเงินเป็นสีม่วงหรือสีชมพูได้

“ช�ชงหทัยบงกช”
 ชาชงหทัยบงกช เป็นต�ารับยาชงที่ประกอบด้วยดอกไม้สามชนิดคือ เกสร

บัวหลวง บัวแดง บัวเผื่อน ในอัตราส่วนเท่าๆ กัน เพิ่มความหวานด้วยหญ้าหวาน

สรรพคุณ  บ�ารุงหัวใจ บ�ารุงตับ บ�ารุงปอด บ�ารุงก�าลัง คุมธาตุ แก้ลม แก้ไข้

สูตร:	ชาชงหทัยบงกช

  k	เกสรบัวหลวง 15 กรัม

  k	บัวแดง 15 กรัม

  k	บัวเผื่อน 15  กรัม

  k	ฝาง 10  กรัม

  k	หญ้าหวาน 10  กรัม

วิธีรับประทาน น�าส่วนผสมทั้งหมดต่อน�้า 2 ลิตร ต้มจนเดือดด้วยไฟปานกลาง  

   10-15 นาที ดื่มเป็นชาสมุนไพรต่างน�้า
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สครับผิวสมุนไพร

โดย แพทย์แผนไทย กิตติยา ขันทอง 

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

ก�รดูแลผิวด้วยสครับ (Scrub)

 สครบั (scrub) หมายถงึ การขดั หรอืการถ ูซึง่การท�าสครบัมวีตัถปุระสงค์

เพื่อการท�าความสะอาดด้วยวิธีการขัดหรือการถู ช่วยในการขจัดเซลล์ผิวเก่าที่

เสื่อมสภาพและลดสิ่งสกปรกที่อุดตันตามรูขุมขน ช่วยให้ผิวกระจ่างใสและเรียบ

เนยีนขึน้ โดยปกตกิลไกธรรมชาตจิะมกีารสร้างและผลดัเซลล์ผวิตามธรรมชาต ิแต่ 

เมื่ออายุมากขึ้นการสร้างและผลัดเซลล์จะเกิดขึ้นช้าลง ดังนั้นการขัดผิวจึงเป็น

อีกหนึ่งในการดูแลผิวพรรณให้ดูกระจ่างใส สุขภาพดี ลดความหมองคล�้าและ 

ยังสามารถลดการเกิดสิวอุดตันได้ดีอีกด้วย 
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 ประเภทของเม็ดสครับ

 เมด็สครบัหรอืเมด็ขดัผวิปกตจิะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคอื ประเภททีไ่ด้

จากการสังเคราะห์ทางเคมี และประเภทที่ได้จากพืชหรือสัตว์ตามธรรมชาติ

 1. สครับที่ท�ามาจากกระบวนการทางเคมี เช่น เม็ดพลาสติก หรือ  

เม็ดพลาสติกเคลือบ (Micro bead) เม็ดสครับประเภทนี้มักพบผสมอยู่ในครีม 

ขดัผวิขาว สครบั โฟมล้างหน้า สบู ่ไปจนถงึยาสฟัีน ล้วนเป็นเมด็พลาสตกิทีม่ขีนาด

เล็กมากๆ เรียกกันว่า “โพลิเอทิลีน” จะมีให้เลือกตามแต่ขนาดที่ผู้ผลิตต้องการ 

มตีัง้แต่หยาบมากจนถงึละเอยีดมาก ซึง่คณุภาพของเมด็สครบัจะแตกต่างกนั ทัง้นี้

ส�าหรบัท่านทีม่ปัีญหาผวิแพ้ง่าย เมด็สครบัประเภทนีส้ามารถทีจ่ะเป็นตวัสร้างความ

ระคายเคอืงให้ผวิ จนเกดิเป็นการอกัเสบขึน้ได้เช่นกนัหากใช้บ่อยหรอืขดัแรงเกนิไป 

ส�าหรับสครับประเภทนี้ไม่ควรใช้เกินสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

 2. สครับที่ท�าจากธรรมชาติ โดยมากเนื้อเมล็ดของสครับจะท�าจากเมล็ด 

ของพืชหรือส่วนของสัตว์บางชนิด เช่น เม็ดข้าว เมล็ดถั่วเขียว เมล็ดกาแฟ  

ลิน้ทะเล (กระดองของปลาหมกึ) สครบัทีไ่ด้จากธรรมชาตนิัน้มกัจะมรีปูร่างทีไ่ม่แน่นอน 

และขนาดของเมล็ดสครับไม่เท่ากัน และคุณภาพจะแตกต่างกัน เมล็ดสครับให้

ประสิทธิภาพในการขัดที่ดี เนื่องความแตกต่างทางรูปทรงของเมล็ดสครับ จึงช่วย

ให้การขดัเพือ่ขจดัสิง่สกปรกสามารถท�าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และเป็นเมลด็สครบั

ทีม่ผีลต่อการระคายเคอืงผวิน้อยทีส่ดุด้วย ซึง่สครบัประเภทนีส้ามารถใช้ได้สปัดาห์

ละไม่เกิน 3 ครั้ง แต่ทั้งนี้การขัดด้วยสครับไม่ควรจะรุนแรงเกินไป
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 สูตรสครับผิวสมุนไพร

 1. แป้งร�่าหรือดินสอพองสะตุ 50 กรัม

 2. ข้าวหอมนิล ข้าวหอมมะลิหรือข้าวกล้องบดละเอียด  50 กรัม

 3. ผงลิ้นทะเล 20 กรัม

 4. นมผง 50 กรัม

 5. ว่านนางค�า 20 กรัม

หมายเหตุ: - กรณีใช้ขัดผิวกายสามารถแทรกการบูรเล็กน้อยเพื่อลดผดผื่นคัน  

   ให้ความเย็นสบายผิว

  - กรณีผิวบอบบาง แพ้ง่าย ควรขัดผิวแบบเบามือ และหลีกเลี่ยง 

   การผสมผงลิ้นทะเล

วิธีท�า

 1. ร่อนแป้งร�่าหรือดินสอพองสะตุผ่านตะแกรงละเอียด

 2. ข้าวหอมนลิ ข้าวหอมมะลหิรอืข้าวกล้อง ล้างน�้าให้สะอาดตากให้แห้ง 

น�ามาบด ร่อนผ่านตะแกรงละเอียด

 3. ลิ้นทะเลล้างให้สะอาด ตากแดดให้แห้ง น�ามาบด ร่อนผ่านตะแกรง

ละเอียด

 4. ว่านนางค�า ล้างให้สะอาด ปลอกเปลือก หั่นบางๆ ตากแดดให้แห้ง 

น�ามาบด ร่อนผ่านตะแกรงละเอียด

 5. น�าส่วนผสมทั้งหมดชั่งน�้าหนักตามสัดส่วนลงในอ่างผสม คนให้เข้ากัน 

ใส่ภาชนะปิดสนทิเกบ็ให้พ้นแสงแดด เวลาใช้ตกัผงขดัผวิสมนุไพร ผสมกบัน�า้สะอาด 

น�า้ผึง้ น�า้มะนาว หรอืน�้ามะขามเปียกตามสภาพผวิให้มลีกัษณะข้นแล้วน�าไปขดัผวิ 

ตามบริเวณที่ต้องการ (หากผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 8 ชั่วโมง เนื่องจากมี 

ส่วนผสมของนมผงอาจท�าให้บูดได้)
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ตัวท�าละลาย  ในการผสมผงสมุนไพรขัดผิว

   กรณีผิวแห้งให้ผสม น�้าผึ้ง หรือโยเกิร์ต

   กรณีผิวมันให้ผสม น�้ามะขามเปียก หรือน�้ามะนาว

   กรณีผิวผสมให้ผสม น�้าสะอาด

สรรพคุณสมุนไพร
 ● แป้งร�่าหรือดินสอพองสะตุ

 ดินสอพองสะตุ (WHITE CLAY FILLER) หรือแป้งร�่า คือการน�าเอาดินสอ

พองมาผ่านความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อ จะช่วยเพิ่มคุณค่าและประโยชน์ นอกจากนี้ 

ยังท�าให้ได้เนื้อแป้งที่สะอาด เนียนละเอียดมากกว่าดินสอพองธรรมดา ดินสอพอง 

ถือเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต หรือ

โคลน หรือหินโคลนที่อุดมไปด้วยเนื้อปูนที่มีองค์ประกอบที่แปรผันของแร่เคลย์

และอาราโกไนต์ เป็นดินที่มีคุณสมบัติท�าให้ผิวสวย ผิวผ่องนวลน่ามอง โดยจะ 

ดูดซับความมันและช่วยก�าจัดสิวเสี้ยนได้

  ประโยชน์ของดินสอพอง	

 1. การใช้ดินสอพองประหน้า สามารถป้องกันแดดด้วยมีฤทธิ์คล้ายสาร

กันแดดชนิดกายภาพ 

 2. มีสรรพคุณช่วยขจัดสิวเสี้ยน ลดอาการปวดบวมจากการอักเสบ 

เขียวช�้า ช่วยปรับสภาพผิวให้ดีขึ้น 

 3. ใช้ขัดผิว ขัดหน้า ช่วยให้ผิวพรรณสดใสสวยงาม 

 4. ใช้ทาแก้ผิวหนังแพ้ ลมพิษ และผื่นคัน
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 ●  ข้าวหอมนิล	ข้าวหอมมะลิ	หรือข้าวกล้องบดละเอียด 

 ข้าวหอมนิล ข้าวหอมมะลิ หรือข้าวกล้องบดละเอียด เป็นเม็ดสครับตาม 

ธรรมชาติที่อ่อนโยนต่อผิวพรรณ ช่วยขจัดเซลล์ผิวเสื่อมสภาพและสิ่งสกปรก 

ที่อุดตันรูขุมขนอย่างนุ่มนวล เผยผิวใหม่ที่ดูสดใสเปล่งปลั่ง ผสานวิตามินและ 

น�้ามันจากเมล็ดข้าวธรรมชาติ คงความชุ่มชื้นให้ผิวไม่แห้งกร้าน

 ●  ผงลิ้นทะเล

 ลิ้นทะเล หรือกระดองปลาหมึก (อังกฤษ: Cuttlebone, Cuttlefish 

bone) จัดเป็นสัตว์วัตถุประเภทหนึ่ง ซึ่งลิ้นทะเลเป็นส่วนที่เป็นของแข็งอยู่ภายใน 

ล�าตัวของสัตว์ในไฟลัมมอลลัสคาจ�าพวกหมึก โดยเฉพาะในหมึกกระดอง  

มีลักษณะเป็นแผ่นหินปูนแข็งรูปกระสวยแบน มีรสเค็มกร่อย ปัจจุบันมีการน�า  

ลิ้นทะเลมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และความงามหลากหลาย เช่น ผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร ลดไขมัน แผ่นฟิล์มปิดแผลช่วยให้แผลแห้งเร็ว นอกจากนี้ยังพบว่ามี

รายงานการวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระในระดับสูงอีกด้วย

 ประโยชน์ของลิ้นทะเล

 1. แก้เม็ดยอดในปาก 

 2. ฆ่าเชื้อโรค 

 3. กัดสิวฝ้า 

 4. แก้ปวดท้อง

 ●  นม	หรือนมผง

 นมมีกรดแลคติกซึ่งเป ็นรูปแบบของกรดไฮดรอกซีอัลฟา (AHA)  

ช่วยในการลดริว้รอยและสร้างคอลลาเจน และยงัไม่ระคายเคอืงต่อผวิรนุแรงเหมอืน

กรดผลไม้
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 ●  ว่านนางค�า

 หวัของว่านนางค�านัน้จะมลีกัษณะคล้ายกบัขมิน้ชนั แต่กม็วีธิสีงัเกตง่ายๆ 

นัน่กค็อื กลิน่ของว่านนางค�าจะมกีลิน่หอมเยน็ๆ เมือ่หกัแล้วใช้ลิน้แตะจะมรีสฝาด 

ส่วนกลิน่ของขมิน้ชนันัน้จะมกีลิน่หอมแบบร้อนๆ และมรีสเผด็ปร่า ซึง่แตกต่างกนั

อย่างชัดเจน

 ประโยชน์ของว่านนางค�า

 1. น�า้มนัหอมระเหยจากว่านนางค�ามคีณุสมบตัเิป็นสารต้านอนมุลูอสิระ

 2. รากใช้เป็นยาสมานแผล (ราก)

 3. หัวใช้ต�าน�ามาพอกช่วยแก้อาการฟกช�้าบวมตามร่างกาย (หัว)

 4. หวัใช้ฝนแล้วน�ามาทาแก้อาการเมด็ผืน่คนั (Prurigo) และโรคผวิหนงัต่างๆ 

 5. ในต�าราจีนใช้ว่านนางค�าเป็นยาฆ่าเชื้อ เช่น ฆ่าเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย

ข้อควรรู้ในการสครับผิวหน้า

 ● ระยะเวลาเหมาะสมในการใช้สครับ ส�าหรับการเลือกใช้สครับนั้น

ความถี่ในการสครับผิวนั้นไม่ควรเกินสัปดาห์ละ 3 ครั้ง หรือตามแต่ประเภทของ 

สครับ เพื่อเปิดโอกาสให้เซลล์ผิวได้สร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาทดแทนเซลล์ผิวเก่า 

ที่ถูกขจัดออกไป

 ●  ช่วงเวลาเหมาะสมในการใช้สครบั การเลอืกใช้สครบันัน้ควรจะเลอืกใช้

สครับกับใบหน้าหรือผิวกายในช่วงเวลาเย็น-กลางคืน เพราะหลังจากที่ได้มีการใช้ 

สครับแล้ว ขณะที่ร่างกายได้มีการหลับพักผ่อนเซลล์ผิวจะได้รับการซ่อมแซมและ

ฟื้นตัวจากสครับเซลล์ผิวเก่าที่เสื่อมสภาพ
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 ●  หลังจากใช้สครับ ควรจะมีการบ�ารุงผิวด้วยครีมบ�ารุงที่มีส่วนผสม 

ของมอยส์เจอร์ไรเซอร์และคอลลาเจน เพื่อให้ผิวคงความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่น

ได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งหลังจากการสครับจะท�าให้เนื้อครีมบ�ารุงสามารถซึมซาบเข้าสู่

ชั้นผิวหนังได้ดียิ่งขึ้น และควรหลีกเลี่ยงการเจอแสงแดดทั้งทางตรงและทางอ้อม
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จิบช�ย�มบ่�ยกับเครื่องว่�งสมุนไพร

โดย อาจารย์ วันทนี เจตนธรรมจักร

แพทย์แผนไทยประยุกต์

 ในปัจจบุนัมคีวามนยิมเสร์ิฟเครือ่งดืม่ต่างๆ ในระหว่างพกัการประชมุและ 

มีของว่างหรืออาหารว่างมาไว้คอยบริการเสมอ โดยมักพบว่าทั้งเครื่องดื่มและ

อาหารว่างจะมีปริมาณน�้าตาลค่อนข้างมาก ในบางครั้งก็มีไขมันมากด้วยเช่นกัน 

แต่ก่อนเราจะมีโอกาสรับประทานทั้งเครื่องดื่มหรืออาหารว่างเฉพาะเวลาประชุม

หรือมีงานรับรองเท่านั้น แต่ในปัจจุบันผู้คนในสังคมเมืองหรือกลุ่มคนวัยเรียน 

โดยเฉพาะนักเรียนในระดับมัธยมปลายขึ้นไปและกลุ่มคนวัยท�างานมีค่านิยม 

ที่เปลี่ยนไป ชอบดื่มและรับประทานอาหารว่างมากขึ้น แต่เครื่องดื่มโดยส่วนใหญ่ 

มีทั้งสารให้ความหวานและไขมันสูงรวมทั้งอาหารว่างก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน 

หรือแม้แต่จะใช้ผลไม้เป็นอาหารว่างก็ยังต้องมีเครื่องจิ้มที่มีทั้งหวานจัด หรือมัน

หรือเค็มตลอดจนใส่สารปรุงแต่งหลายชนิด จนท�าให้กลบรสชาติของผลไม้แท้ๆ 

ไป ค่านิยมที่เปลี่ยนไปเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆ แต่สิ่งส�าคัญ

คือ ความตระหนักและรู้คิดในการเลือกที่จะบริโภคในสิ่งที่เป็นประโยชน์และตาม

ความจ�าเป็นและเหมาะสม มิใช่การบริโภคตามแฟชั่น ดังนั้นทางเลือกอีกทางหนึ่ง

คอืการรบัประทานเครือ่งดืม่ทีด่ต่ีอสขุภาพและช่วยป้องกนัการเจบ็ป่วย รวมถงึการ

รับประทานอาหารว่างที่เป็นประโยชน์ ไขมันต�่า น�้าตาลน้อยและดีต่อสุขภาพ ซึ่ง

เราสามารถปรงุหรอืท�าเองโดยไม่ยุง่ยากและหาได้ง่ายในบ้านเรา ตลอดจนสามารถ

ดื่มชาสมุนไพรร่วมกับอาหารว่างที่ท�าง่าย อร่อยและมีประโยชน์ ดังนี้
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ช�สมุนไพรสูตร 1
 ส่วนประกอบ ตะไคร้แกง 100 กรัม ใบเตย 40 กรัม อบหรือตากแห้ง  

บดหยาบคลุกผสมรวมกัน

 เก็บไว้ในที่แห้ง เวลารับประทานตักใส่กาน�า้ร้อนที่มีภาชนะส�าหรับกรอง 

1-2 ช้อนโต๊ะต่อน�้า 500 มิลลิลิตร

 สรรพคุณ ช่วยเสริมการขับปัสสาวะ บ�ารุงหัวใจ

ช�สมุนไพรสูตร 2
 ส่วนประกอบ ดอกกระเจี๊ยบแห้ง 60 กรัม แก่นฝาง 15 กรัม ใส่น�้า  

1½ ลิตร ต้มเดือด 20 นาที รินเอาแต่น�้าดื่ม 

 สรรพคุณ ช่วยเสริมการขับปัสสาวะ บ�ารุงโลหิต ป้องกันเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง

ช�สมุนไพรสูตร 3
 ส่วนประกอบ ขิงสด 100 กรัม อบเชยเทศ 10 กรัม ใส่น�้า 1½ ลิตร  

ต้มเดือด 20 นาที รินเอาแต่น�้าดื่ม 

 สรรพคุณ ช่วยให้ความอบอุ่นร่างกาย ขับลม แก้จุกเสียดแน่น อาหาร 

ไม่ย่อย

ช�สมุนไพรสูตร 4
 ส่วนประกอบ ดอกอัญชันแห้ง 10 กรัม ชงกับน�้าร้อน 500 มิลลิลิตร  

ใส่ใบสะระแหน่สด 5 กรัม ทิ้งไว้ 5 นาที รินเอาแต่น�้าดื่ม ถ้าต้องการความสดชื่น

เติมมะนาวฝาน 1-2 ชิ้น 

 สรรพคุณ ช่วยให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่า แก้กระหาย ท�าให้ชุ่มคอ
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ช�สมุนไพรสูตร 5
 ส่วนประกอบ ดอกมะลิสด 15 กรัม ใบเตยสด 5 กรัม ใส่กาชงกับน�้าร้อน 

500 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที รินดื่มขณะยังอุ่น 

 สรรพคุณ ช่วยท�าให้สดชื่น บรรเทาอาการอ่อนเพลียเหนื่อยล้า

สูตรอ�ห�รว่�งรับประท�นกับช�และเครื่องดื่มสมุนไพร
อาหารว่างสูตร	1	(อาหารคาว)	แซนวิชหรือไทยคานาเป้

 ส่วนประกอบ เนือ้ปลาทนู่าในน�า้เกลอื 100 กรมั ( หรอืจะใช้เป็นเนือ้ปลาทู

ย่างแกะเอาแต่เนือ้ หรอืกุง้ลวกสกุแกะเอาแต่เนือ้ ฉกีหรอืหัน่เป็นชิน้เลก็ 100 กรมั) 

ตะไคร้ซอย 2 ช้อนโต๊ะ ขิงอ่อนซอยหรือสับหยาบ 1 ช้อนโต๊ะ หอมแดงสับหยาบ  

1 ช้อนโต๊ะ พริกขี้หนูสวน 1 ช้อนชา น�้าปลา 1 ช้อนชา น�้ามะนาว 1 ช้อนชา  

น�้าตาลทราย ½ ช้อนชา เกลือเล็กน้อย ซอสมะเขือเทศ 2 ช้อนโต๊ะ ผักกาดหอม 

หรือผักสลัด 

 วิธีท�า 

 1. น�าเนือ้ปลาทนู่าใส่ในชามผสมแล้วยเีบาๆ ให้เนือ้ปลาแตกออกเป็นชิน้

เล็กแต่อย่าให้เละ

 2. ใส่ตะไคร้ซอย ขิงซอย หอมแดง พริกขี้หนูลงไปในชามผสมคนเบาๆ 

 3. ใส่น�้าปลา น�้ามะนาว น�้าตาล เกลือ ซอสมะเขือเทศ แล้วคนเบาๆ  

ให้เข้ากัน

 4. เวลารบัประทานจดัเสร์ิฟเป็นค�าหรอืเป็นชิน้ประกบกบัขนมปังโฮลวที

หรอืขนมปังกรอบ หรอืจะแยกเสร์ิฟเวลาจะรบัประทานจงึตกัทาลงบนขนมปังหรอื

จะรับประทานแบบเมี่ยงส�าเร็จได้เช่นกัน
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อาหารว่างสูตรที่	2	(อาหารคาว)	ข้าวแตนแปลงกาย

 ส่วนประกอบ ข้าวแตน 4 แผ่น บุบให้เป็นชิ้นเล็กๆ เนื้อปลาทูน่าในน�้า

เกลือ 100 กรัม (หรือจะใช้เป็นเนื้อปลาทูย่างแกะเอาแต่เนื้อ หรือกุ้งลวกสุกแกะ

เอาแต่เนือ้ฉกีหรอืหัน่เป็นชิน้เลก็ 100 กรมั) แครอทต้มหรอืลวกหัน่เป็นเต๋าชิน้เลก็ 

ใบโหระพาสบั 1 ช้อนโต๊ะ น�้ามะนาว 1 ช้อนโต๊ะ น�้าสลดั 2 ช้อนโต๊ะ ซอสมะเขอืเทศ 

2 ช้อนโต๊ะ น�้าตาล ½ ช้อนชา เกลือเล็กน้อย ใบสะระแหน่ส�าหรับตกแต่ง

 วิธีท�า 

 1. น�าน�้าสลัด ซอสมะเขือเทศ น�า้มะนาว น�า้ตาล เกลือ ใส่ในชามผสม 

คนให้เข้ากัน ใส่เนื้อปลาทูน่าคนและยีให้เข้ากัน

 2. ใส่แครอท ใบโหระพาสับลงคลุกเคล้าเบาๆ

 3. ใส่ข้าวแตนบุบเป็นชิ้นลงคลุกผสมเมื่อเข้ากันแล้วตักใส่ถ้วยขนาดเล็ก

หรอืจดัวางบนผกักาดหอมเป็นค�า ตามด้วยการจดัวางใบสะระแหน่แต่งหน้าพร้อม

เสิร์ฟ

อาหารว่างสูตรที่	3	ข้าวแตนชมสวน	(อาหารหวาน)

 ส่วนประกอบ ข้าวแตนทอด 4 แผ่น บบุแตกเป็นชิน้เลก็ กล้วยตากหัน่เป็น

ชิน้เลก็ 2 ช้อนโต๊ะ ลกูเกดแห้ง 2 ช้อนโต๊ะ ล�าไยอบแห้งหัน่เป็นชิน้เลก็ ถัว่ลสิงทอด 

หรือเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบแห้งบุบเป็นชิ้นเล็ก 2 ช้อนโต๊ะ น�้าผึ้ง 3 ช้อนโต๊ะ  

เกลือเล็กน้อย งาขาวหรืองาด�าคั่ว 1 ช้อนชา

 วิธีท�า	

 1. น�าข้าวแตนทีบ่บุใส่ลงในชามผสม ตามด้วยกล้วยตาก ล�าไย หรอืผลไม้

อบแห้งตามชอบ ใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือถั่วบุบคนให้เข้ากัน

 2. ใส่น�้าผึ้ง โรยเกลือและงาคลุกให้เข้ากัน

 3. เมื่อคลุกเคล้าเข้ากันแล้ว น�ามาปั้นเป็นก้อนพอค�า รับประทานเป็น

อาหารว่างกับชาสมุนไพร
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 กรณีที่ชอบผลไม้สดอาจใส่ผลไม้สดหั่นเต๋าใส่แทนผลไม้แห้งหรือใส่เพิ่ม

ได้ เช่น สับปะรด แอปเปิ้ล องุ่นเพิ่มได้ตามชอบ แต่ไม่ควรเก็บไว้ข้ามวันเนื่องจาก 

ผลไม้จะเสียง่าย

 ●  ถ้าเป็นของแห้งสามารถปั้นเป็นค�าแล้วเก็บใส่กล่องแช่ไว้ในตู้เย็น 

รับประทานได้หลายวัน
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เครื่องหอมไทยย�ดมสมุนไพร

โดย อาจารย์ วันทนี เจตนธรรมจักร

แพทย์แผนไทยประยุกต์

 ยาดมสมุนไพรถือว่าเป็นยาสามัญประจ�าบ้านต�ารับหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มี

ทั้งพกติดตัว หรือมีติดไว้ที่บ้าน ทั้งสะดวกในการใช้และมีสรรพคุณที่ดี แก้อาการ

เฉพาะหน้าได้ดีเช่น อาการเป็นลม มึนงง วิงเวียน จุกเสียดแน่น หน้ามืดตาลาย  

เมื่อสูดดมเข้าไปแล้วอาการที่เป็นอยู่ดีขึ้นหรือทุเลาได้ง่าย ในอดีตในหลายๆ 

ครอบครัวจะมีสูตรต�ารับยาดมสมุนไพรเฉพาะของตระกูลท�าใช้ตั้งแต่รุ ่นทวด  

รุน่ย่า ยายและถ่ายทอดมาจนรุน่ลกู รุน่หลาน ในบางครัง้กม็กีารท�ายาดมจ�าหน่าย

เมื่อมีคนซื้อไปใช้และรู้สึกว่ากลิ่นดี หอมชื่นใจ เมื่อสูดดมแล้วรู้สึกสดชื่น จากที่เคย

ซื้อใช้เองก็ซื้อฝากคนอื่นเป็นของขวัญหรือของฝากที่ดี หรือท�าแจกทั้งในงานมงคล

และงานอวมงคลต่างๆ ในอดีตจนถึงในปัจจุบันมีทั้งสูตรดั้งเดิมที่เป็นสูตรชาววัง 

หรือสูตรที่พัฒนามาจากเดิม มีทั้งสูตรที่เป็นห่อยาสมุนไพรที่เรียกว่า ยาดมส้มมือ

หรือยาดมส้มโอมือ ในปัจจุบันก็ยังมียาดมที่เป็นสูตรยาน�้า หรือยาหมักที่มีขายกัน

และใช้ชื่อการค้าต่างกันไป ซึ่งจะเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่ยังคงนิยมใช้หรือมีไว้ติดตัว

หรือมีไว้ติดบ้าน ซึ่งสามารถท�าได้ด้วยตนเองและสมุนไพรที่ใช้นั้นราคาไม่แพงมาก

โดยมีสูตรดังนี้
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สูตรย�ดมสมุนไพรอย่�งง่�ย
 ส่วนประกอบ เปลือกชะลูด อบเชยเทศ ลูกจันทน์เทศ เทพธาโร  

สมุลแว้ง กระวาน กานพลู ผิวมะกรูด เปลือกส้มโอ ผิวส้มเขียวหวาน ผิวมะนาว  

สิ่งละ 20 กรัม พิมเสน 10 กรัม การบูร 15 กรัม เกล็ดสะระแหน่ 20 กรัม 

ผ้าขาวบางตัดเป็นชิ้นขนาด 1 ½ นิ้ว ด้ายขาวส�าหรับมัด กรรไกร กรักหรือขวดใส่

ห่อยาดม

 วิธีท�า	

 1. น�าสมุนไพร เช่น เปลือกชะลูด อบเชยเทศ ลูกจันทน์เทศ เทพธาโร  

สมุลแว้ง ใส่ครกต�าให้เนื้อสมุนไพรมีขนาดชิ้นเล็กลงหรือต�าหยาบ ใส่ลูกกระวาน 

กานพลู ผิวมะกรูด เปลือกส้มโอ ผิวมะนาว ผิวส้มเขียวหวาน หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ 

ก่อนน�าไปต�ารวมกัน ต�าให้เข้ากันจนเนื้อละเอียดขึ้น 

 2. ใช้ช้อนคนสมุนไพรให้เข้ากันแล้วตักใส่ภาชนะพักไว้

 3. บดพิมเสนกับครกให้มีเนื้อละเอียดตักใส่ลงในเครื่องยาสมุนไพร  

บดเกล็ดสะระแหน่ให้ละเอียด แล้วตักใส่ลงในสมุนไพรคลุกสมุนไพรให้เข้ากัน

 4. โรยเกล็ดการบูรลงไป คลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นเตรียมห่อใส่กรัก 

หรือขวดยาดม

 5. ใช้ช้อนขนาดเล็กตักยาใส่ในผ้าที่เตรียมไว้ประมาณ 1-2 กรัม ใช้ด้าย

มัดอย่างลูกประคบ มัดให้ห่อหลวมๆ จากนั้นจับใส่ลงในกรักหรือขวดปิดฝาทิ้งไว้

ประมาณ 1-2 วัน เป็นการหมักสมุนไพร แล้วน�ามาใช้ได้ทันที

 สมนุไพรส่วนใหญ่มสีรรพคณุช่วยแก้อาการมนึงง วงิเวยีนและช่วยกระตุน้

การท�างานของหวัใจ เป็นสมนุไพรทีม่กีลิน่หอมและเป็นทัง้เครือ่งเทศและเครือ่งยา 

หาซื้อได้ง่ายและสามารถท�าไว้ใช้เองได้

 ● ถ้าไม่ชอบกลิ่นฉุนของการบูรก็ไม่ต้องใส่ได้เช่นกัน
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ก�รนวดไทยป้องกันปวดศีรษะ ไมเกรน1

โดย มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา/

สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

1. ก�ยวิภ�คพื้นฐ�น ศีรษะ/คอ

1 ข้อมลูจาก “ร่างกายมนษุย์” “หลกัพืน้ฐานการนวดไทย” “ต�าราการนวดไทย เล่ม 1” “41 ท่าศลิปะ 

การนวดตนเอง” ของมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา

ภาพแสดงด้านข้างของกะโหลกศีรษะ
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ภาพแสดงกระดูกสันหลังช่วงคอ
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2. ส�เหตุของก�รปวดศีรษะ
 2.1 จากความเครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า

 2.2  การนอนพักผ่อนไม่เพียงพอ

 2.3  ได้รับการกระตุ้นจากภายนอก เช่น ถูกความร้อน ความเย็น ได้กลิ่น 

เห็นแสงจ้า ได้ยินเสียงรบกวนที่กระตุ้นให้ปวดศีรษะ

3. อ�ก�รปวดศีรษะ 
 ผู้ป่วยจะมีอาการปวดตื้อๆ หนักๆ ที่ขมับ หน้าผากกลางศีรษะ หรือ

ท้ายทอยทัง้ 2 ข้าง หรอืทัว่ศรีษะ หรอืปวดรอบศรีษะคล้ายเขม็ขดัรดันาน 30 นาที

ถงึ 1 สปัดาห์ ส่วนใหญ่มกัจะเป็นนานเกนิ 24 ชัว่โมง บางรายอาจนานเป็นสปัดาห์ 

หรอืเป็นแรมเดอืน โดยอาการปวดจะเป็นอย่างคงที ่ส่วนใหญ่จะปวดเพยีงเลก็น้อย

ถึงปานกลาง ส่วนน้อยอาจรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกิจวัตรประจ�าวัน 

 ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดศีรษะตั้งแต่ตื่นนอน หรือในช่วงเช้า บางรายอาจ

ปวดตอนบ่าย หรือเย็น หรือจากการคร�่าเคร่งกับการท�างาน หิวข้าว หรือขณะมี

เรื่องคิดมาก วิตกกังวล ซึมเศร้า นอนไม่หลับ การปวดไหล่/แขน

  ไมเกรน (โรคปวดหัวข้างเดียว หรือลมตะกัง) พบได้ประมาณร้อยละ 

10-15 ของประชากรทั่วไป พบได้ในคนทุกวัย แต่พบมากในช่วงอายุ 10-30 ปี  

พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายประมาณ 3.5 เท่า

  โรคนี้มักเป็นๆ หายๆ เรื้อรังเป็นแรมปี เริ่มเป็นครั้งแรกตอนย่างเข้า 

วยัรุน่ หรอืระยะหนุม่สาว โดยเฉพาะผูป่้วยหญงิมกัเป็นโรคนีต้อนเริม่มปีระจ�าเดอืน  

บางรายเริ่มเป็นโรคนี้ตั้งแต่เด็ก ซึ่งมักมีอาการปวดท้อง เมารถ เมาเรือด้วย  

มน้ีอยรายทีจ่ะมอีาการเป็นครัง้แรกเมือ่อาย ุ40 ปีขึน้ไป แต่ผูห้ญงิทีเ่คยเป็นไมเกรน 

มาก่อนเมื่อถึงวัยใกล้หมดประจ�าเดือน (40-50 ปี) อาจมีอาการปวดศีรษะบ่อยขึ้น  

บางรายอาจทุเลาหรือหายไปเองเมื่ออายุมากกว่า 50-60 ปีขึ้นไป แต่บางรายอาจ

เป็นตลอดชีวิต มักมีอาการก�าเริบเป็นครั้งคราว
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 คนส่วนใหญ่ทีเ่ป็นไมเกรนจะมอีาการปวดแบบตบุๆ (เข้ากบัจงัหวะการเต้น

ของหัวใจ) ที่บริเวณขมับข้างใดข้างหนึ่ง อาจปวดสลับข้างในแต่ละครั้ง ส่วนน้อย

จะปวดพร้อมกันทั้ง 2 ข้าง บางรายอาจมีอาการปวดที่รอบๆ กระบอกตาร่วมด้วย 

แต่ละครัง้มกัจะปวดนาน 4-72 ชัว่โมง และจะปวดมากขึน้เมือ่มกีารเคลือ่นไหวของ

ร่างกาย หรือสัมผัสถูกแสง เสียง หรือกลิ่น มักปวดรุนแรงปานกลางถึงมากจนเป็น

อปุสรรคต่อการท�ากจิวตัรประจ�าวนั ผูป่้วยมกัมอีาการคลืน่ไส้ร่วมด้วย และบางราย

อาจมอีาการอาเจยีนร่วมด้วย (หลงัอาเจยีนอาการปวดจะค่อยๆ ทเุลาไปเอง) ผูป่้วย

มักมีอาการกลัว (ไม่ชอบ) แสงหรือเสียงร่วมด้วย ชอบอยู่ในห้องที่มืดและเงียบ 

 อาการอื่นๆ เช่น ตาพร่ามัว คัดจมูก ท้องเดิน ปัสสาวะออกมาก ซีด  

เหงือ่ออก บวมทีห่นงัศรีษะหรอืใบหน้า เจบ็หนงัศรีษะ มเีส้นพองทีข่มบั ขาดสมาธิ 

อารมณ์แปรปรวน รู้สึกศีรษะโหวงๆ รู้สึกจะเป็นลม แขนขาเย็น เป็นต้น บางราย

ก่อนมอีาการปวดศรีษะ อาจมสีญัญาณบอกเหต ุ(aura)* ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นอาการ

ผิดปกติเกี่ยวกับสายตา เช่น เห็นแสงระยิบระยับ เห็นเป็นเส้นหยัก ภาพเบี้ยว  

ภาพเล็กหรือใหญ่เกินจริง หรือเห็นดวงมืดในลานสายตา ซึ่งจะค่อยๆ เป็นมากขึ้น

เรื่อยๆ ในช่วงเวลา 5-20 นาที และมักจะเป็นอยู่นานไม่เกิน 60 นาที 

 ในบางรายอาจมสีญัญาณบอกเหตใุนลกัษณะอืน่ๆ เช่น มคีวามรูส้กึสมัผสั

เพี้ยน (รู้สึกเสียวแปลบๆ เหมือนถูกเข็ม หรือเหมือนมีตัวอะไรไต่ที่มือและแขน  

รอบปากและจมกูข้างใดข้างหนึง่) ชาทีใ่บหน้าและแขนขา มคีวามรูส้กึไว พดูล�าบาก 

บ้านหมุน* มีเสียงหลอนหรือกลิ่นหลอน เห็นภาพซ้อน แขนขาอ่อนแรง** อาการ

เหล่านี้มักเป็นเพียงชั่วขณะแล้วทุเลาไปได้เอง

  อาการปวดศีรษะ มักเกิดขึ้นภายใน 60 นาที (บางครั้งหลายชั่วโมง)  

หลังสัญญาณบอกเหตุทุเลาลงแล้ว
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  บางรายสญัญาณบอกเหตอุาจเป็นต่อเนือ่ง แม้ภายหลงัมอีาการปวดศรีษะ

เกิดขึ้นแล้ว

 บางรายอาจมสีญัญาณบอกเหตโุดยไม่มอีาการปวดตบุๆ แบบไมเกรนตาม

มา หรอืมอีาการปวดศรีษะ ในลกัษณะแตกต่างจากไมเกรน (เช่น ปวดมนึ ปวดตือ้) 

ตามมาก็ได้

 นอกจากนี้ผู ้ป่วยบางรายอาจมีอาการผิดปกติล่วงหน้าหรือตามหลัง 

ระยะปวดไมเกรน

 อาการผิดปกติล่วงหน้า (prodome) อาจเกิดก่อนปวดศีรษะเป็นชั่วโมงๆ 

หรือเป็นวันๆ เช่น อารมณ์แปรปรวน (หงุดหงิด ซึมเศร้า หรือครึ้มใจ) อ่อนเพลีย 

หาวบ่อย ง่วงนอนมาก รู้สึกอยากอาหารบางชนิด (เช่น ช็อกโกแลต ของหวาน 

กล้ามเนื้อตึง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คอ) ท้องผูกหรือท้องเดิน ปัสสาวะออกมาก

 ส่วนอาการผิดปกติที่อาจพบภายหลังหายปวดศีรษะแล้ว (postdome) 

เช่น อ่อนเพลยี หงดุหงดิ เฉยเมย ขาดสมาธ ิเจบ็หนงัศรีษะ อารมณ์แปรปรวน รูส้กึ

ศีรษะโหวงๆ กลัวแสง เบื่ออาหาร เป็นต้น

 ในเดก็มกัมอีาการคล้ายดงักล่าวข้างต้น แต่มกัจะปวดขมบัพร้อมกนั 2 ข้าง 

และปวดนานน้อยกว่าผู้ใหญ่ (นานประมาณ 1-48 ชั่วโมง) ไม่ค่อยมีสัญญาณ

บอกเหตุทางตา (อาการผิดปกติทางสายตา) แต่มักมีอาการผิดปกติล่วงหน้า เช่น  

หาวบ่อย ง่วงนอนมาก หรือเฉยเมย มีความรู้สึกอยากอาหารบางชนิด (เช่น 

ช็อกโกแลต ของหวาน นมเปรี้ยว กล้วย)

 เด็กบางคนอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง กลัวแสง กลัวเสียง  

โดยไม่มีอาการปวดศีรษะก็ได้ (เมื่อโตขึ้นก็จะมีอาการปวดศีรษะไมเกรน) 
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4. ข้อห้�มนวด
 ถ้ามีอาการต่อไปนี้ ควรไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจวินิจฉัย 

 1) ถ้าปวดศรีษะร่วมกบัตาพร่า เหน็ภาพซ้อน อาเจยีนพุง่ แขนขาอ่อนแรง 

เดินเซ มีความดันโลหิตสูง อาจเป็นโรคทางสมอง 

 2) ถ้าปวดศีรษะร่วมกับกดเจ็บที่หัวคิ้วและโหนกแก้ม อาจเป็นโรค 

โพรงจมูกอักเสบ 

 3) ถ้าปวดศรีษะและคอร่วมกบัมอีาการปวดร้าวเสยีวชาลงไปทีแ่ขน อาจ 

เกิดจากรากประสาทคอถูกกดทับ 

 4) ถ้าปวดคอร่วมกับแขนขาไม่มีแรง อาจเป็นโรคอัมพาต 

 ข้อควรระวังในการนวด	

 1. ควรระมดัระวงัในการกดจดุบรเิวณท้ายทอย ขมบั และกลางกระหม่อม 

ไม่ควรกดแรงและนานเกินไป 

 2. ควรระมัดระวังในการดัดดึงคอ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการปวดร้าว

เสียวชาลงไปที่แขน 
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5. ก�รนวดตนเองเพือ่ป้องกนัและบำ�บดัอ�ก�รปวดคอ ศรีษะ

 1) ใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง กดบีบแนวบ่า ท�าสลับข้างนวด 

เช่นเดียวกันทั้งซ้าย ขวา ท่านี้ช่วยคลายความปวดเมื่อยแนวคอ	บ่า

 2) ใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง กดบีบบริเวณเกลียวคอ ท�าสลับข้างนวด

เช่นเดยีวกนัทัง้ซ้าย ขวา ท่านีบ้รรเทาอาการปวดเมือ่ยคอ ท�าสลบัข้างนวดซกีซ้าย 

ท�าเช่นเดียวกับการนวดซีกขวา 
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 3) ประสานมือเข้าด้วยกันบริเวณท้ายทอย ใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองกดตาม

แนวเกลียวคอ ท่านี้บรรเทาอาการปวดเมื่อยคอและศีรษะ

 4) ใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างกดจุดใต้ไรผม 2 จุดพร้อมๆ กันด้วยแรงพอ

สมควร ท่านี้บรรเทาอาการปวดเมื่อยคอและศีรษะ
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 5) นัง่ขดัสมาธ ิมอืข้างหนึง่วางยนับนเข่า (ไม่ให้ตวัโยกเอน) ฝ่ามอือกีข้าง

วางไว้ใต้กกหู (ไม่ปิดหู ไม่ทับกราม) หายใจเข้า-ออก มือดันศีรษะ ศีรษะต้านฝ่ามือ 

หายใจเข้าออกปกต ิ3-5 ครัง้ แล้วผ่อนออกท�าสลบัข้าง ท่านีช่้วยยดืและท�าให้กล้าม

เนื้อบริเวณต้นคอแข็งแรง ท่านี้บรรเทาอาการปวดคอ	และปวดศีรษะ 

 6) นั่งขัดสมาธิ ตัวตรง พนมมือระหว่างอก หายใจเข้า-ออก ออกแรง

ดันมือที่พนมไว้ และค่อยๆ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ออกแรงดันฝ่ามือเข้าหากัน  

ยืดล�าตัวหายใจเข้าออก 3-5 ครั้ง แล้วผ่อนออก ท่านี้บรรเทาอาการปวดคอ		

ปวดศีรษะ	และปวดสะบัก
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6. จุดและแนวนวดป้องกันปวดศีรษะ/ไมเกรน
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ก�รนวดไทยป้องกันปวดเข่�

โดย มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา/

สมาพันธ์แพทย์แผนไทยฯ

 ข้อมลูจาก “ร่างกายมนษุย์” “หลกัพืน้ฐานการนวดไทย” “41 ท่าศลิปะการนวดตนเอง” ของมลูนธิิ

สาธารณสุขกับการพัฒนา  “ความเจ็บปวด” “การนวดบ�าบัด 4” ของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

1. ก�ยวิภ�คพื้นฐ�น ข� เข่�

ภาพแสดงโครงสร้างกระดูกส่วนล่าง
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2. ส�เหตุของอ�ก�รปวดเข่�
 1) อิริยาบถในชีวิตประจ�าวันและท่าในการท�างานที่ไม่เหมาะสม เช่น  

การยืนหรือเดินเป็นเวลานาน การยืนเดินใส่รองเท้าส้นสูง นั่งขับรถนานๆ

 2) ใช้ขาเข่าในการท�างานหนักเกินไป เช่น ยกของหนัก เดินขึ้นลง 

ที่ลาดชัน

 3) บาดเจบ็จากอบุตัเิหต ุหรอืการเล่นกฬีา โดยเฉพาะการกระทบกระแทก

ที่ข้อเข่าหรือขา

 4) น�้าหนักตัวมาก ท�าให้มีแรงกดในข้อเข่ามาก

 5) การเสื่อมของข้อเข่า

3. อ�ก�รปวดเข่�
 อาการปวดเข่า หมายถึง อาการปวด เสียว เสียด ขัดที่ข้อขาหรือเข่า  

จากความผดิปกตขิองกล้ามเนือ้เอน็ เยือ่หุม้ข้อ เส้นประสาท และการไหลเวยีนของ

เลือดบริเวณนั้น ซึ่งเป็นผลจากการใช้งาน ความเสื่อม หรือการบาดเจ็บ

 มีอาการเจ็บ ปวด ขัด เวลางอหรือเหยียดข้อเข่า เวลาลุกขึ้นยืนหรือเวลา

เดิน เหยียดขาได้ไม่เต็มที่เวลายืนหรือเดิน ท�าให้เดินล�าบาก ขึ้นลงบันไดล�าบาก 

หรือปวดตื้อๆ โดยเฉพาะที่บริเวณต้นขา น่อง หน้าแข้ง หรือเอ็นร้อยหวาย

  

4. ข้อห้�ม ข้อควรระวัง คำ�แนะนำ�
 ถ้ามีอาการต่อไปนี้ ควรแนะน�าให้ผู้ป่วยไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจวินิจฉัย

 1) มอีาการปวดร้าว เสยีวชา จากหลงัลงมาตามขาด้านหลงั น่อง และเท้า 

ให้สงสัยว่ามีการกดทับที่รากประสาทช่วงบั้นเอว
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 2) เคลื่อนไหวขาได้ล�าบาก ข้อเข่าผิดรูป หลังได้รับอุบัติเหตุ

 3) เดินแล้วข้อเข่าสะดุด ติดในท่างอเข่า อาจเกิดจากหมอนรองกระดูก 

ข้อเข่าฉีกขาด

 ถ้ามีอาการต่อไปนี้ ห้ามนวด

 1) หลังการผ่าตัดขาหรือข้อเข่า

 2) มีอาการบวม แดง ร้อนบริเวณข้อเข่า ข้อเท้า หรือข้อสะโพก

 ข้อควรระวังในการนวด

 1) ควรระมัดระวังในการดัดดึงข้อเข่า ห้ามกระตุกข้อเข่า

 2) ควรระมดัระวงัในการนวดผูป่้วยทีม่ภีาวะกระดกูพรนุ เช่น สตรวียัหมด

ประจ�าเดือน

 ค�าแนะน�า

 1) ลดน�้าหนัก (ถ้าน�้าหนักตัวมากเกินไป)

 2) เลือกสวมใส่รองเท้าที่พื้นหนาแต่มีความยืดหยุ ่น หลีกเลี่ยงการ 

ยืนนานๆ และการใส่รองเท้าส้นสูง

 3) เลือกการเล่นกีฬาหรือออกก�าลังกายในท่าที่เหมาะสม งดท่าวิ่ง 

กระโดด ที่ท�าให้เกิดแรงกระแทกเข่า

 4) ควรบริหารขา เข่าอย่างสม�่าเสมอ 
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5. ก�รนวดตนเองเพื่อป้องกันและบำ�บัดอ�ก�รปวดเข่�
 5.1  การนวดตนเองตามจุดและแนวเส้น เพื่อป้องกันและบรรเทาอาการ

ปวดขา เข่า และข้อเท้า

การนวดด้านหลังของข้อเข่า	 								การนวดด้านหน้าของข้อเข่า

   

  

แต่ละจุดอยู่ห่างกัน 1 นิ้วหัวแม่มือ

ใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนางรวมกันกดจุด

กลางก่อน นิ้วหัวแม่มือพยุงไว้บริเวณ

สะบ้า และจุดบนตามล�าดับ

แต่ละจุดจะอยู่ห่างกัน 1 นิ้วหัวแม่มือ

โดยที่จุดแรกอยู ่ห ่างจากขอบสะบ้า 

ด้านบน 1 นิ้วหัวแม่มือ

ใช้นิ้วหัวแม่มือกดซ้อนกันแล้วเลื่อนไป

กดจุดล่าง
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การนวดต้นขา	2	แนว	

   

  

แนวด้านนอก    แนวด้านใน ใช้นิ้วหัวแม่มือกดซ้อนกัน

การนวดจากใต้ข้อเข่าถึงเหนือข้อท้า 

มีแนวนวด 3 แนวคือ 

แนวที่ 1  อยู่ชิดตามกระดูกสันหน้าแข้ง ด้านนอก 

แนวที่ 2  อยู่ห่างจากแนวแรก 1 นิ้ว หัวแม่มือ

แนวที่ 3  อยู่ชิดตามแนวกระดูกสันหน้าแข้งด้านใน

 

ใช้นิ้วหัวแม่มือกดซ้อนกัน

การนวดขาด้านหลัง	

ใช้นมไม้กดตามแนวกึ่งกลางด้านหลังของขา

เริ่มจากเหนือข้อเท้า จนถึงโคนขา 

(ไม่นวดตรงกลางข้อพับหัวเข่า) โดยใช้มือ

ข้างหนึ่งกดทับขาไว้   
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 5.2  ท่านวดตนเองเพื่อผ่อนคลายและบรรเทาอาการปวดขา เข่า และ 

ข้อเท้า

 (คัดมาบางส่วนจากหนังสือ 41 ท่าศิลปะการนวดตนเอง)

1) นั่งขัดสมาธิ ให้ฝ่าเท้าข้างที่จะนวดหงายขึ้น  

ใช้ศอกด้านตรงข้ามกับฝ่าเท้ากดจุดแนวกึ่งกลาง

ฝ่าเท้า 3 จุด แล้วใช้นิ้วหัวแม่มือกดคลึงให้ทั่ว

ฝ่าเท้าและนิ้วเท้า 

  ท่านีบ้รรเทาอาการปวดเมือ่ยฝ่าเท้า และกระตุน้

อวัยวะภายในให้ท�างานปกติ

2) เหยียดขาข้างหนึ่งออกไป ขาอีกข้างวางระดับ

เข่า ใช้นิ้วหัวแม่มือซ้อนกันแนวนอน กดจุดแนว

ชิดกระดูกหน้าแข้งด้านใน โดยวางนิ้วขนานกับ

แนวกระดูก 

  ท่านี้บรรเทาอาการปวดเมื่อยน่อง และข้อเท้า

3) ใช้นิ้วหัวแม่มือซ้อนกัน กดจุดแนวขาด้านหลัง 

จากเหนือเอ็นร้อยหวายขึ้นไป ผ่านกึ่งกลางน่อง

ถึงใต้พับเข่า 

  ท่านีบ้รรเทาอาการปวดเมือ่ยน่อง เอน็ร้อยหวาย 

  และข้อเท้า
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4) ใช้สีน่ิว้มอืทัง้สองข้างบบีแนวขาด้านนอกช่วงข้าง

กระดูกหน้าแข้ง

  ท่านี้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหน้าแข้ง

5) นั่งตามสบาย ใช้มือข้างหนึ่งเหนี่ยวเข่าขึ้น ใช้ 

ส้นมอือกีข้างกดตามแนวต้นขาด้านใน จากเหนอื

หัวเข่าขึ้นไปถึงใต้ขาหนีบ 

  ท่านี้ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตันขาด้านใน

6) นั่งพับเพียบ ใช้ข้อศอกกดแนวขาด้านข้างช่วง 

ต้นขา เริ่มจากเหนือหัวเข่าถึงข้างสะโพก 

  ท่านี้บรรเทาอาการปวดเมื่อยต้นขาด้านนอก

7) นัง่พบัเพยีบ ใช้นิว้หวัแม่มอืกดจดุแนวขาด้านหลงั 

เริ่มจากเหนือเอ็นร้อยหวายผ่านกลางน่องถึงใต้

ข้อพับ ท�าสลับข้าง 

 ท่านี้บรรเทาอาการปวดเมื่อยน่องและข้อเท้า 
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8) นั่งเหยียดขาข้างหนึ่ง ใช้มือเดียวกับขาข้าง 

ที่เหยียดจับปลายเท้าไว้ มืออีกข้างกดไว้ไม่ให้งอ 

หายใจเข้า หายใจออก ก้มตัวให้มากที่สุด แล้ว

หายใจเข้าออกปกติ 3-5 ครั้ง แล้วผ่อนออก  

ท�าสลับข้าง 

 ท่านีช่้วยยดืกล้ามเนือ้ขาด้านหลงั บรรเทาอาการ

ปวดเข่า ขา หลัง ตะคริวน่อง

 

9) นัง่เหยยีดขาทัง้ 2 ข้าง ใช้มอืทัง้สองข้างจบัปลาย 

เท้าไว้ โดยไม่งอเข่า หายใจเข้าออก ก้มตัว 

ให้มากที่สุด แล้วหายใจเข้าออกปกติ 3-5 ครั้ง  

แล้วผ่อนออก

  ท่านี้บรรเทาอาการปวดเข่า ขา หลัง 

10) นอนหงายชันเข่าข้างหนึ่งไว้ วางขาอีกข้างบน

หัวเข่าเริ่มจากเหนือเอ็นร้อยหวาย หายใจเข้า  

ยกก้นขึ้น หายใจเข้าออกปกติ 3-5 ครั้ง แล้ว

หย่อนก้นลง จะเกิดแรงกดบริเวณเหนือเอ็น 

ร้อยหวายเลื่อนไปกดต�าแหน่งถัดไปตามแนว

กึ่งกลางขาด้านหลัง ท�าสลับข้าง 
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11) ยืนแยกขา ปลายเท้าชี้ออกด้านข้าง ก�ามือทั้ง 

สองข้างวางซ้อนกนั มอืด้านบนกดลง ด้านล่างดนั 

ขึ้นต้าน หรืออาจใช้ไม้ค�้าไว้บนพื้นช่วยในการ

ยืน หายใจเข้า หายใจออก พร้อมกับย่อตัวลง

ให้เข่างอเป็นมุมฉาก แล้วค่อยๆ ขึ้นและลงสลับ

กัน หายใจเข้าออกปกติ 3-5 ครั้ง แล้วผ่อนออก  

ท่านี้บริหารกล้ามเนื้อหน้าต้นขา และกล้ามเนื้อ 

ที่ใช้กางขาให้มีความแข็งแรง

7. จุดและแนวนวดป้องกันอ�ก�รปวด ข� เข่�

การสาธิตวิธีการนวดและการฝึกปฏิบัติ	ครูน�าการฝึกปฏิบัติในการอบรม
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นวดพื้นบ้�นภ�คกล�งเพื่อสุขภ�พ

โดย อาจารย์ ทองเลื่อน วิเศษสิงห์  

คว�มสำ�คัญของก�รนวดพื้นบ้�น
 การนวดพื้นบ้าน เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของหมอนวดแบบพื้นบ้านที่มี

คุณค่าต่อคนในชาติเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในชุมชนที่มีความจ�าเป็นต้องรับการ

รกัษาทีใ่กล้บ้านสะดวกรวดเรว็ ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย การนวดเพือ่การรกัษา

จงึมคีวามส�าคญัเป็นอย่างมาก กองการแพทย์พืน้บ้านไทย ได้ด�าเนนิการศกึษาและ

สังเคราะห์องค์ความรู้การนวดพื้นบ้านภาคกลาง โดยได้ศึกษาถึงรายละเอียดของ

การนวดแก้อาการต่างๆ จากหมอพื้นบ้าน และพบว่ามีความแตกต่างกันในแต่ละ

ภมูภิาค แต่สามารถน�ามาสงัเคราะห์และรวบรวมเป็นภมูปัิญญาการนวดแก้อาการ

ของหมอพืน้บ้านภาคกลาง ผูท้ีผ่่านการเรยีนรูด้้านการนวดแผนไทยมาแล้วสามารถ

เรียนรู้ได้รวดเร็วกว่าผู้ที่ไม่เคยศึกษามาก่อน แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการนวด 

เพื่อแก้อาการตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านนั้น จ�าเป็นที่ผู้เรียนจะต้องให้ความ

เคารพเชื่อมั่นและยึดถือตามแนวทางในการฝึกปฏิบัติ เนื่องจากผู้ที่ได้รับการ

สืบทอดความรู้ทุกคนมีครูผู้ถ่ายทอดวิชาแทบทั้งสิ้น การเคารพครูอาจารย์จึงเป็น

สิ่งที่ผู้เรียนต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
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กระทรวงสาธารณสุข

หลักก�รนวดพื้นบ้�นภ�คกล�ง
 ประกอบด้วยการนวดท่าพื้นฐาน 8 ท่า ดังนี้ 

 - ท่าที่ 1 ท่านั่งนวดขา

 - ท่าที่ 2 ท่านอนหงายนวดขา

 - ท่าที่ 3 ท่านอนหงายนวดแขน

 - ท่าที่ 4 ท่านอนตะแคงนวดต้นแขน

 - ท่าที่ 5 ท่านอนตะแคงนวดขา

 - ท่าที่ 6 ท่านอนคว�่านวดหลัง

 - ท่าที่ 7 ท่านอนหงายนวดศีรษะ

 - ท่าที่ 8 ท่านั่งนวดคอบ่าไหล่

ท่�ที่ 1 ท่านั่ง	-	นวดขา

 ท่านี้ เป็นท่าเริ่มต้นของการนวดพื้นฐาน โดย ผู้นวด นั่งคุกเข่า อยู่ปลาย

เท้าของผู้ถูกนวด ผู้ถูกนวด นั่งเหยียดขาข้างซ้ายตรง ขาข้างขวางอเข้า ลักษณะ

เหมือนเลข 4 มีขั้นตอนในการนวดทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ

 1.1 นวดนิ้วเท้า

 1.2  นวดหลังเท้าด้วยนิ้ว

 1.3  นวดหลังเท้าด้วยท่อนแขน

 1.4  หมุนข้อเท้า

 1.5  เปิดประตูลม

 1.6  นวดร่องหน้าแข้ง

 1.7  นวดหน้าขา
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ท่�ที่ 2 ท่านอนหงาย	-	นวดขา

  ท่านี้ ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายตั้งขาขวาขึ้น ขาซ้ายงอเหมือนเลข 4 โดย 

ท่าที่ 2 มีการนวดทั้งหมด 3 ขั้นตอน คือ 

  2.1 นวดต้นขาด้านใน

  2.2  นวดเส้นขาด้านในข้างซ้าย

  2.3  เปิดประตูลม

ท่�ที่ 3 ท่านอนหงาย	-	นวดแขน

  ท่านี้ ผู้ถูกนวด ยังนอนหงายเหยียดแขนตรง ตั้งฉากกับล�าตัว ผู้นวดนั่ง

คุกเข่า หันหน้าไปทางศีรษะผู้ถูกนวด มีขั้นตอนการนวดทั้งหมด 8 ขั้นตอน คือ

 3.1 เปิดประตูลมมือ

 3.2 นวดนิ้วมือ

 3.3 หมุนข้อมือ

 3.4 นวดฝ่ามือด้วยท่อนแขน

 3.5 นวดอุ้งมือด้วยศอก

 3.6 นวดแขนท่อนล่าง (ท่าหงายมือ)

 3.7 นวดแขนท่อนบน (ท่าแขนตั้งฉาก)

 3.8 นวดหลังมือแขนท่อนล่าง (ท่าคว�่ามือ)
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ท่�ที่ 4 ท่านอนตะแคง	-	นวดแขนท่อนบน

 ท่าที่ 4 ผู้ถูกนวด นอนตะแคงทับไหล่ขวา ขาขวาเหยียดตรง ขาซ้าย

งอ ลักษณะตั้งฉากกับล�าตัว วางแขนซ้ายแนบกับล�าตัว ผู้นวด นั่งคุกอยู่ด้านหลัง  

หันหน้าไปทางเดียวกับผู้ถูกนวด ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ

  4.1  นวดท่อนแขนบนด้วยศอกขวา

  4.2  นวดคลึงเส้นหัวไหล่ด้วยนิ้วมือ

  4.3  หมุนหัวไหล่

  4.4  นวดหัวไหล่ด้านหลังใต้แขนท่อนบน

ท่�ที่ 5 ท่านอนตะแคง	-	นวดขา

 ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ

 5.1 นวดขาที่เหยียดตรง

 5.2  นวดขาที่งอ ลักษณะตั้งฉากกับล�าตัว

 5.3  นวดเส้นขาด้านหลังก้นย้อย

ท่�ที่ 6 ท่านอนคว�่า	-	นวดหลัง

 ท่านี้ ผู้ถูกนวดนอนคว�่า มี 4 ขั้นตอน คือ

 6.1 นวดหลัง

 6.2 นวดคลึง สะบักไหล่

 6.3 นวดคลึง ต้นคอ

 6.4 นวดคลึง ศีรษะด้านหลัง
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ท่�ที่ 7 ท่านอนหงาย	-	นวดศีรษะ

 ท่านีผู้น้วดนัง่เหนอืศรีษะผูถ้กูนวด โดยให้หนนุหมอนนอนหงายเหยยีดขา

ตรง ในท่านี้จะมี 3 ขั้นตอน 

 7.1 นวดศีรษะ

 7.2  นวดหน้า นวดตา

 7.3  นวดคลึงท้อง

ท่�ที่ 8 ท่านั่ง	-	นวดคอบ่าไหล่

  ท่านี้เป็นท่าสุดท้ายของการนวดพื้นฐานของการนวดแบบพื้นบ้าน 

ภาคกลาง มี 1 ขั้นตอน คือ นวดบ่าไหล่ และคอทั้ง 2 ข้าง

ที่มา: คู ่มือการนวดแบบพื้นบ้านภาคกลาง ในท่าพื้นฐานส�าหรับประชาชน  

พิมพ์ครั้งที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 

แห่งประเทศไทย จ�ากัด กองการแพทย์พื้นบ้านไทย
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ฟื้นฟูนิ้วล็อกด้วยภูมิปัญญ�พื้นบ้�น 

โดย อาจารย์ ชาญวุฒิ พันธ์ุสายศรี

อัมพฤกษ์ อัมพ�ต
 หมอพื้นบ้านได้ให้ความหมายของอัมพาตว่า เป็นอาการที่คนป่วย 

ที่ไม่สามารถขยับหรือกระดิกตัวได้ นอนนิ่งอาจเป็นทั้งตัวหรือครึ่งท่อน 

 อัมพฤกษ์ คือ อาการที่ผู้ป่วยไม่สามารถรู้สึกตัวไปซีกหนึ่ง อาจจะขยับ

ได้เล็กน้อย เดินได้แต่ไม่ไกล มีอาการมือเท้าชา มือยกไม่ได้ ไหล่ตก ซึ่งสาเหตุ 

ส่วนใหญ่มาจากภาวะความดนัโลหติสงู ท�าให้เส้นเลอืดในสมองตบี หรอืแตก ภาวะ

เบาหวานเข้าเส้น (น�้าตาลในเลือดสูงมาก) หรือเกิดจากอุบัติเหตุ

ก�รรักษ� 
 ก่อนการรกัษา หมอพืน้บ้านจะตรวจวนิจิฉยัอาการผูป่้วยทีม่าหาหมอก่อน 

โดยการสอบถาม สงัเกตอาการและตรวจอาการเบือ้งต้น ถ้ามอีาการรนุแรงมากจะ

ให้ไปโรงพยาบาลทันที แต่ถ้าคนไข้ที่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลแล้วและยังมี

อาการอัมพฤกษ์ อัมพาตอยู่ หมอจะให้การดูแลรักษา ด้วยการนวดและใช้ความ 

ร้อนในการยดืกล้ามเนือ้ และท�าให้กล้ามเนือ้คลายความตงึตวัลง โดยการใช้อปุกรณ์

พืน้บ้านทีม่ ีเช่น การใช้วธิเีหยยีบเหลก็แดง โดยการใช้เท้าเหยยีบบนเหลก็ทีร้่อนและ 

เอามาเหยยีบนวดบนตวัผูป่้วย ร่วมกบัน�า้มนังา หรอืน�า้มนัมะพร้าวทีผ่่านการปลกุ

เสกแล้วเพื่อช่วยแก้อาการปวดเมื่อยและบ�ารุงเส้นเอ็น นอกจากนี้หมอพื้นบ้าน 
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จะใช้ใบพลบัพลงึ หรอืใบตองมารองเท้าก่อนเหยยีบลงไปบนตวัผูป่้วย เพราะน�า้มนั

จากใบว่านเหล่านี้จะช่วยบรรเทาอาการปวดได้ดี ในการรักษาหมอพื้นบ้านจะใช้

สมนุไพรในกลุม่ยาหอมร่วมด้วย นอกจากนัน้จะให้ค�าแนะน�าในการฟ้ืนฟกูล้ามเนือ้ 

และข้อต่อต่างๆ โดยเฉพาะข้อนิว้มอื จะแนะน�าให้ผูป่้วยและญาตปิระดษิฐ์อปุกรณ์

ง่ายๆ เพื่อใช้ในการบริหาร เรียกว่า ไม้ขยับ

ไม้ขยับอุปกรณ์บริห�รนิ้วมือ
 การฟ้ืนฟสูภาพนิว้มอืด้วยการท�ากายภาพบ�าบดัด้วยตนเองเป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุ

ส�าหรับผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีหมอพื้นบ้าน

ที่ได้รับความรู้และสืบทอดวิชาการดูแลรักษาผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต โดยวิธีการ

เหยียบเหล็กแดง และมีการประดิษฐ์อุปกรณ์ส�าหรับการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย

โดยการฝึกเหยียดนิ้วมือและแบมือออกได้ด้วยอุปกรณ์ที่ชื่อว่า “ไม้ขยับ” ซึ่งเป็น

อุปกรณ์ประดิษฐ์อย่างง่ายใช้ส�าหรับการบริหารกล้ามเนื้อส่วนนิ้วมือ 
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	 อุปกรณ์ที่ใช้

 1. ไม้ไผ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1.5 นิ้ว  จ�านวน  2  อัน

  2. ไม้กระถิน ขนาด กว้าง 3 นิ้ว ยาว 7 นิ้ว  จ�านวน  1  อัน

  3. ยางวง  จ�านวน  5-10 เส้น

  4. เลื่อย  จ�านวน  1  อัน

  5. มีดคัตเตอร์ จ�านวน  1  อัน

  6. กาว จ�านวน  1  อัน

  7. เขียงรองหั่น จ�านวน  1  อัน

  8. สว่าน ส�าหรับเจาะรู  จ�านวน  1  อัน

 

ไม้ไผ่

 

ไม้กระถิน

▲
▲
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 วิธีท�า 

  1. น�าไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1.5 นิ้ว ตัดให้มีความยาว 5-7 นิ้ว 

จ�านวน 2 ท่อน เจาะผ่าทั้ง 2 ข้าง เพื่อเสียบขา ใช้ตะปูยึดฐานไม้กับขาไม้ที่เสียบ 

ให้แน่น

 2. ใช้ไม้ขวาง (ไม้กระถิน) เสียบในช่องฐานไม้ไผ่ ติดกาวให้แน่น 

  3. ใช้หนังยางร้อยพาดไม้ขวาง เพื่อใช้เป็นแรงต้านของมือ

 วิธีใช้	

 ให้ผู้ป่วยบริหารมือโดยการบีบไม้ขยับทุกๆ วัน วันละ 2-3 ครั้งๆ ละ  

15-20 นาที

 ประวัติผู้ประดิษฐ์	

  หมอชาญวุฒิ พันธุ์สายศรี เป็นหมอพื้นบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ผู้สืบทอดวิชานวดเหยียบเหล็กแดงแห่งกรุงเก่าอยุธยา เป็นบุตรชายคนโตของ 

พ่อหมอพื้นบ้านสง่า พันธุ์สายศรี หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจ�าปี 2555 และ 

หมอเหยียบเหล็กแดงแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   ในปี พ.ศ. 2549 หมอชาญวุฒิได้ร่วมกับกลุ่มหมอพื้นบ้านในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จัดตั้งชมรมการแพทย์แผนไทยวัดหน้าพระเมรุขึ้น เพื่อฟื้นฟู

การแพทย์พื้นบ้าน และเผยแพร่ความรู้ไปสู่ผู้สนใจ โดยท�าหน้าที่เป็นผู้ประสาน

งานของชมรมฯ และได้ถ่ายทอดศาสตร์ของการนวดไทยให้กับลูกศิษย์เพื่อดูแล

สุขภาพและช่วยเหลือผู้อื่น และปลายปี พ.ศ. 2553 ได้ตั้งศูนย์การเรียนรู้หมอ 

พืน้บ้านขึน้ที ่หมู ่8 ต�าบลเชยีงรากน้อย อ�าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

ให้เป็นพืน้ทีศ่กึษาเรยีนรูส้�าหรบัผูส้นใจทัง้ในเรือ่งของการดแูลสขุภาพด้วยสมนุไพร  
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การนวดรักษาอาการต่างๆ หมอพื้นบ้านท่านนี้ได้น�าความรู้และวิชาที่สืบทอดมา  

ไปใช้ในการดแูลผปู่วยอมัพฤกษ์ อมัพาต และได้ประดษิฐ์อปุกรณ์ทีช่ือ่ว่า “ไม้ขยบั” 

ขึ้นมา ให้ผู้ป่วยได้ใช้บริหารมือ

ที่มา: มลูนธิสิขุภาพไทย. 2560. หมอนวดเหยยีบเหลก็แดงแห่งกรงุเก่าอยธุยา (ออนไลน์). แหล่งทีม่า 

 https://www.thaihof.org/knowledge/article/detail/2785

ที่มา: อ.นพ.กว ีภทัราดลูย์. 2560. โรคนิว้ลอ็ค (ออนไลน์). แหล่งทีม่า http://ortho2.md.chula.ac.th

ภูมิปัญญ�หมอพื้นบ้�นไทย
 การฟื ้นฟูสภาพนิ้วมือด้วยการท�ากายภาพบ�าบัด โดยภูมิปัญญา 

หมอพื้นบ้าน หมอสง่า พันธ์ุสายศรี ได้ประดิษฐ์เครื่องมือขึ้นเอง ส�าหรับการฟื้นฟู

สุขภาพของผู้ป่วยเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยฝึกบริหารนิ้วมือ ในที่นี้คือการฝึก

เหยียดนิ้วมือและแบมือออกได้ ด้วย “ไม้ขยับ”

ประโยชน์ของไม้ขยับ
 การท�างานของไม้ขยับ ช่วยในการออกก�าลังนิ้วของผู้ป่วยที่เมื่อเวลา 

ก�ามือแล้ว ไม่สามารถแบมือออกมาเองได้ ไม้ขยับจะช่วยดึงนิ้วให้แบออกมาได้ 

ที่มา: องค์ความรู้การดูแลอัมพฤกษ์ อัมพาตของหมอพื้นบ้าน กองการแพทย์พื้นบ้านไทย พ.ศ.2558 

หน้า 85-86
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กลิ่นหอมอโรม�กับเจ้�เรือน

โดย อาจารย์ ภูริชญา อินทร์เนตร

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

AROMA (อโรม�) แปลว่� กลิ่น กลิ่นหอม
 เมื่อมีอาการเครียดหลายๆ คนมักหาวิธีบ�าบัดความเครียดด ้วย  

“กลิ่นหอม” ซึ่งกลิ่นที่ว่าไม่ได้มีประโยชน์แค่ท�าให้รู้สึกสดชื่นเท่านั้น แต่ยังท�าให้

เรารู้สึกผ่อนคลาย บรรเทาความเครียดหรือแม้กระทั่งอาการเจ็บป่วยบางอย่างได้

อีกด้วย

 การน�ากลิ่นจากพืชมาใช้ “บ�าบัด” โดยสกัดเป็นน�้ามันหอมระเหย หรือ 

ที่เรารู ้จักกันในชื่อ อโรมาเธอราปี (คนไทยรู้จักในชื่อ คันธบ�าบัด) มีมานาน

กว่า 6,000 ปี เช่น อียิปต์ มีการใช้น�้ามันหอมระเหยในพิธีกรรมต่างๆ และ 

ใช้เพือ่การผ่อนคลาย ต่อมาชาวกรกีได้น�าน�า้มนัหอมระเหยมาใช้บ�าบดัโรค โดยพบ

ว่ามีการใช้มาจนถึงปัจจุบัน

 กลิ่นจากน�้ามันหอมระเหยที่ผ่านการสกัดนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายและ

จติใจของเรา เมือ่ร่างกายเราได้รบัสารส�าคญัจากน�า้มนัหอมระเหย จะมผีลต่อระบบ

การท�างานในร่างกายที่ควบคุมระบบประสาทและการหลั่งฮอร์โมน โดยกลิ่นที่เรา

ได้รับเข้าไปนั้นจะไปกระตุ้นสมองส่วนที่มีผลต่ออารมณ์ ท�าให้เราสามารถน�ามา

จัดการกับอารมณ์ได้ตามคุณสมบัติของกลิ่นนั้นๆ

 ในปัจจุบัน กลิ่นที่สกัดจากน�้ามันหอมระเหย ถูกน�ามาใช้ในการบ�าบัด 

รกัษาโรค การนวด การบ�าบดัจติใจ การท�าเครือ่งหอม และเป็นส่วนหนึง่ของเครือ่ง
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ส�าอาง โดยเราจะพบได้ในโรงแรม สปา รวมทัง้ในผลติภณัฑ์ต่างๆ เป็นหลกั ซึง่น�า้มนั

หอมระเหยแต่ละชนดิจะมคีณุสมบตัทิีแ่ตกต่างกนัออกไป เช่น ช่วยแก้ภมูแิพ้ ก�าจดั

แบคทีเรีย ส่วนกลิ่นแต่ละกลิ่นก็จะท�าให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป เช่น 

ผ่อนคลาย สงบ หรือกระปรี้กระเปร่า

 ตัวอย่างกลิ่นที่ใช้บ�าบัดความเครียด ได้แก่ 

 1. กลิ่นพิมเสน แก้สิว ลดการอักเสบและฆ่าเชื้อ แก้รังแค บ�ารุงเส้นผม  

ไล่แมลง และบรรเทาความเครียด

 2. กลิ่นลาเวนเดอร์ ช่วยให้นอนหลับง่าย ช่วยปรับอารมณ์ให้เกิดความ

สมดุล จิตใจสงบ

 3. กลิ่นตะไคร้หอม ท�าความสะอาดผิวได้ดี ช่วยบรรเทาอาการหวัด  

ปวดศีรษะ ลดไข้ และผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

 4. กลิ่นโรสแมรี่ ท�าให้สดชื่นแจ่มใส มีสมาธิและมีก�าลังใจ แก้ปวดศีรษะ 

ไมเกรน

 5. กลิ่นคาโมมายล์ ท�าให้ผิวสะอาด จิตใจแจ่มใส มีสมาธิ ใช้นวดตัวจะ

ท�าให้ผิวหนังผ่อนคลาย

 6. กลิ่นยูคาลิปตัส ช่วยให้หายใจโล่ง ปลอดโปร่ง มีสมาธิ บรรเทาอาการ

อ่อนล้า ถ้าใช้นวดจะท�าให้สดชื่น 

 7. กลิ่นเปปเปอร์มินต์ ท�าให้จิตใจสดชื่น แจ่มใส ปลอดโปร่ง กระตุ้น 

ความคิดสร้างสรรค์

 8. กลิ่นเลมอน (มะนาว) ท�าให้สดชื่น แจ่มใส มีสมาธิ ใช้นวดจะท�าให้

ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น

 9. กลิ่นจัสมิน (มะลิ) ช่วยให้เกิดความมั่นใจ มองโลกในแง่ดี ช่วย 

ผ่อนคลายและกระตุ้นอารมณ์รัก

 10. กลิ่นส้ม ช่วยในการเผาผลาญพลังงาน ให้ความสดชื่น ผ่อนคลาย
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นำ้�มันต�มเจ้�เรือน
 

วาตะ ปิตตะ เสมหะ

น�้ามัน งา อัลมอนด์ มะกอก  
ละหุ่ง

มะพร้าว ทานตะวัน  
มะกอก     

มัสตาร์ด งา ทานตะวัน

สมุนไพร
ที่เติม

ว่านน�้า กระทกรก มะลิ บัวบก ชะเอม 
ไม้จันทน์ บอระเพ็ด

ว่านน�้า จูนิเปอร์

น�้ามันหอม 
ระเหย

กระวาน อบเชย 
เจอราเนียม ขิง ส้ม  
จันทน์เทศ ชะมด  
กุหลาบ ไม้จันทน์

คาโมไมล์ เทียน 
ข้าวเปลือก มะลิ      
ลาเวนเดอร์ เลมอน  
มิ้นต์ กุหลาบ ไม้จันทน์

อบเชย กานพลู ขิง 
ยูคาลิปตัส จูนิเปอร์

ก�รนวดหรือก�รสัมผัส
 

วาตะ ปิตตะ เสมหะ

ควรเน้นสมัผสัทีล่ะเอยีดอ่อน 
สัมผัสแบบเบาบางอ่อนโยน 
การกดนวดทีช้่าๆ แต่น�า้หนกั 
สม�า่เสมอ หรอืใช้การหมนุวน 
เป็นวงกลมอย่างอ่อนโยน เน้น 
จงัหวะการกดนวดทีส่ม�า่เสมอ

ควรเน้นสมัผสัทีต่รงจดุแม่นย�า 
เย็นและให้ความสดชื่น การ
กดนวดต้องแม่นย�า เน้นการ
แต่งรสมือในการกดนวด ใช้
ความเชี่ยวชาญของผู ้นวด
ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี 
และชาวป ิตตะมักจะตั้ ง
ค�าถามเพื่อหาเหตุผลต่างๆ 
ดังนั้นผู้นวดต้องสามารถให้
ค�าตอบได้อย่างมีเหตุผลจะ
ท�าให้ชาวปิตตะประทับใจ 
และสามารถผ่อนคลายกับ
กิจกรรมที่ท�าอยู่

การนวดที่หนักแน่น มั่นคง
และกระตุ ้นได้อย่างล�้าลึก 
เปี่ยมด้วยพลัง หนักแน่น แต่
มีความอ่อนโยนที่สามารถ
ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของ
เลือดและน�้าเหลือง
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 นอกจากนีป้ระเทศไทยของเรากย็งัมหีลกัฐานการใช้เรือ่งกลิน่จากพชืด้วย

เช่นกัน ดังจะเห็นจากสิ่งที่หลงเหลือในสมัยนี้ เช่น น�้าอบ น�้าปรุง เป็นต้น ซึ่งสิ่ง 

เหล่านีจ้ะมกีลิน่หอม ใช้แล้วเกดิความผ่อนคลาย แล้วยงัน�ามาใช้ในประเพณต่ีางๆ ด้วย

 การท�าน�้าอบ น�้าปรุง แป้งร�่า เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาวไทย 

ทีบ่รรพบรุษุถ่ายทอดสบืต่อกนัมาจากรุน่สูรุ่น่ ซึง่ในองค์ประกอบของการท�าน�า้อบ 

น�า้ปรงุ แป้งร�า่นีไ้ด้มกีารน�าสมนุไพรไทยต่างๆ มาเป็นส่วนประกอบทีช่่วยเรือ่งของ

ความหอม เช่น ใบเนียมอ้ม เปลือกมะกรูด ใบเตยหอม ก�ายาน ชะลูด และการ

สกดักลิน่หอมจากดอกไม้หลากหลายชนดิ เป็นต้น ซึง่ชาวไทยสมยัโบราณมกัจะใช้

เครือ่งหอมดงักล่าวกบัชวีติประจ�าวนั และยงัใช้ในวนัส�าคญัอกีวนัหนึง่คอื ประเพณี 

วันสงกรานต์ เพราะเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย สิ่งที่อยู่ควบคู่กับวันสงกรานต์คือ 

การรดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่ หรือการเล่นสาดน�้า ประแป้ง แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ในวันส�าคัญ 

ดงักล่าวคอื น�า้อบ น�า้ปรงุ แป้งร�า่ ซึง่เป็นภมูปัิญญาไทยทีจ่ะมาช่วยเตมิความสดชืน่

ในช่วงที่อากาศร้อน และผ่อนคลายความเครียดได้อีกด้วย

แป้งรำ่�
	 ส่วนผสม	

 1. แป้งดินสอพองสะตุ หรือแป้งหิน 2 ถ้วยตวง

 2. น�้าอบไทย 1 ช้อนโต๊ะ

 3. น�้าสมุนไพรที่ให้สีตามที่ต้องการ

 4. น�้าลอยดอกไม้สดหรือน�้าสะอาด ½ ถ้วย (ดอกมะลิและดอกกุหลาบ

ลอยน�้าทิ้งไว้ 1 คืน)

 5. น�้ามันดอกไม้ต่างๆ ½ ช้อนชา (น�้ามันจันทน์กะพ้อ, กระดังงา, มะลิ, 

ล�าเจียก, ไฮซิน)

 6. หญ้าฝรั่นอย่างดีบดละเอียด 1 ช้อนชา

 7. พิมเสนบดละเอียด
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	 วิธีท�า	

 1. ตวงแป้งใส่ชามทีเ่ตรยีมไว้ผสมน�า้มนัหอมต่างๆ และน�า้อบไทยเคล้าแป้ง 

ให้เข้ากัน

 2. ค่อยๆ เติมน�้าลอยดอกไม้ นวดจนเข้ากันดี

 3. น�าถุงบีบแป้งมาท�าเป็นกรวย โดยใส่หัวบีบไว้ตรงปลายเตรียมหยด 

(บีบ) แป้ง

 4. บีบแป้งลงในถาดที่ปูผ้าขาวบางไว้เรียบร้อยแล้ว ผึ่งลมไว้ให้แห้ง  

เก็บไว้ในโหลแก้ว

ก�รรำ่�แป้ง
	 ส่วนผสม

 1. ก�ายานบด  ¼ ถ้วย

 2. ผิวมะกรูดต�าละเอียด  ¼ ถ้วย

 3. น�้าตาลทรายแดง  ¼ ถ้วย

 4. พิมเสนบดละเอียด

	 วิธีการร�่าแป้ง

 1. น�าแป้งวางลงในโถเหลือตรงกลางส�าหรับวางทวน

 2. น�าส่วนผสมที่เตรียมไว้ผสมให้เข้ากัน

 3. น�าตะคันไปตั้งไฟให้ร้อนจัดและน�ามาวางบนทวนที่ตั้งในโหล ตักส่วน 

ผสมที่เตรียมไว้ใส่ลงไปประมาณ 1 ช้อนชา และปิดฝารอจนควันจาง ท�าซ�้ากัน

ประมาณ 9 ครั้ง
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นำ้�อบไทย
 ส่วนผสม

 1. ดอกกระดังงา  10 ดอก

 2. ชะลูดบดหยาบ  2 ช้อนโต๊ะ

 3. แก่นจันทน์เทศบดหยาบ  2  ช้อนโต๊ะ

 4. ใบเตยสดหั่นละเอียด  5  ใบ

 5. น�้าสะอาด  4  ถ้วย

 6. เทียนหอมอบขนม

 วิธีท�า

 1. น�าน�้าสะอาดตั้งไฟให้เดือด ดับไฟแล้วใส่ส่วนผสมที่เตรียมไว้ ปิดฝา 

ทิ้งไว้จนเย็นสนิท

 2. กรองใส่โถกระเบื้อง อบด้วยควันเทียน 3-5 ครั้ง

 3. ร�่าด้วยส่วนผสมที่ใช้ในการร�่าแป้ง ประมาณ 7-9 ครั้ง

 4. บดแป้งที่ร�่าแล้วประมาณ ⅛ ของน�้า (ก่อนบดแป้งร�่าให้หยดน�้ามัน

ดอกไม้ กลิ่นละ 3-5 หยด) ตามด้วยพิมเสน 1 หยิบมือ และน�าไปกรองด้วยผ้าขาว 

บางอีก 1 หรือ 2 ครั้ง

นำ้�ปรุง
 ส่วนผสม

 1. น�้าลอยดอกไม้  ¼  ถ้วย

 2. น�้ามันดอกไม้ต่างๆ  ¼  ช้อนชา

 3. แอลกอฮอล์ 95%  ¼  ถ้วย

 4. ใบเนียมหั่นละเอียด  10 ใบ

 5. ใบเตยหั่นละเอียด  5  ใบ
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 6. ผิวมะกรูดบดละเอียด  ¼ ถ้วย

 7. พิมเสนบดละเอียด  ½ ช้อนโต๊ะ

 วิธีท�า

 1. น�าน�้าลอยดอกไม้ผสมกับกลิ่นน�้าหอมต่างๆ ผสมและใส่ขวดทิ้งไว้  

3 วัน

 2. น�าแอลกอฮอล์ 95% ผสมกับใบเนียม 1 ขวด ผสมกับใบเตย 1 ขวด 

และผสมกับผิวมะกรูด 1 ขวด ปิดฝาทิ้งไว้ 3 วัน

 3. น�าน�้าในข้อ 1 และข้อ 2 มากองรวมกัน ถ้าสีค่อนข้างขุ่นให้เติม

แอลกอฮอล์ 95% และปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ 3 เดือน จึงจะน�ามาใช้ได้

849-60 in.indd   216 8/22/17   9:21 AM



217

ดับกระห�ยด้วยน้ำ�สมุนไพรต�มเจ้�เรือน 

โดย อาจารย์ ศุภวรรณ ชัยประกายวรรณ์ 

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

คว�มหม�ยของเจ้�เรือน
 เจ้าเรือนบริบทของสุขภาพ หมายถึง ธรรมชาติเฉพาะตัวของแต่ละคน 

ที่ถูกก�าหนดมาขณะปฏิสนธิ จากปัจจัยทางพันธุกรรมและสภาวะในครรภ์มารดา 

ตลอดจนการบริโภคอาหารและพฤติกรรมของแม่ในระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งมีผลต่อ

สัดส่วนของธาตุทั้งสี่หรือตรีโทษทั้งสามที่ประกอบกันเป็นตัวเรา ดังนั้นแต่ละคน

ต่างก็มีเจ้าเรือนที่ติดตัวมาแต่ก�าเนิด 

 เจ้าเรือนจะสะท้อนความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคลออกมาดังนี้

 - โครงสร้างและลักษณะทางกายภาพ

 - ระบบการท�างานในร่างกาย

 - แนวโน้มเกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บป่วย

 - บุคลิกภาพ

 - การเรียนรู้และการตัดสินใจ

 - จิตใจ อารมณ์
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ก�รวิเคร�ะห์เจ้�เรือน
 เจ้าเรือนตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทยกล่าวว่า คนเราเกิดมาในร่างกาย

ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่คือ ดิน น�้า ลม ไฟ ซึ่งในแต่ละคนจะมีธาตุหลักเป็นธาตุ

ประจ�าตวั เรยีกว่า “ธาตเุจ้าเรอืน” ซึง่ธาตเุจ้าเรอืนนีม้กีารวเิคราะห์ 2 ประเภทคอื  

ธาตุเจ้าเรือนเกิด จะถูกก�าหนดตามวันเกิด โดยแบ่งได้เป็น ดิน น�้า ลม ไฟ และ 

ธาตุเจ้าเรือนปัจจุบัน ที่พิจารณาจากบุคลิกลักษณะ อุปนิสัย ภาวะด้านสุขภาพ

กายและใจ ซึ่งจะบ่งบอกลักษณะกลไกการท�างานปัจจุบันของร่างกายหรือตรีโทษ 

(ปิตตะ วาตะ เสมหะ) 

 ตามทฤษฎีโบราณกล่าวว่า ถ้าธาตุทั้งสี่ในร่างกายสมดุลบุคคลนั้นจะไม่ 

เจ็บป่วย หากธาตุทั้งสี่ขาดความสมดุลก็มักจะเกิดความเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจาก

ธาตุที่เสียสมดุล ซึ่งธาตุเจ้าเรือนของแต่ละบุคคลนั้นมักเสียสมดุลได้ง่าย 

 ● ธาตเุจ้าเรอืนเกดิ สามารถวเิคราะห์ได้ทัง้ เดอืนปฏสินธ ิเดอืนเกดิ หรอื 

วันที่เกิด

 วิเคร�ะห์จ�กเดือนปฏิสนธิ
 ตามคัมภีร์ประถมจินดา กล่าวว่าเมื่อมารดามีครรภ์นั้นตั้งขึ้นในฤดูอันใด

ในธาตุอันใด ก็เอาธาตุนั้นเป็นที่ตั้งแห่งกุมารนั้น

 ตั้งครรภ์ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม : ธาตุดิน

 ตั้งครรภ์ในเดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน : ธาตุไฟ 

 ตั้งครรภ์ในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน : ธาตุลม

 ตั้งครรภ์ในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม : ธาตุน�้า
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 วิเคร�ะห์จ�กเดือนเกิด 
 ธาตุดิน  : ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม

 ธาตุไฟ  : มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม

 ธาตุลม  : เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน

 ธาตุน�้า  : กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน

 วิเคร�ะห์จ�กวันเกิด
 ธาตุดิน : วันจันทร์ วันพฤหัสบดี 

 ธาตุลม : วันอังคาร

 ธาตุน�้า : วันพุธ วันศุกร์

 ธาตุไฟ : วันเสาร์ วันอาทิตย์

 ● ธาตเุจ้าเรอืนปัจจบุนั เป็นการวเิคราะห์จากลกัษณะทีเ่ป็นอยูห่รอืสิง่ที่ 

แสดงออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัดในปัจจุบันทั้งบุคลิกลักษณะ อุปนิสัย ภาวะด้าน

สุขภาพกายและใจ และบ่งบอกธาตุเจ้าเรือนปัจจุบันนี้เป็นลักษณะตรีโทษ คือเป็น 

เจ้าเรือน ปิตตะ	 วาตะ หรือเสมหะ ซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างจากธาตุเจ้าเรือนเกิด 

เนื่องจากเป็นกลไกการท�างานของร่างกายไม่ใช่ธาตุที่ประกอบเป็นร่างกาย

นำ้�กระส�ยย�ปิตตะ
 เหมาะส�าหรบัผูท้ีม่อีาการร้อนในบ่อย รูส้กึปากแห้ง คอแห้ง เจบ็คอ มคีวาม 

ร้อนในร่างกายสูง เป็นฝีหรือแผลอักเสบง่าย เหงื่อออกมาก อ่อนเพลียง่าย

 ส่วนประกอบ

 1. ฝาง  100  กรัม

 2. หญ้าปักกิ่ง  100  กรัม

 3. แห้วสด  1  กิโลกรัม
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 4. ใบเตย  10 ใบ

 5. น�้าเปล่า  9   ลิตร

 6. น�้าตาลทรายแดง

 7. น�้าตาลกรวด

 วิธีท�า

 - ล้างท�าความสะอาด ใบเตย แห้วสด และคดัเลอืกสิง่แปลกปลอมออกจาก 

หญ้าปักกิ่งและฝาง 

 - ต้มน�้าให้เดือด ใส่ฝาง แห้วสด และใบเตยลงไปต้มประมาณ 45 นาที

 - ห่อหญ้าปักกิ่งด้วยผ้าขาวบาง แล้วน�าลงต้ม ใช้เวลาประมาณ 5 นาที  

จึงเอาห่อหญ้าปักกิ่งขึ้น

 - กรองเอาแต่น�้าต้มสมุนไพร

 - ปรุงรสด้วยน�้าตาลทรายแดง น�้าตาลกรวด

นำ้�กระส�ยย�ว�ตะ
 เหมาะส�าหรบัผูท้ีม่อีาการท้องอดื จกุแน่นท้อง อดึอดัท้อง จกุแน่นหน้าอก 

เหนื่อยง่าย หอบง่าย

 ส่วนประกอบ

 - ขิง  ½  กิโลกรัม

 - ตะไคร้  ½  กิโลกรัม

 - ใบเตย  10  ใบ

 - ล�าไยกระป๋อง

 - น�้าเปล่า  9  ลิตร

 - น�้าตาลทรายแดง

 - น�้าตาลกรวด
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 วิธีท�า
 - ล้างใบเตยให้สะอาด น�ามาโขลกหรือปั้น เพื่อคั้นเอาน�้า
 - ล้างท�าความสะอาดขงิ ปลอกเปลอืกและหัน่เป็นชิน้ประมาณหวัแม่มอื 
และทุบพอแตก
 - ล้างท�าความสะอาดตะไคร้ แล้วทุบพอแตก
 - ต้มน�้าให้เดือด เติมล�าไยกระป๋อง ตะไคร้ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
 - เติมขิงที่เตรียมไว้ลงต้ม ใช้เวลาต้มประมาณ 10 นาที
 - กรองเอาแต่น�้าสมุนไพร เติมน�้าตาลทรายแดง น�้าตาลกรวดตามชอบ
 - ทิ้งไว้ให้เย็น เติมน�้าคั้นใบเตย ให้ได้สีเขียวตามต้องการ

นำ้�กระส�ยย�เสมหะ
 เหมาะส�าหรับผู้ที่เป็นหวัด ไอ มีเสมหะ ปัสสาวะขัด ท้องผูก หนักเนื้อ 
หนักตัว ไม่คล่องแคล่ว
 ส่วนประกอบ	

 - สับปะรด  4   ลูก

 - มะนาว  10 ลูก

 - รากเตย

 - น�้าตาลทรายแดง

 - น�้าตาลทราย
	 วิธีท�า
 - ปลอกสับปะรด หั่นเป็นชิ้น น�าสับปะรดมาปั่นหยาบ (ใช้ได้ทั้งแกน 
และเนื้อ)
 - ต้มน�้าให้เดือด เติมสับปะรดปั่น รากเตย ใช้เวลาต้มประมาณ 45 นาที
 - กรองเอาแต่น�้าสมุนไพร
 -  เติมน�้าตาลทรายแดง น�้าตาลกรวด
 -  เติมน�้ามะนาว (ปรุงรสตามชอบ)
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ดูแลสุขภ�พด้วยอ�ห�รไทยต�มเจ้�เรือน

โดย อาจารย์ จิราภรณ์ โยวทิตย์ 

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

คว�มหม�ยของเจ้�เรือน
 เจ้าเรือนบริบทของสุขภาพ หมายถึง ธรรมชาติเฉพาะตัวของแต่ละคนที่ 

ถูกก�าหนดมาขณะปฏิสนธิ จากปัจจัยทางพันธุกรรมและสภาวะในครรภ์มารดา 

ตลอดจนการบริโภคอาหารและพฤติกรรมของแม่ในระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งมีผลต่อ

สัดส่วนของธาตุทั้งสี่หรือตรีโทษทั้งสามที่ประกอบกันเป็นตัวเรา ดังนั้นแต่ละคน

ต่างก็มีเจ้าเรือนที่ติดตัวมาแต่ก�าเนิด 

 เจ้าเรือนจะสะท้อนความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคลออกมาดังนี้

 - โครงสร้างและลักษณะทางกายภาพ

 - ระบบการท�างานในร่างกาย

 - แนวโน้มเกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บป่วย

 - บุคลิกภาพ

 - การเรียนรู้และการตัดสินใจ

 - จิตใจ อารมณ์
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ก�รวิเคร�ะห์เจ้�เรือน
 เจ้าเรือนตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทยกล่าวว่า คนเราเกิดมาในร่างกาย

ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่คือ ดิน น�้า ลม ไฟ ซึ่งในแต่ละคนจะมีธาตุหลักเป็นธาตุ

ประจ�าตัว เรียกว่า “เจ้าเรือน” ซึ่งเจ้าเรือนนี้มีการวิเคราะห์ 2 ประเภทคือ  

เจ้าเรือนเกิด จะถูกก�าหนดตามวันเกิด โดยแบ่งได้เป็น ดิน น�้า ลม ไฟ และ 

เจ้าเรอืนปัจจบุนั ทีพ่จิารณาจากบคุลกิลกัษณะ อปุนสิยั ภาวะด้านสขุภาพกายและใจ  

ซึ่งจะบ่งบอกลักษณะกลไกการท�างานปัจจุบันของร่างกายหรือตรีโทษ (ปิตตะ 

วาตะ เสมหะ) 

 ตามทฤษฎีโบราณกล่าวว่า ถ้าธาตุทั้งสี่ในร่างกายสมดุลบุคคลนั้นจะไม่ 

เจ็บป่วย หากธาตุทั้งสี่ขาดความสมดุลก็มักจะเกิดความเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจาก

ธาตุที่เสียสมดุล ซึ่งธาตุเจ้าเรือนของแต่ละบุคคลนั้นมักเสียสมดุลได้ง่าย 

 ● เจ้าเรือนเกิด สามารถวิเคราะห์ได้ทั้ง เดือนปฏิสนธิ เดือนเกิด หรือ 

วันที่เกิด

 วิเคราะห์จากเดือนปฏิสนธิ

 ตามคัมภีร์ประถมจินดา กล่าวว่าเมื่อมารดามีครรภ์นั้นตั้งขึ้นในฤดูอันใด

ในธาตุอันใด ก็เอาธาตุนั้นเป็นที่ตั้งแห่งกุมารนั้น

 ตั้งครรภ์ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม : ธาตุดิน

 ตั้งครรภ์ในเดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน : ธาตุไฟ 

 ตั้งครรภ์ในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน : ธาตุลม

 ตั้งครรภ์ในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม : ธาตุน�้า

 วิเคราะห์จากเดือนเกิด	

 ธาตุดิน  : ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม

 ธาตุไฟ  : มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม
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 ธาตุลม  : เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน

 ธาตุน�้า  : กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน

 วิเคราะห์จากวันเกิด

 ธาตุดิน : วันจันทร์ วันพฤหัสบดี 

 ธาตุลม : วันอังคาร

 ธาตุน�้า : วันพุธ วันศุกร์

 ธาตุไฟ : วันเสาร์ วันอาทิตย์

 ● เจ้าเรือนปัจจุบัน เป็นการวิเคราะห์จากลักษณะที่เป็นอยู ่หรือ 

สิ่งที่แสดงออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัดในปัจจุบันทั้งบุคลิกลักษณะ อุปนิสัย ภาวะ

ด้านสขุภาพกายและใจ และบ่งบอกเจ้าเรอืนปัจจบุนันีเ้ป็นลกัษณะตรโีทษ คอืเป็น 

เจ้าเรอืน ปิตตะ	วาตะ หรอืเสมหะ ซึง่มชีือ่เรยีกแตกต่างจากเจ้าเรอืนเกดิ เนือ่งจาก

เป็นกลไกการท�างานของร่างกายไม่ใช่ธาตุที่ประกอบเป็นร่างกาย

 ความหมายของตรีโทษ

 ตรโีทษ คอื กลไก (functional principles) ทีม่ส่ีวนส�าคญัต่อการเกดิขึน้  

ด�าเนินไป และการสิ้นสุดของธาตุในร่างกายหรือชีวิต ประกอบด้วย 3 กลไกคือ 

วาตะ ปิตตะ และเสมหะ อาจกล่าวได้ว่าธาตุทั้งสี่ (ดิน น�้า ลม ไฟ) คือ ธาตุหลัก 

ทีป่ระกอบเป็นโครงสร้างร่างกาย ส่วนตรโีทษ คอื กลไกการขบัเคลือ่นของธาตทุัง้สี่ 

ในร่างกายคนเรา
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ตารางที่	1 แสดงส่วนประกอบ คุณสมบัติ หน้าที่ของแต่ละตรีโทษ หรือกลไก 

  ในร่างกาย

วาตะ ปิตตะ เสมหะ

ประกอบด้วย ลม ไฟ	+	น�้า ดิน	+	น�้า

คุณสมบัติ แห้ง	เย็น	เบา	หยาบ ร้อน	เบา	ชุ่มชื้น	เหลว ชุ่มชื้น	หนัก	เย็น	นิ่ง	ช้า

หน้าที่ “พลังแห่งการ
เคลื่อนไหว”

ท�าให้เกิดการเคลื่อนไหว
ต่างๆ เช่น การหายใจ 
การขับถ่าย ความคิด 

ความหวาดกลัว 
วิตกกังวล ฯลฯ

“พลังแห่งการ
เปลี่ยนแปลง”

ท�าให้เกิดการเปลี่ยน
สภาพ  เช่น ความหิว 

การย่อยอาหาร ให้ความ
อบอุ่นในร่างกาย 

การมองเห็น สติปัญญา 
ความรู้ ความเข้าใจ ฯลฯ

“พลังแห่งการเชื่อม
ประสาน”

ให้ความหล่อลื่น ชุ่มชื้น 
และการเกิดโครงสร้าง
ต่างๆ เช่น การหล่อลื่น

ในข้อและเยื่อบุใน
กระเพาะล�าไส้ ฯลฯ 

การให้อภัย ความเป็น
เจ้าเข้าเจ้าของ

ลักษณะ
เมื่อสมดุล

กระตือรือร้น ร่างกาย
ขับของเสียตามปกติ 
การเคลื่อนไหวของ
ร่างกายที่เหมาะสม

การย่อยอาหารและการ
เผาผลาญดูดซึมสมดุล 
มองเห็นและรับรู้ได้ดี 
กล้าหาญ สติปัญญาดี

ผิวพรรณดี ข้อต่อกระชับ       
มีความอดทน 
จิตใจเยือกเย็น

อาการ
เมื่อก�าเริบ

อ่อนเพลีย หมดแรง 
น�้าหนักลด สั่น ท้องผูก 

นอนไม่หลับ มึนงง

การอักเสบ ดีซ่าน 
คอแห้ง ร้อนรุ่ม 
โรคกระเพาะ

หนักเนื้อหนักตัว ซึมเซา 
เฉื่อย บวม ไอ นอนมาก
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ตารางที่	2 แสดงลักษณะ ระบบการท�างานในร่างกายและปัญหาสุขภาพที่พบ 

  ในแต่ละตรีโทษ

สิ่งที่พบ วาตะ ปิตตะ เสมหะ

รูปร่าง	โครงสร้าง ผอม สูง ปานกลาง ใหญ่

น�้าหนัก น้อย ขึ้นยาก ปานกลาง มาก ขึ้นง่าย

ผิว แห้ง หยาบ คล�้า นุ่ม มัน แดง มีไฝ ฝ้า 
และริ้วรอยบนผิวหนัง

ผิวแพ้ง่าย

ละเอียด มัน ขาว

ผม น้อย แห้ง หยาบ นุ่ม ละเอียด ร่วงหรือ
หงอกก่อนวัย

ดก ด�า หนา หยักศก

ฟัน ไม่เรียบ 
ไม่เสมอกัน แตกง่าย 

ขนาดปานกลาง 
เหลือง เลือดออกง่าย

ใหญ่ แน่น ขาว  
เป็นเงางาม

ดวงตา ขนาดเล็ก 
ไม่เท่ากัน ตาแห้ง 

ขนตาน้อย

ขนาดปานกลาง ตาคม 
ระคายเคืองง่าย 
ขนตาละเอียด

ใหญ่ แววตาอ่อนโยน 
มีน�้าหล่อเลี้ยง 

ขนตาดก ด�า หนา

ความหิว/	
ความอยากอาหาร

ไม่แน่นอน 
ไม่คงที่

หิวบ่อย กินจุ ไม่มาก คงที่

การขับถ่าย อุจจาระแห้ง 
แข็ง ท้องผูกง่าย

อุจจาระเหลว 
ท้องเสียง่าย

อุจจาระนุ่ม 
ถ่ายเป็นเวลา 

เหงื่อ น้อย มือเท้าเย็น มาก ตัวอุ่น น้อย ร่างกายเย็น

การนอนหลับ หลับยาก ไม่สนิท หลับง่าย ตื่นไว หลับสนิท นอนมาก

ความฝัน ฝันบ่อย มักฝัน
เกี่ยวกับการเดินทาง

ฝันไม่บ่อย มักฝันเกี่ยว
กับแสงไฟ ความร้อน 

ความรุนแรง

ไม่ค่อยฝัน มักฝัน
เกี่ยวกับน�้าและสิ่ง

สวยสดงดงาม โรแมนติก

พละก�าลัง/
ความอดทน

น้อย 
ความอดทนน้อย

ปานกลาง มาก 
ความอดทนสูง
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สิ่งที่พบ วาตะ ปิตตะ เสมหะ

แนวโน้ม
ความเจ็บป่วย

ท้องผูก อ่อนเพลีย 
ปวดตามร่างกาย

การอักเสบ ความร้อน บวม ความดัน 
เบาหวาน

น�้าเสียง/การพูดจา น�้าเสียงแหบแห้ง 
พูดเร็ว ช่างพูด

เสียงดังฟังชัด พูดตรง 
กระชับ

เสียงทุ้ม คงที่ 
พูดน้อย พูดช้า

ท่าเดิน/
การเคลื่อนไหว

เดินตัวโยก 
เดินเร็ว เคลื่อนไหวเร็ว 

ไม่ค่อยอยู่นิ่ง

เดินตรง เคลื่อนไหว
เร็วปานกลาง

เคลื่อนไหวและ
มีจุดมุ่งหมาย

เดินช้า เดินลงส้น
ไม่ค่อยเคลื่อนไหว 

เคลื่อนไหวช้า

บุคลิกโดยทั่วไป กระตือรือร้น เป็นผู้น�า ช้า 
ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจ

มนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ดี 
แต่ไม่ยาวนาน

ปานกลาง รักมาก
แค้นมาก

ช้า มั่นคง

การเรียนรู้/
ความจ�า

เรียนรู้เร็ว 
ความจ�าไม่ดี

เรียนรู้ทะลุปรุโปร่ง 
ความจ�าปานกลาง

เรียนรู้ช้า แต่จ�าได้นาน

การตัดสินใจ ตัดสินใจเร็ว 
ไม่เด็ดขาด

ตัดสินใจเด็ดขาด ตัดสินใจช้า

จิตใจ/อารมณ์ หวาดกลัว 
วิตกกังวล

หงุดหงิดง่าย โกรธง่าย
หายเร็ว

เยือกเย็น อ่อนโยน
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เจ้�เรือนกับก�รดูแลสุขภ�พ
 การประยกุต์ใช้องค์ความรูเ้จ้าเรอืนในการดแูลสขุภาพหรอืให้การบ�าบดัได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ ต้องมคีวามรูพ้ืน้ฐานเรือ่งการดแูลสขุภาพของแต่ละธาตใุห้อยู่

ในภาวะสมดลุ การรูว่้าเรามเีจ้าเรอืนแบบใดเป็นเหมอืนพืน้ฐานให้เราดแูลตนเองได้ 

ท�าให้ทราบถึงแนวโน้มที่จะเกิดอาการเจ็บป่วยได้บ้าง เช่น ถ้าเราธาตุลม ก็มักจะมี

ปัญหาเรื่องปวดเมื่อย หรือข้อต่อต่างๆ หลุดหลวมได้ง่าย การออกก�าลังกาย การ

ด�าเนินชีวิต และการรับประทานอาหารที่เหมาะสมก็มีส่วนช่วยเข้าไปบ�ารุงหรือ

บรรเทาอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้

หลักก�รดำ�เนินชีวิตให้สมดุลสำ�หรับช�วปิตตะ
 ❏ เมื่อผิดปกติ: มีความร้อน มีการอักเสบ ดีซ่าน คอแห้ง ร้อนรุ่ม  

โรคกระเพาะ

 ❏  หลกีเลีย่งการสมัผสัหรอืใกล้ชดิกบัความร้อนหรอืสิง่ทีร้่อน เช่น อากาศ 

สถานที่และสิ่งแวดล้อมที่มีความร้อน หากจ�าเป็นต้องอยู่ใกล้ความ

ร้อนก็ไม่ควรอยู่ต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

 ❏  ไม่ควรกินอาหารมัน ของทอด (ในน�า้มัน) อาหารที่ปรุงรสจัด (เผ็ด 

เปรี้ยว เค็ม) 

 ❏  หลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์

 ❏ รักษาความเยือกเย็นของร่างกายและจิตใจ 

 ❏ อยู่ในที่มีอากาศเย็น สดชื่น อากาศดี มีลมพัดผ่าน 

 ❏ พยายามสัมผัสกับธรรมชาติที่ร่มรื่นโดยเฉพาะที่มีต้นไม้ เช่น ร่มไม้ 

สวน ป่า 

 ❏ ฝึกหายใจออกยาวๆ 
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 ❏  เรียนรู้ที่จะมองเห็นและยอมรับในความเป็นจริงว่าไม่มีสรรพสิ่งใด 

ในชวีติทีจ่ะสมบรูณ์พร้อมเสมอไป เพือ่ทีจ่ะปล่อยวางความอดึอดัหรอื

ขุ่นเคืองใจในสิ่งที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของตัวเอง

 ❏  เจริญเมตตาภาวนาทั้งแก่ตัวเองและชีวิตอื่นๆ

หลักก�รดำ�เนินชีวิตให้สมดุลสำ�หรับช�วเสมหะ
 เมื่อผิดปกติ: หนักเนื้อหนักตัว ซึมเซา เฉื่อย บวม ไอ นอนมาก

 ❏  หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่เย็นและชื้น 

 ❏  หลีกเลี่ยงอาหารมัน ของทอด ของที่รสหวานมากๆ 

 ❏  ไม่ควรอยู่เฉยๆ เป็นเวลานานๆ ถ้า (จ�าเป็นต้อง) ท�างานที่อยู่นิ่งๆ 

เช่น งานในส�านกังาน ควรจะหาโอกาสเคลือ่นไหวหรอืบรหิารร่างกาย 

เป็นระยะๆ 

 ❏  ออกก�าลังกายเป็นประจ�าและสม�่าเสมอ

 ❏  หาความท้าทายในชวีติ (ในลกัษณะทีเ่หมาะสม) บ้าง เช่น การเดนิทาง 

ไปในสถานที่ที่ไม่เคยไป เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและเกิดการเรียนรู้ 

สิ่งใหม่ในชีวิต

หลักก�รดำ�เนินชีวิตให้สมดุลสำ�หรับช�วว�ตะ
 เมื่อผิดปกติ: อ่อนเพลีย หมดแรง ปวดเมื่อย น�้าหนักลด สั่น ท้องผูก  

นอนไม่หลับ มึนงง

 รักษาร่างกายให้อบอุ่นและชุ่มชื้น เช่น การนวดร่างกายด้วยน�้ามันงา  

(โดยเฉพาะในหน้าหนาวและเวลาที่อากาศแห้ง)

 ❏ หลีกเลี่ยงสิ่งที่เย็นๆ เช่น สถานที่ อากาศ อุณหภูมิ รวมทั้งอาหาร 

และเครื่องดื่มเย็นๆ 
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 ❏  กินอาหารที่บ�ารุง อาหารที่มีคุณสมบัติชุ่มชื้น และให้ความอบอุ่น  

ใช้สมุนไพรรสเผ็ดร้อนพอประมาณเพื่อช่วยให้ระบบย่อยอาหาร

ท�างานดี

 ❏  ไม่ควรบริโภคอาหารที่ไม่ปรุง (อาหารดิบๆ) โดยเฉพาะผักสด 

รสฝาดขม ในปริมาณมากเกินไป

 ❏  กินอาหารโดยเน้นที่รสหวาน เปรี้ยว เค็ม ส่วนอาหารรสเผ็ดร้อน  

ขม และฝาดให้กินในปริมาณที่ไม่มากนัก 

 ❏  ด�าเนินชีวิตให้เป็นกิจวัตร สม�่าเสมอ ไม่เร่งรีบ ท�าอย่างช้าๆ มีสติ  

และท�าทีละอย่าง

 

หลักก�รรับประท�นอ�ห�ร
 ● กินเมื่อรู้สึกหิว

 ●  ไม่ควรกินอาหารในขณะที่ก�าลังโกรธ หงุดหงิด หดหู่ เศร้าหมอง 

 ●  ควรอาบน�้าหรืออย่างน้อยล้างเท้า มือ ปากและหน้าก่อนกินอาหาร

 ●  กินอาหารท่ามกลางสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่รื่นรมย์ ไม่อึกทึก

ครึกโครม

 ●  หากเป็นไปได้ควรกินอาหารที่ปรุงโดยคนที่เรารักและคนที่รักเรา

 ●  กินอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ๆ ไม่ควรกินอาหารที่เก็บค้างไว้

 ●  กินอาหารที่เหมาะกับธรรมชาติของเรา

 ●  ขณะที่กินอาหารควรจดจ่อใส่ใจกับการกินอาหาร ไม่ควรท�ากิจกรรม

อื่นๆ ไปด้วย 

 ●  เคี้ยวอาหารให้ละเอียด ไม่กินด้วยความเร่งรีบ แต่ก็ไม่ควรกินช้าจน

เกินไป

 ●  เวลากินอาหารควรนั่งกิน ไม่ควรยืนหรือเดินกิน หากเป็นไปได้ให้ 

หันหน้าไปทางทิศตะวันออก
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 ●  กินอาหารในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป 

 ●  ทุกๆ เมล็ดข้าว ทุกๆ เส้นใยในพืชผักล้วนมีพลังชีวิตและมีคุณค่า  

อีกทั้งได้มาด้วยปัจจัยอีกนับไม่ถ้วน เพราะฉะนั้นไม่ควรมีอาหาร 

เหลือทิ้ง ควรเตรียมแต่พออิ่ม

 ●  หลงักนิอาหารเสรจ็ใหม่ๆ ไม่ควรอาบน�า้ ออกก�าลงักาย หรอืท�ากจิกรรม 

ใดๆ อาจจะเดินช้าๆ สักหนึ่งร้อยก้าว และนอนตะแคงซ้ายสักพัก 

เพื่อช่วยให้ร่างกายย่อยอาหารดีขึ้น 

รสทั้งเก้�: คุณสมบัติ สรรพคุณต่อร่�งก�ยมนุษย์
รสทั้งเก้าจะมีคุณสมบัติ สรรพคุณ และส่งผลต่อร่างกายแตกต่างกัน ดังนี้

 1.	 รสหวาน

 คุณสมบัติ:	 เพิม่ความหนดืข้นของน�า้ เพิม่ไฟ เพิม่ลม

 ฤทธิ์และสรรพคุณ:	 บ�ารุงร่างกาย เพิ่มพูนเนื้อเยื่อต่างๆ  

   ให้พละก�าลงัซ่อมแซมโครงสร้างทีส่กึหรอ  

   แก้อ่อนเพลีย

 ผลจากการบริโภคมากเกินไป:	 กระหายน�้า ตัวร้อน ปากแห้ง คอแห้ง  

   ไข้ ไอ 

 ตัวอย่างสิ่งที่มีรสหวาน: ข้าวเจ้า นม เนย ชะเอมเทศ น�้าอ้อย  

   มะพร้าว ผลไม้รสหวาน 
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 2.	 รสเปรี้ยว

 คุณสมบัติ: เพิ่มน�้า เพิ่มความชุ่ม ลดไฟ ลดลม

 ฤทธิ์และสรรพคุณ: เป็นยาระบาย ให้ความชุ่มชื้น ท�าให้ 

   กระชุ่มกระชวย กระตุ้นการไหลเวียน 

	 ผลจากการบริโภคมากเกินไป: ท ้องเสีย โลหิตจาง เม็ดเลือดน้อย  

   อ่อนเพลีย

 ตัวอย่างสิ่งที่มีรสเปรี้ยว: โยเกิร์ต เนยแข็ง มะนาว มะขามเปรี้ยว  

   มะเขือเทศ ผลไม้รสเปรี้ยว อาหาร 

   หมักดอง 

 3.	 รสเค็ม

 คุณสมบัติ:	 เพิม่ไฟ เพิม่ลม เพิม่ความหนดืข้นของน�้า

 ฤทธิ์และสรรพคุณ: ช่วยย่อยและเจริญอาหาร ขับเสมหะ  

   ขับป ัสสาวะ กระตุ ้นการไหลเวียน  

   รักษาเนื้อหนัง

 ผลจากการบริโภคมากเกินไป:	 กระหายน�้า เป็นไข้ ผมร่วง ผมหงอก ไข้  

   ไอ เจ็บคอ 

 ตัวอย่างสิ่งที่มีรสเค็ม: เกลือทะเล เกลือสินเธาว์ สาหร่ายทะเล
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 4.	 รสเผ็ดร้อน

 คุณสมบัติ:	 เพิม่ไฟ เพิม่ลม เพิม่ความหนดืข้นของน�้า

 ฤทธิ์และสรรพคุณ: ช่วยย่อยและเจริญอาหาร ขับลม ท�าให้ 

   ช่องในร่างกายเปิดโล่ง กระตุ้นการหลั่ง 

   ของเหลวในร ่างกาย เช ่น น�้ ามูก  

   ลดการแขง็ตวัของเลอืด กระตุน้ประสาท

 ผลจากการบริโภคมากเกินไป:  หมดสติ อ่อนเพลีย กล้ามเนื้อลีบและ 

   อ่อนแรง มนึงง รุม่ร้อน คอแห้ง กระหายน�า้

   สั่น กระวนกระวาย

 ตัวอย่างสิ่งที่มีรสเผ็ดร้อน: พริกขี้หนู พริกไทย ขิง ข่า ใบกะเพรา  

   ตะไคร้ ดีปลี 

 5.	 รสขม

 คุณสมบัติ:	 เพิ่มน�้า เพิ่มความชุ่ม ลดไฟ ลดลม

 ฤทธิ์และสรรพคุณ:	 แก้ไข้ แก้พษิ แก้อกัเสบ แก้คนั แก้ตบัร้อน 

 ผลจากการบริโภคมากเกินไป:  อ่อนเพลีย มึนงง ซึมเศร้า ชามือ ชาเท้า  

   ท้องอืด

	 ตัวอย่างสิ่งที่มีรสขม: มะระ สะเดา บอระเพ็ด 
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 6.	 รสฝาด

 คุณสมบัติ:	 เพิม่ไฟ เพิม่ลม เพิม่ความหนดืข้นของน�้า

 ฤทธิ์และสรรพคุณ:	 ท�าให้เกดิการหดรดั ห้ามเลอืด สมานแผล 

    หยุดการไหล ท�าให้แห้ง แก้ท้องเสีย 

 ผลจากการบริโภคมากเกินไป: ปากแห้ง เสียงแห้ง ท้องผูก อ่อนเพลีย  

   กล้ามเนื้อลีบและอ่อนแรง เกร็ง

 ตัวอย่างสิ่งที่มีรสฝาด: กล้วยดิบ ขมิ้น ผักกินใบ 

 7.	 รสมัน

 คุณสมบัติ:  เพิม่ไฟ เพิม่ลม เพิม่ความหนดืข้นของน�้า

 ฤทธิ์และสรรพคุณ:  บ�ารุงก�าลัง แก้อ่อนเพลีย แก้ปวดเมื่อย  

   แก้ปวดข้อ บ�ารุงกระดูกและไขข้อ

 ผลจากการบริโภคมากเกินไป:	 ไข้ ไอ ผื่นแพ้ สิว 

 ตัวอย่างสิ่งที่มีรสมัน: ถั่ว น�้าเต้าหู้ งา

 8.	 รสหอมเย็น

 คุณสมบัติ:	 เพิ่มน�้า ลดไฟ ลดลม

	 ฤทธิ์และสรรพคุณ:  มีผลต่อจิตใจ ท�าให้สงบ คลายเครียด 

    ร่างกายผ่อนคลาย แก้อาการนอนไม่หลบั

 ผลจากการบริโภคมากเกินไป:  อ่อนเพลีย เฉื่อยชา ซึมเศร้า ง่วงนอน

 ตัวอย่างสิ่งที่มีรสหอมเย็น:  ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม 
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 9.	 รสเมาเบื่อ

	 คุณสมบัติ:	 ก�าจัดพิษในไฟ ในลม ในน�้า

 ฤทธิ์และสรรพคุณ:	 แก้น�้าเหลืองเสีย แก้การอักเสบต่างๆ   

   ถอนพิษต่างๆ

 ผลจากการบริโภคมากเกินไป:	 วิงเวียน ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน 

   หมดสติ เสียชีวิต

	 ตัวอย่างสิ่งที่มีรสเมาเบื่อ: รางจืด ดอกล�าโพง กัญชา 

หลักก�รเลือกอ�ห�รให้สมดุลกับเจ้�เรือน

อาหารส�าหรับชาวปิตตะ

หลักการเลือกรับประทานอาหารให้สมดุล	ส�าหรับชาวปิตตะ

 1. ไม่ควรกนิอาหารมนั ของทอด (ในน�้ามนั) อาหารทีป่รงุรสจดั (เผด็ เคม็ 

มัน)

 2. หลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์

 3. กินอาหารโดยเน้นที่รสขม เปรี้ยว หวานน้อย 

ตัวอย่างรายการอาหารส�าหรับชาวปิตตะ

อาหารเช้า

 ● โจ๊กข้าวกล้องใส่เห็ด เต้าหู้ ปรุงรสด้วยซีอิ๊ว ลูกผักชี โรยหน้าด้วย 

  ใบผักชี หรือข้าวต้ม
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อาหารกลางวัน

 ●  ข้าวสวย

 ●  แกงจืดมะระหมูสับ หรือแกงจืดต�าลึง หรือแกงจืดแตงกวา

 ●  ไข่ตุ๋น

 ●  ผักสดหรือ

 ●  ก๋วยเตี๋ยวน�้า หรือ ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า

อาหารว่างยามบ่าย (ถ้าหิว)

 ●  ผลไม้รสหวาน เย็น ชุ่ม

อาหารเย็น

 ●  ซุปฟักทอง หรือ ซุปถั่วเขียว

 ●  ข้าวสวย + น�้าแกง + ผัดผักรวม (ใส่น�้ามันน้อย) + ไก่ตุ๋น

ของหวาน

 ●  ผลไม้ลอยแก้ว

 ●  ลูกตาล 

ผลไม้

 ●  ผลไม้รสหวาน ชุ่ม เย็น เช่น ชมพู่ ส้มเขียวหวาน มะพร้าวอ่อน  

  ส้มโอหวาน ทับทิมหวาน

อาหารส�าหรับชาววาตะ

หลักการเลือกรับประทานอาหารให้สมดุล	ส�าหรับชาววาตะ

 1. กินอาหารที่บ�ารุง อาหารที่มีคุณสมบัติชุ ่มชื้นและให้ความอบอุ่น  

ใช้สมุนไพรรสเผ็ดร้อนพอประมาณเพื่อช่วยให้ระบบย่อยอาหารท�างานดี

 2. ไม่ควรบริโภคอาหารที่ไม่ปรุง (อาหารดิบๆ) โดยเฉพาะผักรสฝาดขม 

ในปริมาณมากเกินไป
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 3. กินอาหารโดยเน้นรสหวาน เปรี้ยว เค็ม ส่วนอาหารรสเผ็ดร้อน ขม 

และฝาดให้กินในปริมาณที่ไม่มากนัก

ตัวอย่างรายการอาหารส�าหรับชาววาตะ

อาหารเช้า

 ●  โจ๊กข้าวกล้องใส่หมูสับ ไข่ ใส่ขิงซอย ต้นหอม ผักชี เหยาะน�้ามันงา 

  เล็กน้อย (ส�าหรับผู้ที่ไม่ทานมังสวิรัติ) 

 ●  ขนมปัง (โฮลวีท) ทาเนย + นม (ร้อน) หรือช็อกโกแลต (ร้อน)

อาหารกลางวัน

 ●  ข้าวสวย

 ●  ผัดผักรวมใส่ไก่หรือเห็ด เต้าหู้ 

 ●  ต้มย�า (ปรุงรสไม่เผ็ดมากนัก)

 ●  ไข่เจียว  

 ●  ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า หรือก๋วยเตี๋ยวน�้า 

อาหารว่างยามบ่าย (ถ้าหิว)

 ●  ผลไม้รสหวาน เช่น มังคุด เงาะ มะม่วง ส้ม ฯลฯ หรือ

 ●  ขนมไทยๆ เช่น ขนมตาล ขนมใส่ไส้ กล้วยปิ้งสุกๆ ฯลฯ

 ●  คุกกี้ (ไม่อบจนแห้งนัก)

อาหารเย็น

 ●  ซุปถั่วเขียว หรือซุปฟักทอง หรือซุปงาด�า

 ●  ข้าวต้มเครือ่งหรอืข้าวต้มกุย๊ (กนิกบัผดัผกั ย�าปลาสลดิ ย�าเหด็ เป็นต้น)

ของหวาน	

 ●  กล้วยบวชชี หรือบัวลอยน�้าขิง 
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อาหารส�าหรับชาวเสมหะ
หลักการเลือกรับประทานอาหารให้สมดุล	ส�าหรับชาวเสมหะ
 1. หลีกเลี่ยงอาหารมัน ของทอด ของที่รสหวานมากๆ 
 2. กินอาหารโดยเน้นที่รสเผ็ดร้อน ขม และฝาด และกินอาหารรสหวาน  
เปรี้ยว เค็ม ในปริมาณไม่มากนัก

ตัวอย่างรายการอาหารส�าหรับชาวเสมหะ
อาหารเช้า
 ● โจ๊กข้าวกล้องใส่เห็ด เต้าหู้ ปรุงรสด้วยซีอิ้ว เติมขิง พริกไทย
อาหารกลางวัน
 ●  ข้าวสวย
 ●  ต้มย�าเห็ด
 ●  ผัดกะเพรา (ใส่น�้ามันน้อย)
 ●  น�้าพริกและผักสด (มะเขือเปราะ มะระขี้นกหรือย�าสมุนไพร เช่น  
  ย�าตะไคร้ ย�าชะพลู ไม่เปรี้ยวนัก)
 ●  ปลานึ่ง
 ●  หรือก๋วยเตี๋ยวน�้า หรือก๋วยเตี๋ยวผัดขี้เมา (ใส่น�้ามันน้อย) หรือ 
  ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า (ทั้งหมดใส่เส้นน้อย)
อาหารเย็น
 ●  ซุปผัก ซุปข้าวโพด
 ●  ผักต้ม ต้มจับฉ่าย (ไม่มัน)
ของหวาน
 ●  ลูกเดือยต้มใส่ขิง
 ●  ถั่วเขียวต้มน�้าขิงใส่น�้าตาลไม่ให้หวานนัก
 ●  เต้าฮวยน�้าขิง (ไม่ใส่ปาท่องโก๋) 
ผลไม้
 ●  เงาะ สับปะรด ฝรั่งสุก
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บำ�รุงผิวด้วยสมุนไพรต�มเจ้�เรือน

โดย อาจารย์ พัชรี ประทุมแย้ม 

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

คว�มหม�ยของเจ้�เรือน
 เจ้าเรือนบริบทของสุขภาพ หมายถึง ธรรมชาติเฉพาะตัวของแต่ละคนที่

ถูกก�าหนดมาขณะปฏิสนธิ จากปัจจัยทางพันธุกรรมและสภาวะในครรภ์มารดา  

ตลอดจนการบริโภคอาหารและพฤติกรรมของแม่ในระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งมีผลต่อ

สัดส่วนของธาตุทั้งสี่หรือตรีโทษทั้งสามที่ประกอบกันเป็นตัวเรา ดังนั้นแต่ละคน

ต่างก็มีเจ้าเรือนที่ติดตัวมาแต่ก�าเนิด 

 เจ้าเรือนจะสะท้อนความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคลออกมาดังนี้

 - โครงสร้างและลักษณะทางกายภาพ

 - ระบบการท�างานในร่างกาย

 - แนวโน้มเกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บป่วย

 - บุคลิกภาพ

 - การเรียนรู้และการตัดสินใจ

 - จิตใจ อารมณ์
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ก�รวิเคร�ะห์เจ้�เรือน
 เจ้าเรือนตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทยกล่าวว่า คนเราเกิดมาในร่างกาย

ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่คือ ดิน น�้า ลม ไฟ ซึ่งในแต่ละคนจะมีธาตุหลักเป็นธาตุ

ประจ�าตัว เรียกว่า “เจ้าเรือน” ซึ่งเจ้าเรือนนี้มีการวิเคราะห์ 2 ประเภทคือ  

เจ้าเรือนเกิด จะถูกก�าหนดตามวันเกิด โดยแบ่งได้เป็น ดิน น�้า ลม ไฟ และ  

เจ้าเรือนปัจจุบัน ที่พิจารณาจากบุคลิกลักษณะ อุปนิสัย ภาวะด้านสุขภาพ 

กายและใจ ซึ่งจะบ่งบอกลักษณะกลไกการท�างานปัจจุบันของร่างกายหรือตรีโทษ  

(ปิตตะ วาตะ เสมหะ) 

 ตามทฤษฎีโบราณกล่าวว่า ถ้าธาตุทั้งสี่ในร่างกายสมดุลบุคคลนั้นจะไม่ 

เจ็บป่วย หากธาตุทั้งสี่ขาดความสมดุลก็มักจะเกิดความเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจาก

ธาตุที่เสียสมดุล ซึ่งธาตุเจ้าเรือนของแต่ละบุคคลนั้นมักเสียสมดุลได้ง่าย 

 ● เจ้าเรือนเกิด สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งเดือนปฏิสนธิ เดือนเกิด หรือ 

วันที่เกิด

 วิเคร�ะห์จ�กเดือนปฏิสนธิ
 ตามคัมภีร์ประถมจินดา กล่าวว่าเมื่อมารดามีครรภ์นั้นตั้งขึ้นในฤดูอันใด

ในธาตุอันใด ก็เอาธาตุนั้นเป็นที่ตั้งแห่งกุมารนั้น

 ตั้งครรภ์ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม : ธาตุดิน

 ตั้งครรภ์ในเดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน : ธาตุไฟ 

 ตั้งครรภ์ในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน : ธาตุลม

 ตั้งครรภ์ในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม : ธาตุน�้า
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 วิเคร�ะห์จ�กเดือนเกิด 
 ธาตุดิน  : ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม

 ธาตุไฟ  : มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม

 ธาตุลม  : เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน

 ธาตุน�้า  : กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน

 วิเคร�ะห์จ�กวันเกิด
 ธาตุดิน : วันจันทร์ วันพฤหัสบดี 

 ธาตุลม : วันอังคาร

 ธาตุน�้า : วันพุธ วันศุกร์

 ธาตุไฟ : วันเสาร์ วันอาทิตย์

 ● เจ้าเรือนปัจจุบัน เป็นการวิเคราะห์จากลักษณะที่เป็นอยู ่หรือ 

สิ่งที่แสดงออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัดในปัจจุบันทั้งบุคลิกลักษณะ อุปนิสัย ภาวะ

ด้านสขุภาพกายและใจ และบ่งบอกเจ้าเรอืนปัจจบุนันีเ้ป็นลกัษณะตรโีทษ คอืเป็น 

เจ้าเรอืน ปิตตะ	วาตะ หรอืเสมหะ ซึง่มชีือ่เรยีกแตกต่างจากเจ้าเรอืนเกดิ เนือ่งจาก

เป็นกลไกการท�างานของร่างกายไม่ใช่ธาตุที่ประกอบเป็นร่างกาย

 คว�มหม�ยของตรีโทษ
 ตรีโทษ คือ กลไก (functional principles) ที่มีส่วนส�าคัญต่อการเกิดขึ้น 

ด�าเนินไป และการสิ้นสุดของธาตุในร่างกายหรือชีวิต ประกอบด้วย 3 กลไกคือ 

วาตะ ปิตตะ และ เสมหะ อาจกล่าวได้ว่าธาตุทั้งสี่ (ดิน น�้า ลม ไฟ) คือ ธาตุหลักที่ 

ประกอบเป็นโครงสร้างร่างกาย ส่วนตรีโทษคือ กลไกการขับเคลื่อนของธาตุทั้งสี่ 

ในร่างกายคนเรา
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ตารางที่	1 แสดงส่วนประกอบ คุณสมบัติ หน้าที่ของแต่ละตรีโทษ หรือกลไก 

  ในร่างกาย

วาตะ ปิตตะ เสมหะ

ประกอบด้วย ลม ไฟ	+	น�้า ดิน	+	น�้า

คุณสมบัติ แห้ง	เย็น	เบา	หยาบ ร้อน	เบา	ชุ่มชื้น	เหลว ชุ่มชื้น	หนัก	เย็น	นิ่ง	ช้า

หน้าที่ “พลังแห่งการ
เคลื่อนไหว”

ท�าให้เกิดการเคลื่อนไหว
ต่างๆ เช่น การหายใจ 
การขับถ่าย ความคิด 

ความหวาดกลัว 
วิตกกังวล ฯลฯ

“พลังแห่งการ
เปลี่ยนแปลง”

ท�าให้เกิดการเปลี่ยน
สภาพ  เช่น ความหิว 

การย่อยอาหาร ให้ความ
อบอุ่นในร่างกาย 

การมองเห็น สติปัญญา 
ความรู้ ความเข้าใจ ฯลฯ

“พลังแห่งการ
เชื่อมประสาน”

ให้ความหล่อลื่น ชุ่มชื้น 
และการเกิดโครงสร้าง
ต่างๆ เช่น การหล่อลื่น

ในข้อและเยื่อบุใน
กระเพาะล�าไส้ ฯลฯ 

การให้อภัย ความเป็น
เจ้าเข้าเจ้าของ

ลักษณะ
เมื่อสมดุล

กระตือรือร้น ร่างกาย
ขับของเสียตามปกติ 
การเคลื่อนไหวของ
ร่างกายที่เหมาะสม

การย่อยอาหารและการ
เผาผลาญดูดซึมสมดุล 
มองเห็นและรับรู้ได้ดี 
กล้าหาญ สติปัญญาดี

ผิวพรรณดี ข้อต่อกระชับ       
มีความอดทน 
จิตใจเยือกเย็น

อาการ
เมื่อก�าเริบ

อ่อนเพลีย หมดแรง 
น�้าหนักลด สั่น ท้องผูก 

นอนไม่หลับ มึนงง

การอักเสบ ดีซ่าน 
คอแห้ง ร้อนรุ่ม 
โรคกระเพาะ

หนักเนื้อหนักตัว ซึมเซา 
เฉื่อย บวม ไอ นอนมาก
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ตารางที่	2 แสดงลักษณะ ระบบการท�างานในร่างกายและปัญหาสุขภาพที่พบใน 

  แต่ละตรีโทษ

สิ่งที่พบ วาตะ ปิตตะ เสมหะ

รูปร่าง	โครงสร้าง ผอม สูง ปานกลาง ใหญ่

น�้าหนัก น้อย ขึ้นยาก ปานกลาง มาก ขึ้นง่าย

ผิว แห้ง หยาบ คล�้า นุ่ม มัน แดง มีไฝ ฝ้า 
และริ้วรอยบนผิวหนัง

ผิวแพ้ง่าย

ละเอียด มัน ขาว

ผม น้อย แห้ง หยาบ นุ่ม ละเอียด ร่วงหรือ
หงอกก่อนวัย

ดก ด�า หนา หยักศก

ฟัน ไม่เรียบ 
ไม่เสมอกัน 
แตกง่าย 

ขนาดปานกลาง 
เหลือง เลือดออกง่าย

ใหญ่ แน่น ขาว  
เป็นเงางาม

ดวงตา ขนาดเล็ก 
ไม่เท่ากัน ตาแห้ง 

ขนตาน้อย

ขนาดปานกลาง ตาคม 
ระคายเคืองง่าย 
ขนตาละเอียด

ใหญ่ แววตาอ่อนโยน 
มีน�้าหล่อเลี้ยง 

ขนตาดก ด�า หนา
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สภ�พผิวหน้�

วาตะ ปิตตะ เสมหะ

ผิวแบบวาตะ มักเป็นผิวที่แห้ง 

มีความชุ ่มมันน้อย ท�าให้ผิว

แห้งกร้าน หมองคล�้าง่าย  และ

เกิดริ้วรอยได้ง่ายกว่าเจ้าเรือน

อื่น รูขุมขนกว้าง นอกจากนี้ 

ความชุ ่มที่น ้อยยังก่อให้เกิด 

ผลเสียกับใบหน้าคือ ท�าให้ 

ฝุน่ละออง หรอืไขมนับนใบหน้า 

จับตัวเป็นก้อนแข็ง กลายเป็น

สิวเสี้ยน สิวหัวด�าได้ง่าย ดังนั้น

ในการบ�ารุงผิวแบบวาตะ จะ

ต้องใช้สมุนไพรหรือวัตถุดิบที่มี

ความชุ่มมัน เช่น งา มะพร้าว 

ข้าว นม น�้าผึ้ง ว่านหางจระเข้ 

เพื่อบ�ารุงความนุ่มชุ ่มชื่นของ

ผิว ลดภาวะแห้งกร้าน และ 

ริว้รอยก่อนวยั ในขณะเดยีวกนั

ความชุ่มนี้ท�าให้สิวเสี้ยน และ

สิวหัวด�าอ่อนนุ่มลงท�าให้ล้าง

และท�าความสะอาดผิวหน้าได้

ดียิ่งขึ้น

ผิวแบบปิตตะ มักเป ็นผิวที่

มีการสะสมความร้อนในผิว

มากกว่าธาตุอื่นๆ ลักษณะผิว

ที่พบ เป็นผิวมัน มีการแพ้และ

ระคายเคืองได้บ่อยอาจจะเกิด

ภาวะผิวหน้าร้อนผ่าว ใบหน้า

แดงมีการอักเสบ เป็นสิวแดง 

สิวอักเสบเป็นหนอง หัวช้าง  

สิวผดหรือแสบผิว ซึ่งบุคคลใน

ลักษณะนี้จะต้องมีการระบาย

ความร้อนออกจากผิวเพื่อลด

ความร้อน และเพิม่น�า้เข้าไปใน

ผิว ด้วยการใช้สมุนไพรรสเย็น

เพื่อลดความร้อน เช่น สะเดา, 

ข้าวสาร, บวับก, ว่านหางจระเข้ 

หลีกเลี่ยงการใช้ความร้อนหรือ

การสัมผัสผิวที่รุนแรง อาจจะ

เกิดการอักเสบได้

ผิวแบบเสมหะ มักมีความ 

ชุม่มนัในผวิมาก ท�าให้ผวิพรรณ

ดี เหี่ยวช้า เกิดริ้วรอย และ

แห้งกร้านได้ยากกว่าเจ้าเรือนอื่น 

แต่หากความชุ่มมันนี้หากมาก

เกินสมดุล ก็จะส่งให้เกิดภาวะ

ผิวมันได้ง่ายโดยเฉพาะบริเวณ

ใบหน้า เกิดสิวอุดตัน สิวหัวฝัง 

ซตีส์ไขมนัผวิหนงั ดงันัน้จงึต้อง 

ควบคุมความชุ ่มมันนี้ ไม ่ให ้ 

มากเกิน ด้วยการใช้สมุนไพร

รสเปรี้ยวช�าระล้างความมันส่วน

เกนิ เช่น มะเขอืเทศ มะขามเปียก 

มะขามป้อม หรือใช้สมุนไพร

รสฝาด ควบคุมความมัน เช่น

แครอท ว่านหอม และใช้ความ

ร้อนอุ่น หรือสมุนไพรฤทธิ์ร้อน

เช่นการใช้ลูกประคบหน้า เพื่อ

ลดและป้องกันการเกิดไขมัน

อุดตันบริเวณผิวหรือการเกิด

ซีตส์ไขมัน
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ก�รใช้ผงสมุนไพรกับทรีทเม้นท์

วาตะ ปิตตะ เสมหะ

สมุนไพรชุ่มมีน�้ามันเพื่อเพิ่มน�้า 

เคลือบผิวลดอาการแห้งและ

ขุยบริเวณผิวหนัง ให้ผิวชุ่มชื้น

อยู่เสมอ

 สมนุไพรทีเ่หมาะส�าหรบั

วาตะหรือธาตุลม: ขมิ้นชัน, งา, 

ข้าวกล้อง, แห้วหม,ู ชะเอมเทศ  

สมุนไพรฤทธิ์เย็น ช่วยในการ

ระบายความร้อนทางผิวหนัง 

ลดอาการแดง อกัเสบ แสบร้อน 

ที่ผิวหนัง เป็นการเติมน�้าให้

ผิวหนัง

 สมนุไพรทีเ่หมาะส�าหรบั

ปิตตะ หรือธาตุไฟ บัวบก,  

ฟ้าทะลายโจร, ถัว่เขยีว, ห้าราก

สมุนไพรที่มีรสเปรี้ยวฝาด ร้อน

อุ่นๆ เพื่อช่วยในการกระจาย

เสมหะในร่างกาย ให้ธาตนุ�า้เข้า

สู่ภาวะสมดุล เปล่งปลั่งอย่าง

เป็นธรรมชาติ

      สมุนไพรที่เหมาะส�าหรับ 

เสมหะหรอืธาตนุ�า้: มะขามป้อม,

เปราะหอม, มะหาด 

ลูกประคบผิวหน้�ต�มเจ้�เรือน
 ลกูประคบนบัเป็นอกีหนึง่ภมูปัิญญาของบรรพบรุษุไทย ซึง่สมนุไพรทีม่อียู่

ในท้องถิน่ กส็ามารถน�ามาใช้ในการรกัษาได้ โดยเฉพาะน�ามาช่วยเรือ่งของการไหล

เวียนโลหิต ลดอาการบวมแดง บวมเกร็งของกล้ามเนื้อ ซึ่งนอกจากคุณประโยชน์

เหล่านี้แล้ว หากปรับเปลี่ยนสมุนไพรที่มีสรรพคุณเฉพาะด้าน ก็สามารถน�ามา 

ปรับใช้ เช่นประคบใบหน้าบ�ารุงผิวพรรณ เพื่อความสวยงาม ได้อย่างน่าอัศจรรย์ 
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ปิตตะ	

 อุปกรณ์:  1. ผ้าขาวบางขนาด 30 ซม. x 15 ซม.

   2. กรรไกร เชือก

   3. สมุนไพร: ข้าวสาร, สะเดา 

 กิจกรรม:  1. ห่อข้าวสารดบิด้วยผ้าขาวบาง โดยห่อเป็นลกูประคบ  

    ขนาดประมาณลูกมะนาว เพื่อให้สะดวกต่อการ 

    ประคบบนพื้นที่เล็กๆ บนใบหน้า

   2. ป ั ่นสะเดา ½ ก�ามือ กับน�้าเกลือ (Normal  

    saline) กรณีผิวหน้ามีรอยแผลหรือจุดอักเสบเป็น 

    หนอง หรือน�้าสะอาด 1 แก้ว (250 มิลลิลิตร) ปั่น 

    ให้ละเอียด พอปั่นได้แล้วกรองด้วยผ้าขาวบาง  

    เอาแต่น�้า จะพบว่ามีความหนืดเล็กน้อย 

   3. น�าไปประคบบรเิวณใบหน้าโดยน�าลกูประคบชบุน�้า 

    สะเดาแล้วประคบไปเรื่อยๆ เป็นเวลา 15 นาที 

   4. เพื่อลดความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ น�าส�าลี 

    ชุบน�้าสะเดาแล้วประคบบนใบหน้า 15 นาที 

   5. หลังจากประคบแล้ว ล้างหน้าให้สะอาด 

 ข้าวสาร  สรรพคุณ: เป็นยาเย็น ดูดสารพิษ ดับพิษร้อนได้ 

 สะเดา  สรรพคุณ: เป ็นยาเย็น ลดการอักเสบที่ผิ วหนัง  

     ดับพิษร้อนได้
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วาตะ

 อุปกรณ์:  1. ผ้าขาวบางขนาด 30 ซม. x 15 ซม.

   2. กรรไกร เชือก

   3. สมุนไพร: ข้าวสาร, งา, นมสด

 กิจกรรม:  1. น�าข้าวสารปั่นให้พอหยาบ ใส่งาและนมสดเข้าไป 

    ในอัตราส่วน นม 2 ส่วน ข้าว 1 ส่วน งา 0.5 ส่วน  

    กวนจนงวด และข้าวสุกมีลักษณะคล้ายข้าวแฉะ 

   2. น�าข้าวทีไ่ด้ทิง้ให้เยน็ น�ามาห่อกบัผ้าขาวบาง ให้เป็น 

    ลูกประคบ

   3. ก่อนประคบให้อุ ่นนม แล้วชุบนมอุ่นประคบบน 

    ใบหน้าไปเรื่อยๆ เป็นเวลา 15 นาที 

   4. ล้างหน้าให้สะอาด 

 ข้าวสุก  สรรพคุณ: มีความชุ่มมัน บ�ารุงผิว 

 งา   สรรพคุณ: มีน�้ามันและความชุ่ม บ�ารุงผิวไม่ให้แห้ง

 นมสด   สรรพคุณ: ให้ความชุ่มแก่ผิวหนัง ใบหน้าเนียนนุ่ม 

เสมหะ

 อุปกรณ์:  1. ผ้าขาวบางขนาด 30 ซม. x 15 ซม.

   2. กรรไกร เชือก

   3. สมุนไพร: มะเขือเทศ, แครอท, น�้าส้ม, น�้าผึ้ง

 กิจกรรม:  1. น�ามะเขือเทศกับแครอทมาซอยพอหยาบแล้วห่อ 

    เป็นลูกประคบ น�าไปนึ่งให้อุ่น

   2. น�ามาประคบใบหน้า โดยชุบน�้าผึ้งผสมน�้าอุ่น หรือ  

    น�้าส้ม ประคบใบหน้า 15 นาที

   3. ล้างหน้าให้สะอาด
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 มะเขือเทศ  สรรพคุณ:  ช่วยกัดสิ่งสกปรก ช�าระล้างความมัน

 แครอท  สรรพคุณ:  มคีวามฝาด กระชบัผวิและควบคมุความมนั 

      ส่วนเกินได้ดี

 น�้าส้ม สรรพคุณ:  ช ่วยผลัดเซลล์ผิว ช�าระล ้างความมัน 

      ส่วนเกิน กลิ่นอโรม่าผ่อนคลาย

 น�้าผึ้ง สรรพคุณ:  ลดการอักเสบได้ บ�างรุงผิวให้ผิวแข็งแรง

ผงสมุนไพรขัดหรือพอกหน้�ต�มเจ้�เรือน
 วิธีการผสมสมุนไพรขัดหน้า

 1. ผสมผงสมุนไพรกับน�้าเปล่า นมสด หรือโยเกิร์ตให้เหลวพอประมาณ 

  2. พอกบริเวณใบหน้าและล�าคอ ทิ้งไว้ 10-15 นาที แล้วล้างออกด้วย 

น�้าสะอาด

 3. หากผิวแพ้ง่าย ควรทดสอบพอกที่ท้องแขนก่อนใช้เสมอ

สรรพคุณของสมุนไพร

 ถั่วเขียว: มีฤทธิ์เย็น ลดการอักเสบ ลดการเกิดสิว (ด้วยความที่ถั่วเขียว

เป็นพืชที่มีฤทธิ์เย็น ท�าให้เหมาะกับการเอามารักษาสิวเป็นอย่างยิ่ง เพราะคน 

เป็นสิวส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ร่างกายภายในร้อน ตับ ไต ไส้ กระเพาะร้อนไปหมด 

พอร้อนแล้วร่างกายขับออกได้ไม่ดี ก็เกิดเป็นสิวที่หน้าของเรานั่นเอง)

 ข้าวกล้อง: มีน�้าสูง ส�าหรับหน้าแห้ง ป้องกันริ้วรอย เพิ่มความชุ่มชื้น 
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 ทานาคา: เพิม่ความกระจ่างใส ป้องกนัแสงแดด เป็นสารต้านอนมุลูอสิระ 

ช่วยในเรือ่งต่อต้านการเกดิริว้รอย ให้ผวิกระจ่างใสขึน้ ยบัยัง้แบคทเีรยีและช่วยลด

การอักเสบในผู้มีปัญหาเรื่องสิว

 มะหาด:	ช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ ลดจุดด่างด�า และฝ้า 

 มะขามป้อม: มีวิตามินซีสูง ช่วยบ�ารุงผิวหน้าให้กระจ่างใส ผลัดเซลล์ผิว

ที่ตายออกแล้วอย่างเป็นธรรมชาติและอ่อนโยน 

 บัวบก: เพิ่มความชุ่มชื่น กระชับริ้วรอย กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต 

	 ห้าราก: เป็นยาเย็น ป้องกันอาการแพ้ ลดการระคายเคือง

 ฟ้าทะลายโจร: ลดสิวอักเสบ ระบายความร้อนออกจากผิว 

 แห้วหมู: ลดความมันบนใบหน้าได้ดี 

	 ว่านน�้า: ลดสิวผด 

 เปราะหอม: ลดสิวเสี้ยน ลดจุดด่างด�าอย่างอ่อนโยน

 ว่านนางค�า: บ�ารุงผิวให้กระจ่างใส ลดผื่นคัน 

 ขมิ้นชัน: บ�ารุงผิว แก้ผดผื่นคัน ลดอาการระคายเคือง
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ปรับสมดุลเจ้�เรือนกับสมุนไพรดองน้ำ�ผึ้ง 

โดย อาจารย์ พัชรี ประทุมแย้ม 

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

คว�มหม�ยของเจ้�เรือน
 เจ้าเรือนบริบทของสุขภาพ หมายถึง ธรรมชาติเฉพาะตัวของแต่ละคนที่

ถูกก�าหนดมาขณะปฏิสนธิ จากปัจจัยทางพันธุกรรมและสภาวะในครรภ์มารดา  

ตลอดจนการบริโภคอาหารและพฤติกรรมของแม่ในระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งมีผลต่อ

สัดส่วนของธาตุทั้งสี่หรือตรีโทษทั้งสามที่ประกอบกันเป็นตัวเรา ดังนั้นแต่ละคน

ต่างก็มีเจ้าเรือนที่ติดตัวมาแต่ก�าเนิด 

 เจ้าเรือนจะสะท้อนความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคลออกมาดังนี้

 - โครงสร้างและลักษณะทางกายภาพ

 - ระบบการท�างานในร่างกาย

 - แนวโน้มเกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บป่วย

 - บุคลิกภาพ

 - การเรียนรู้และการตัดสินใจ

 - จิตใจ อารมณ์
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ก�รวิเคร�ะห์เจ้�เรือน
 เจ้าเรือนตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทยกล่าวว่า คนเราเกิดมาในร่างกาย

ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่คือ ดิน น�้า ลม ไฟ ซึ่งในแต่ละคนจะมีธาตุหลักเป็นธาตุ

ประจ�าตัว เรียกว่า “เจ้าเรือน” ซึ่งเจ้าเรือนนี้มีการวิเคราะห์ 2 ประเภทคือ  

เจ้าเรือนเกิด จะถูกก�าหนดตามวันเกิด โดยแบ่งได้เป็น ดิน น�้า ลม ไฟ และ  

เจ้าเรือนปัจจุบัน ที่พิจารณาจากบุคลิกลักษณะ อุปนิสัย ภาวะด้านสุขภาพกาย 

และใจ ซึ่งจะบ่งบอกลักษณะกลไกการท�างานปัจจุบันของร่างกายหรือตรีโทษ 

(ปิตตะ วาตะ เสมหะ) 

 ตามทฤษฎโีบราณกล่าวว่า ถ้าธาตทุัง้สีใ่นร่างกายสมดลุบคุคลนัน้จะไม่เจบ็

ป่วย หากธาตทุัง้สีข่าดความสมดลุกม็ักจะเกดิความเจ็บป่วยด้วยโรคทีเ่กดิจากธาตุ

ที่เสียสมดุล ซึ่งธาตุเจ้าเรือนของแต่ละบุคคลนั้นมักเสียสมดุลได้ง่าย 

 ● เจ้าเรือนเกิด สามารถวิเคราะห์ได้ทั้ง เดือนปฏิสนธิ เดือนเกิด หรือ 

วันที่เกิด

 วิเคร�ะห์จ�กเดือนปฏิสนธิ
 ตามคัมภีร์ประถมจินดา กล่าวว่าเมื่อมารดามีครรภ์นั้นตั้งขึ้นในฤดูอันใด

ในธาตุอันใด ก็เอาธาตุนั้นเป็นที่ตั้งแห่งกุมารนั้น

 ตั้งครรภ์ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม : ธาตุดิน

 ตั้งครรภ์ในเดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน : ธาตุไฟ 

 ตั้งครรภ์ในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน : ธาตุลม

 ตั้งครรภ์ในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม : ธาตุน�้า
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 วิเคร�ะห์จ�กเดือนเกิด 
 ธาตุดิน  : ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม

 ธาตุไฟ  : มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม

 ธาตุลม  : เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน

 ธาตุน�้า  : กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน

 วิเคร�ะห์จ�กวันเกิด
 ธาตุดิน : วันจันทร์ วันพฤหัสบดี 

 ธาตุลม : วันอังคาร

 ธาตุน�้า : วันพุธ วันศุกร์

 ธาตุไฟ : วันเสาร์ วันอาทิตย์

 ● เจ้าเรือนปัจจุบัน เป็นการวิเคราะห์จากลักษณะที่เป็นอยู ่หรือ 

สิ่งที่แสดงออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัดในปัจจุบันทั้งบุคลิกลักษณะ อุปนิสัย ภาวะ

ด้านสขุภาพกายและใจ และบ่งบอกเจ้าเรอืนปัจจบุนันีเ้ป็นลกัษณะตรโีทษ คอืเป็น 

เจ้าเรอืน ปิตตะ วาตะ หรอืเสมหะ ซึง่มชีือ่เรยีกแตกต่างจากเจ้าเรอืนเกดิ เนือ่งจาก

เป็นกลไกการท�างานของร่างกายไม่ใช่ธาตุที่ประกอบเป็นร่างกาย

รูปแบบยาดองเพื่อสุขภาพตามเจ้าเรือน

 ยาดอง	หมายถงึ การหมกัสมนุไพรหรอืการแช่สมนุไพร เพือ่เป็นโอสถหรอื

เป็นยารักษาโรคต่างๆ มีสรรพคุณช่วยในการไหลเวียนโลหิต แก้ปวดเมื่อย บ�ารุง

ร่างกาย ซึ่งมีทั้งหมด 6 รูปแบบ ดังนี้

 ● ยาดอง	สุรา เป็นการน�าสุรามาเป็นตัวสกัดโอสถสารในสมุนไพรนั้นๆ 

ออกมา เนื่องจากสุรานั้นสามารถฆ่าเชื้อได้ดี ลักษณะคล้ายกับการสกัดสารส�าคัญ
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ของพืชทางเคมี เพียงแต่การดองสุราจะใช้เพียงแค่ความเข้มข้นเดียวเท่านั้น โดย

ความเข้มข้นของสุราที่นิยมน�ามาดองสมุนไพรนั้นคือ 40 ดีกรี ขนาดรับประทาน 

รับประทานวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ครั้งละ 30 ซีซี ข้อควรระวังก็คือ หลีกเลี่ยง

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคตับ สตรีมีครรภ์ และผู้ที่แพ้สุรา

 ●  ยาดอง	 แป ้ งข ้ าวหมาก  เป ็นการน� าสมุนไพรมาดองกับ 

แป้งข้าวหมากหรือลูกข้าวหมาก โดยสมุนไพรที่น�ามาดองนั้นจะเป็นสมุนไพร

ที่มีน�้าตาลสูงอีกทั้งแป้งข้าวหมากเมื่อหมักเป็นเวลาสักระยะหนึ่งจะเกิดเป็น

แอลกอฮอล์ ดังนั้นจึงสามารถใช้ในการควบคุมเชื้อต่างๆ ได้ดี และยังช่วยในเรื่อง

ของการย่อยอาหารได้ดีอีกด้วย

 ●  ยาดอง	เกลอื เป็นการหมกัโดยใช้เกลอืเป็นตวัสกดัสารส�าคญัในตวัยา 

เนื่องจากเกลือมีรสเค็ม และมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้ดี และยังเป็นการดองที่ไม่ใช้น�้า

ในการดอง การดองเกลือจะใช้การโรยเกลือสลับกับการวางสมุนไพรเรียงเป็นชั้นๆ 

จนเต็มภาชนะและดองทิ้งไว้

 ●  ยาดอง	น�า้มตูร (น�า้มตูร หรอื น�า้ปัสสาวะ) เป็นการดองในสมยัโบราณ

โดยมปีรากฏอยูใ่นพระไตรปิฎกว่า “ให้พระภกิษฉุนัยาดองน�า้มตูร เพือ่รกัษาอาการ

อาพาธ” โดยสมุนไพรส่วนใหญ่ที่ใช้ เป็นสมุนไพรที่มีรสเปรี้ยวซึ่งมีฤทธิ์ในการ

ควบคุมการก่อเชื้อ

 ●  ยาดอง	เปรี้ยว เป็นการดองโดยใช้สมุนไพรที่มีรสเปรี้ยวมีฤทธิ์ในการ

ควบคมุเชือ้แบคทเีรยี สรรพคณุเป็นยาบ�ารงุเลอืด ยาฟอกเลอืด ยาระบายอ่อน เช่น 

ยาดองน�้าส้มสายชู ยาดองน�้ามะนาว ยาดองน�้ามะกรูด

 ●  ยาดอง	น�้าผึ้ง เป็นการดองโดยใช้ความเข้มข้นของน�้าตาล ที่เลือกใช้

น�้าผึ้งเป็นตัวสกัดสารส�าคัญในตัวยาออกมา โดยน�้าผึ้งจะเป็นตัวสกัดสารส�าคัญ 

โดยจะท�าการดึงน�้าออกมาจากสมุนไพรออกมา นอกจากนี้น�้าผึ้งยังเป็นยาอายุ

วฒันะ แก้อาการอ่อนเพลยี บ�ารงุร่างกาย ตวัอย่างยาดองน�า้ผึง้ เช่น ลกูยอดองน�า้ผึง้  

บอระเพ็ดดองน�้าผึ้ง มะขามป้อมดองน�้าผึ้ง กล้วยดองน�้าผึ้ง เป็นต้น
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หลักการดองน�้าผึ้ง

 สมนุไพรสามารถเลอืกได้ตามทีแ่นะน�า เช่น ยอ มะขามป้อม สมอ แห้วหมู 

ขิง กล้วยน�้าว้า บอระเพ็ด กระชาย รากสามสิบ มะนาว มะกรูด โดยดองน�า้ผึ้ง 

ควรแยกเป็นแต่ละชนิดสมุนไพรและใช้สมุนไพรสด

 1. โหลที่ใช้ดอง ควรเป็นภาชนะแก้วใสมีฝาปิด

 2. สมุนไพร ใช้จ�านวน 32 หรือกะประมาณครึ่งโหลที่ใช้ดอง

 3. น�้าผึ้ง ควรเลือกน�้าผึ้งแท้ หากไม่แน่ใจให้น�าน�้าผึ้งมาเคี่ยวเพื่อไล่น�้า

ระเหยไป จะได้ไม่ชื้นง่าย ไม่ก่อเกิดรา

 4. ภาชนะที่ใช้ต้องสะอาด ไม่เปียก ไม่ชื้น ดูแลความสะอาดทุกขั้นตอน

เป็นส�าคัญ เนื่องจากการดองน�้าผึ้งหากมีการปนเปื้อนเล็กน้อยก็จะเกิดราได้ง่าย

 5. หากดองแล้วสมนุไพรลอย สามารถใช้ไม้ไผ่สะอาด หรอืตะเกยีบสะอาด 

ขัดได้กันลอย พอถึงระยะอิ่มตัวสมุนไพรจะจมลงไปเอง

 6. การดองมักเกิดฝ้าขาวลอยเหนือผิวได้ แต่หากเกิดรา เห็นเป็นก้อนๆ 

ปุยๆ ราด�าๆ ให้ทิ้งไป ไม่ควรรับประทาน

 7. เมื่อได้สมุนไพร ภาชนะพร้อม ให้น�าสมุนไพรใส่ลงในภาชนะ และเท

น�้าผึ้งใส่จนท่วม จากนั้นปิดฝาเก็บไว้ที่อุณหภูมิปกติ 

 8. ระยะเวลาการดอง นาน 3 เดือน จึงรับประทานได้

 9. รับประทานครั้งละ 1 ช้อนโต๊ะ เช้า เย็น
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ตัวอย่างสมุนไพรดองน�้าผึ้ง

กล้วยน�้าว้าดองน�้าผึ้ง

ส่วนประกอบ

 1. กล้วยน�้าว้าสุก 2 หวี

 2. น�้าผึ้ง  2-3 ลิตร

วิธีท�า

 1. น�ากล้วยน�้าว้าสุกมาปอกเปลือก น�าไปใส่ในโหลที่จะดอง

 2. เติมน�้าผึ้งให้ท่วมกล้วย เหลือช่องว่างระหว่างน�้าผึ้งกับปากโหลไว้

ประมาณ 1 นิ้ว

 3. ปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ให้พ้นแสงแดด ทิ้งไว้นาน 3 เดือน

วิธีรับประทาน

 1. หากเป็นยาที่ดองไว้นาน 1 ปีหรือมากกว่า เวลารับประทานให้ผสมยา 

1 ช้อนชา กับน�้าเปล่า 1 แก้ว รับประทานก่อนหรือหลังอาหาร 30 นาที 2-3 ครั้ง

ต่อวัน หรือรับประทานก่อนนอนอีกครั้งก็ได้

 2. หากเป็นยาที่ดองไว้เพียง 3 เดือน ให้เพิ่มปริมาณยาเป็น 1 ช้อนโต๊ะ 

และใช้วิธีรับประทานแบบเดียวกัน

***กล้วยน�า้ว้าดองน�า้ผึง้เหมาะกบัเจ้าเรอืนวาตะ	เนือ่งจากมจีดุเด่นในการบ�ารงุ

เติมเต็มความชุ่มของธาตุดิน	ธาตุน�้าในร่างกาย	
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ยอดองน�้าผึ้ง

 น�าลูกยอแก่จัดเกือบสุกประมาณ 30 ผล ล้างให้สะอาดผึ่งให้สะเด็ดน�า้  

น�าไปวางในโหลที่สะอาดเติมน�้าผึ้งประมาณ 2 ลิตร กะพอท่วมยาปิดฝาให้สนิท 

และเก็บไว้อย่าให้โดนแสง

 วิธีรับประทาน

 1. หากเป็นยาที่ดองไว้นาน 1 ปีหรือมากกว่า เวลารับประทานให้ผสมยา 

1 ช้อนชา กับน�้าเปล่า 1 แก้ว รับประทานก่อนหรือหลังอาหาร 30 นาที 2-3 ครั้ง

ต่อวัน หรือรับประทานก่อนนอนอีกครั้งก็ได้

 2. หากเป็นยาที่ดองไว้เพียง 3 เดือน ให้เพิ่มปริมาณยาเป็น 1 ช้อนโต๊ะ 

และใช้วิธีรับประทานแบบเดียวกัน

***ยอดองน�้าผึ้งเหมาะกับเจ้าเรือนเสมหะ	เนื่องจากมีฤทธิ์ร้อนทั้งกระบวนการ

หมักและสมุนไพร	 ซึ่งช่วยกระจายเลือดลมได้เป็นอย่างดี	 และเหมาะกับสตรี	

ที่มักมีปัญหาเรื่องเลือดลม

บอระเพ็ดดองน�้าผึ้ง

วิธีท�า

 1. น�าบอระเพ็ดล้างท�าความสะอาด หั่นเป็นชิ้นเล็กขนาดประมาณหนึ่ง

องคุลี (ความยาว 1 ข้อแรกของนิ้วกลาง) แล้วผึ่งให้แห้ง

 2. น�าน�้าผึ้งเคี่ยวจนงวดข้นดี เพื่อไล่น�้าออก ทิ้งไว้ให้เย็น

 3. น�าบอระเพด็ทีเ่ตรยีมไว้ใส่ลงในโหลประมาณครึง่โหล จากนัน้เทน�า้ผึง้

ที่เคี่ยวแล้วลงไป ให้เหลือที่ว่างจากน�้าผึ้งถึงขอบโหลประมาณ 3 นิ้ว ปิดฝาให้สนิท

ทิ้งไว้ 3 เดือน ระวังอย่าให้ยาตากแดด 
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วิธีรับประทาน

 น�ายาดอง 1 ช้อนโต๊ะผสมกับน�้า 1 แก้ว ดื่มวันละ 2-3 ครั้ง ก่อนหรือ

หลังอาหารก็ได้ และสามารถรับประทานผสมน�้าแข็งเป็นเครื่องดื่มได้ (ดองครบ 3  

เดือนสามารถเทน�้าผึ้งออกและเติมน�้าผึ้งเพื่อดองใหม่ สามารถท�าได้ 3 ครั้ง)

***บอระเพ็ดดองน�้าผึ้งเหมาะกับเจ้าเรือนปิตตะ	 เนื่องจากมีความขมของ	

บอระเพด็ทีช่่วยรกัษาสมดลุของธาตไุฟ	แต่อย่างไรกด็รีปูแบบการดองนัน้ถอืเป็น

ยากลุ่มร้อนจึงต้องระวังในการใช้

กระชายดองน�้าผึ้ง

ส่วนประกอบ

 1. หัวกระชายแก่   3  หัว

 2. น�้าผึ้ง    0.5  ลิตร

วิธีท�า

 น�ากระชายมาล้างให้สะอาด สะเด็ดน�้าให้แห้ง น�าไปแช่ในน�้าผึ้ง ปิดฝาให้

สนิท (อย่างน้อย 1 เดือน) 

วิธีรับประทาน

 น�ามารับประทานเป็นยาอายุวัฒนะ บ�ารุงร่างกาย วันละ 1 ช้อนโต๊ะ  

ก่อนอาหารเย็นหรือก่อนนอน

***กระชายดองน�้าผึ้งเหมาะกับเจ้าเรือนเสมหะ	 เพราะมีความร้อนจากทั้งการ

ดองและสมุนไพรที่ใช้	จึงเหมาะกับเจ้าเรือนเสมหะที่ช่วยกระจายเลือดลม	หรือ

ธาตุน�้าในร่างกายให้ไหลเวียนได้สะดวก
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ก�รนวดไทยสำ�หรับเด็ก

โดย มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา

พัฒน�ก�รเด็กในด้�นต่�งๆ

อายุ พัฒนาการเด็ก

1 เดือน สบตา จ้องหน้าแม่

2 เดือน คุยอ้อแอ้ ยิ้ม ชันคอในท่าคว�่า

3 เดือน ชันคอตรงเมื่ออุ้มนั่งส่งเสียงโต้ตอบ

4 เดือน ไขว่คว้า หัวเราะเสียงดัง ส่งเสียงอ้อแอ้ เล่นน�้าลาย ชูคอขึ้นในท่าคว�่า

5 เดือน พลิกคว�่า พลิกหงาย คืบ

6 เดือน คว้าของมือเดียว หันหน้าหาที่มาของเสียงหัวเราะ 

7 เดือน นั่งทรงตัวได้ ตอบสนองเมื่อถูกเรียกชื่อ ถือของ-เปลี่ยนสลับมือได้

8 เดือน มองตามของที่ตก กลัวคนแปลกหน้า

9 เดือน เข้าใจเสียงห้าม เล่นจ๊ะเอ๋ ตบมือ ใช้นิ้วชี้และนิ้วโป้งหยิบของชิ้นเล็ก

10 เดือน เหนี่ยวตัว เกาะยืน-เดิน ส่งเสียงต่างๆ “หม�่า หม�่า”, “จ๊ะ จ๋า”

1 ปี ตั้งไข่ พูดค�ามีความหมาย เช่น พ่อ แม่ เลียนแบบท่าทางและเสียงพูด

18 เดือน เดินได้เอง ชี้รูปภาพ/อวัยวะตามค�าบอกได้ ดื่มน�้าจากถ้วย

20 เดือน เดินได้คล่อง รู้จักขอ และท�าตามค�าสั่งง่ายๆ พูด 2-3 ค�าติดต่อกัน
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อายุ พัฒนาการเด็ก

2 ปี เรียกชื่อสิ่งคุ้นเคย พูดความต้องการ ตักอาหารกิน ขีดเขียนเป็นเส้น

30 เดือน เลียนแบบท่าทาง หัดแปรงฟัน ถาม “อะไร” พูดค�าคล้อง/ร้องเพลงสั้นๆ

3 ปี บอกชื่อ และเพศตนเองได้ รู้จักให้และรับ รู้จักรอ

4 ปี ล้างหน้า แปรงฟันเองได้ บอกขนาด ใหญ่ เล็ก ยาว-สั้น

ซักถาม “ท�าไม” เล่นรวมกับคนอื่น รอล�าดับก่อนหลัง ไม่ปัสสาวะรด

4 ปีครึ่ง ยืนทรงตัวขาเดียว และเดินต่อเท้า รู้จักสีถูกต้อง 4 สี 

เลือกของที่ต่างจากพวกได้ นับได้ 1-10 รู้จักค่าจ�านวน 1-5

5 ปี พบผู้ใหญ่รู้จักไหว้ท�าความเคารพ รู้จักขอบคุณ รู้จักเล่าเรื่องสั้นๆ

6 ปี รู้จักซ้าย ขวา เริ่มอ่านและเขียนตัวอักษรและตัวเลข

 การเลี้ยงดูลูกให้มีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาตามวัย จะช่วยส่งเสริม

พัฒนาการด้านความสามารถได้อย่างเต็มที่ พ่อแม่ควรสังเกตพัฒนาการของลูก

อย่างใกล้ชิด ถ้าหากพบว่าลูกมีพัฒนาการช้าแต่เนิ่นๆ ก็จะสามารถแก้ปัญหาได้

อย่างรวดเร็ว การได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างถูกต้องและรวดเร็วตั้งแต่เริ่มแรก 

เป็นปัจจัยส�าคัญต่อความส�าเร็จของการส่งเสริมพัฒนาการ 

ผลของก�รนวดต่อร่�งก�ยและพัฒน�ก�รเด็ก
 1. ถ่ายทอดความรัก ความห่วงใยจากพ่อแม่ไปสู่ลูก ท�าให้ลูกมีจิตใจ

แจ่มใสซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานต่อพัฒนาการทางร่างกาย ทางสมองและอารมณ์ 

ของลูก

 2. ช่วยให้เกิดการผ่อนคลายทั้งทางร่างกายและจิตใจ

 3. ช่วยให้ควบคมุการทรงตวัและเคลือ่นไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ดขีึน้
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 4. ช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น

 5. ช่วยให้ระบบต่างๆ ท�างานได้ดีขึ้น เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบ

ทางเดินอาหาร การขับถ่ายอุจจาระ 

 6. ช่วยให้หลับง่าย หลับสนิท หลับได้นาน

 7. การนวดเด็กนอกจากส่งเสริมพัฒนาแล้วยังสามารถประเมินปัญหาได้

ข้อควรรู้ในการนวดไทยส�าหรับเด็ก

 1. การเตรียมความพร้อมของเด็ก

  ● เด็กไม่มีอาการป่วย ไม่มีไข้ ตัวร้อน

  ●  ควรนวดตอนท้องว่าง หรือหลังทานอาหารอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

  ●  อาบน�้าให้ร่างกายสะอาด สดชื่น อารมณ์ดี ก่อนนวด

  ●  พูดคุย ร้องเพลง ก่อนนวด และขณะนวดลูก

 2. การเตรียมความพร้อมของผู้นวด

  ●  สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีสมาธิ จิตใจไม่ขุ่นมัว

  ●  ร่างกายสะอาด สดชื่น อารมณ์ดี ตัดเล็บสั้น

  ●  มือและแขนไม่สวมใส่เครื่องประดับ 

  ●  ท�ามือให้อุ่น

 3. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์

  ●  ขณะนวดไม่มีสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจเด็ก เช่น เสียงดัง โทรทัศน์  

   โทรศัพท์ เป็นต้น

  ●  อุณหภูมิไม่ร้อนหรือเย็นมากเกินไป อากาศถ่ายเทดี 

  ●  พื้นไม่แข็งหรือนิ่มเกินไป 

  ●  ใช้หมอนหนุนศีรษะ และหมอนรองขาในบางท่า เช่น ท่านอน 

   ตะแคง
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  ●  ใช้แป้ง หรือน�้ามันจากธรรมชาติบริสุทธิ์ เช่น น�้ามันเสียดจากงา  

   มะกอก มะพร้าว เพื่อช่วยลดการเสียดสีขณะลูบ และนวดได้คล่องขึ้น 

 4. ข้อห้ามในการนวดเด็ก 

  ●  ห้ามนวดในต�าแหน่งห้ามนวดตามหลกัการนวดไทยได้แก่ กระหม่อม 

   ของเด็กอายุต�่ากว่า 2 ขวบ (เนื่องจากยังไม่ปิด) ต่อมน�้าลาย  

   คอด้านหน้า (มีหลอดเลือดใหญ่บริเวณข้างคอ) ใต้รักแร้ ข้อต่อ 

   กระดูกต่างๆ เป็นต้น 

  ●  ไม่นวดแบบลงน�้าหนักขณะกล้ามเนื้อมีความเกร็ง

  ●  ห้ามดัด ดึง เพราะอาจเกิดอันตรายต่างๆ ได้ เช่น กระดูก ข้อต่อ  

   กล้ามเนื้อ เป็นต้น

  ●  ห้ามอาบน�้า ดื่มน�้าเย็น หรือให้เด็กกระทบเย็นทันทีหลังการนวด  

   อย่างน้อย 30 นาที – 1 ชั่วโมง 

วิธีการนวดไทยส�าหรับเด็ก

 การนวดสมัผสัไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย หากเป็นการลบูอาจใช้น�า้มนั

ช่วยให้ลูบได้คล่อง การนวดสัมผัสแต่ละท่าควรท�า 8-10 ครั้ง 

 การนวดแต่ละครั้งใช้เวลานานพอควร เด็กจะให้ความร่วมมือในการนวด

ถ้าผู้นวดอยู่ในท่าที่ท�าให้เด็กสบายและสงบ แม่อาจปวดเมื่อยร่างกายได้ถ้าอยู่

ในท่าที่เกร็งและฝืนนาน ดังนั้นอาจมีการปรับใช้ท่านอนหงาย นอนตะแคง หรือ 

ท่านั่ง ในการนวดได้
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 1. ท่าทรวงอก 

 จดัท่าเดก็นอนหงาย แตะน�้ามนัลบูให้ทัว่สองมอื มอืจะอุน่ขึน้ ลบูน�้ามนัลง

ไปบนอกลูกน้อยเลื่อนมือทั้งสองข้างช้าๆ และนุ่มนวลเคลื่อนที่ออกไปยังด้านข้าง

ตามแนวซีโ่ครง ลบูสลบัในท่าทแยงมมุ มอืขวาลบูเฉยีงจากแนวสะโพกซ้ายของลกู

ไปยังไหล่ด้านตรงกันข้าม และเลื่อนไปตามหัวไหล่ผ่านออกทางแขน แล้วสลับมือ

ซ้ายสลับท�าเช่นเดียวกัน

 2. ท่านวดแขน มือ 

 จัดท่าเด็กนอนตะแคง ใช้มือข้างหนึ่งกุมหัวไหล่แล้วเคลื่อนมือมาตาม 

ล�าแขนช้าๆ เมื่อมาถึงข้อมือให้จับกุมไว้ แล้วมืออีกข้างท�าเช่นเดียวกัน 2 มือ 

ท�าสลับช้าๆ แล้วใช้ 2 มือกุมหัวไหล่ บีบเบาๆ ใช้นิ้วมือคลึงรอบข้อมือลูกเบาๆ ใช้

นิ้วหัวแม่มือของแม่ลูบสลับจากฝ่ามือไปสู่นิ้วมือและนวดนิ้วมือ ทีละนิ้ว จากนั้น

พลิกตัวลูกนอนตะแคงอีกข้าง แล้วนวดแขนอีกข้าง

 3. ท่านวดท้อง 

 จดัท่าเดก็นอนหงาย ใช้มอืทัง้สองข้างของแม่นวดสมัผสัท้องลกู โดยเริม่จาก 

ใต้อกลูบลงมาถึงเหนือท้องน้อย

 4. ท่านวดขา 

 จดัท่าเดก็นอนหงาย หรอืนอนคว�า่ มอืหนึง่จบัข้อเท้า มอือกีข้างไปจบัต้นขา 

แล้วรีดมาหาข้อเท้า แล้วจับข้อเท้าไว้ แล้วมืออีกข้างท�าเช่นเดียวกัน 2 มือท�าสลับ 
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ช้าๆ ใช้มือทั้งสองข้างของแม่จับที่ต้นขาลูก บีบและบิดเบาๆ หมุนเคลื่อนที่สลับ

ทางกัน จากต้นขาสู่ข้อเท้า แล้วกลับมาเริ่มต้นที่ต้นขาอีก แล้วใช้นิ้วมือ คลึงรอบ

เท้าลูกอย่างเบาๆ นุ่มนวลให้รอบข้อเท้า คลึงรอบตาตุ่มและบริเวณเอ็นร้อยหวาย 

แล้วใช้นิ้วหัวแม่มือ นวดฝ่าเท้าจากส้นเท้าขึ้นมาที่นิ้วเท้าทุกนิ้ว ท�าซ�้าบนขาและ 

เท้าอีกข้าง

 5. ท่านวดหลัง 

 จดัท่าเดก็นอนคว�่า แม่ใช้ฝ่ามอืทัง้ 2 ข้าง ลบูตามขวางไปบนแผ่นหลงัของ

ลกู โดยท�าสลบัมอืซ้าย-ขวาพร้อมๆ กนั เริม่จากหลงัช่วงบนไปสิน้สดุบรเิวณสะโพก 

แล้วลูบตามแนวกระดูกสันหลัง 

 6. ท่านวดใบหน้า 

 จัดท่าเด็กนอนหงาย ใช้นิ้วหัวแม่มือทั้ง 2 ลูบจากกึ่งกลางหน้าผากไปถึง

ขมบั ทัว่ทัง้หน้าผาก ลบูจากด้านข้างของสนัจมกูมาทีพ่วงแก้ม เฉยีงไปตามมมุปาก 

ลูบบริเวณเหนือริมฝีปากบน และใต้ริมฝีปากล่าง ลูบใบหูทั้งสองข้าง

 7. ท่าบริหาร 

 จดัท่าเดก็นอนหงาย ใช้มอืสองข้างจบัข้อมอืทัง้สองของลกู ไขว้แขนทัง้สอง

ข้างมาที่หน้าอกแล้วเปิดออก โดยยืดแขนออกไปจนสุด แล้วไขว้แขนทั้งสองข้างมา

ที่อกอีกครั้ง ท�าด้วยความอ่อนโยน

 8. ท่านวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อคอ หลัง สะบัก

 เริ่มจากการนวดผ่อนคลายส่วนศีรษะ คอ บ่า สะบัก หลัง แขน และมือ

โดยลบู ใช้น�า้หนกัเลก็น้อยไปตามบรเิวณศรีษะ ไล่ลงมาทีค่อด้านหลงั บ่าทัง้สองข้าง 

ร่องสะบัก หลัง (ข้างแนวกระดูกสันหลัง) แล้วจึงมาก�าที่ต้นแขนเบาๆ ในลักษณะ

ก�าแล้วปล่อยไล่ลงไปจนถึงข้อมือ ส่วนฝ่ามือของเด็กให้ใช้วิธีลูบหรือคลึงฝ่ามือ  

ส่วนการนวดขาสามารถใช้วธิเีดยีวกนักบัการนวดแขนได้ ส�าหรบัการนวดเท้าให้กด 

ลูบ หรือคลึงเบาๆ บริเวณฝ่าเท้า ขอบฝ่าเท้า และรอบตาตุ่ม
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 9. ท่านวดเพื่อช่วยระบบขับถ่าย มี 2 วิธีคือ

  1. นวดแบบโกยท้อง ผู้นวดนั่งข้างล�าตัว หันหน้าเข้าหาเด็ก วางมือ

ลงบนท้องเด็ก ตามแนวขวางของล�าตัว ใช้ปลายนิ้ววางชิดขอบซี่โครงกดปลายนิ้ว

มือลงช้าๆ อย่างนุ่มนวล แล้วดึงเข้าหาสะดือ แล้วใช้ส้นมือดันกลับไปเข้าหา นวด 

ประมาณ 3-5 ครั้ง

  2. นวดตามเข็มนาฬิกา ใช้ฝ่ามือคลึงท้องเด็กวนตามเข็มนาฬิกา

ประมาณ 3-5 รอบ อาจนวดขณะอาบน�้าให้เด็ก เมื่อถูสบู่ให้ลูบบริเวณท้องตาม 

เข็มนาฬิกาประมาณ 3-5 รอบ

 ข้อควรระวัง ไม่นวดหลังจากที่เด็กกินอาหารอิ่มใหม่ๆ

 ข้อแนะน�า ควรนวดตอนเช้าเมื่อเด็กตื่นนอน ซึ่งท้องยังว่างอยู่

 ผลที่ได้ ช่วยให้เด็กขับถ่ายอุจจาระดีขึ้น เมื่อเด็กขับถ่ายดีขึ้นแล้วเด็ก 

ก็สบายตัว กินอาหารได้ มีอารมณ์ดีขึ้น

 10. การนวดเพื่อช่วยให้นอนหลับ

 วิธีนวดมีหลากหลาย ได้แก่ การลูบ การคลึง การก�า การบีบ การกด

 ต้องสงัเกตเดก็ว่า เดก็ชอบให้สมัผสัส่วนใดของร่างกายมากทีส่ดุเช่น ศรีษะ 

ใบหน้า หลัง หรือเท้า เป็นต้น เมื่อทราบว่าเด็กชอบให้สัมผัสส่วนใดก็ให้เริ่มนวด

จากส่วนนั้นก่อน เพื่อให้เด็กผ่อนคลาย แล้วตามด้วยส่วนของร่างกายทีละส่วน 

ได้แก่ การคลึงศีรษะเบาๆ ด้วยปลายนิ้ว ตามด้วยท้ายทอย หลังแล้วไล่ลงมาที่ขา 

เท้า แขน ท้อง หน้าอกและล�าคอ โดยใช้เวลาเพียง 15-20 นาทีเท่านั้น อาจมีเสียง

เพลง หรือนิทาน คลอเบาๆ 

 ข้อควรระวงั ไม่ควรนวดขณะทีเ่ดก็ยงัไม่พร้อม เช่น ก�าลงัสนกุกบัการเล่น 

ก�าลังหิวหรือก�าลังอิ่ม เพราะจะท�าให้การนวดไม่มีประสิทธิผล
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 ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการเลี้ยงดูและการปฏิบัติตัว

 1. ให้ความรัก อบอุ่น การกอด พูดคุยยิ้มแย้ม เล่นเหมาะสม 

 2. จดัสภาพแวดล้อมและอณุหภมูเิหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวกและพา

เด็กออกสู่ที่โล่งเวลาแดดอ่อนๆ 

 3. รักษาความสะอาดร่างกาย 

 4. ของเล่นเหมาะสมกับการส่งเสริมพัฒนาการ ด้านร่างกาย สติปัญญา 

อารมณ์ ตามช่วงวัย

 5. อาจใช้เพลงชักจูงความสนใจหรือสร้างความร่วมมือ

 6. ดูแลใกล้ชิด ไม่ปล่อยเด็กอยู่ตามล�าพัง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

 7. เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้วยกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว 

เพื่อพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคม สู่การพัฒนาเป็น

ผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม

 8. การช่วยเด็กอย่างเหมาะสม ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป จะท�าให้ 

เด็กได้ฝึกตน และมั่นใจตนเอง

 9. ผูใ้หญ่ควรเป็นแบบอย่างให้เดก็ เช่น การท�ากจิวตัรประจ�าวนั การตรง

ต่อเวลา

 10. ดแูลเรือ่งอาหาร ควรเลอืกอาหารมปีระโยชน์เพยีงพอส�าหรบัเดก็ และ

เหมาะกับความสามารถในการย่อยของเด็กแต่ละราย

  1) ปริมาณและคุณค่าพอเพียงกับความต้องการของลูก

  2) อาหารแปลกใหม่จากที่เด็กเคยรับประทานเช่น ผัก มะเขือเทศ  

ไม่บังคับเด็ก เพราะท�าให้เด็กไม่ชอบอาหารนั้น ควรใช้วิธีดัดแปลงปรุงรสชาติ 

ให้ถูกใจจนลูกชอบ ยอมรับประทานอาหารได้มาก เช่น ท�าอาหารที่มีลักษณะสีสัน 

น่ารับประทาน ไข่ตุ๋นผสมผัก น�้าปั่น ผัก ผลไม้ เป็นต้น 

  3) อาหารต้องรสชาติไม่จัด ไม่เค็ม ไม่หวาน ไม่เปรี้ยว
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  4) อาหารควรมีขนาดเล็ก อ่อนนุ่ม เคี้ยวง่าย

  5) บรรยากาศรับประทานอาหารที่ดีไม่เครียด ไม่ดุ บ่นว่า ระหว่าง 

รับประทานอาหาร

  6) ไม่ให้อาหารที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ หรืออาหารเหลือค้าง

  7) มีกิจกรรมท�าอาหารร่วมกัน
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ก�รนวดไทยป้องกันนิ้วล็อกและปวดข้อมือ

โดย มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา/สมาพันธ์แพทย์แผนไทยฯ

1. ก�ยวิภ�คพื้นฐ�น ข้อศอก ข้อมือ ข้อนิ้ว 
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 กระดูกข้อมือมี 8 ชิ้น

 ข้อมือ ท�าให้เรากระดกข้อมือขึ้น และกระดกข้อมือลง เอียงฝ่ามือเข้าทาง

ด้านใน และออกทางด้านนอกได้ 

 กระดูกฝ่ามือมี 5 ชิ้น

 กระดูกนิ้วมือ มี 14 ชิ้น เราสามารถงอนิ้ว และเหยียดนิ้ว  กางออก และ

หุบเข้า เพราะมีข้อนิ้วมือ

ภาพแสดงการเคลื่อนไหวของข้อมือและข้อนิ้วมือ
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กล้ามเนื้อไหล่	แขน	และนิ้วมือ

 กล้ามเนื้อที่ส�าคัญและเกี่ยวข้องกับการนวดไหล่ แขน และนิ้วมือ ได้แก่

 1) กล้ามเนื้อสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Trapezius) เป็นทั้งกล้ามเนื้อบ่า 

และหลัง ช่วยในการยกไหล่ขึ้น กดไหล่ลง แบะไหล่ และหมุนศีรษะไปอีกด้าน

 2) กล้ามเนื้อสามเหลี่ยม (Deltoid) ปกคลุมหัวไหล่ โดยทอดมาจาก

กระดูกไหปลาร้า กระดูกสบักส่วนบน ปลายกล้ามเนื้อรวมเป็นเอ็นยึดเกาะที่ปุ่ม 

ด้านนอกของกระดูกต้นแขน ท�าหน้าที่กางแขน หุบแขน และงอข้อศอก บริเวณ

กึ่งกลางของกล้ามเนื้อสามเหลี่ยม มีถุงน�้าหล่อเลี้ยงข้อต่ออยู ่ใต้กล้ามเนื้อนี้  

การกดบรเิวณนี ้อาจท�าให้ถงุน�า้อกัเสบซึง่รนุแรงมาก เกดิอาการบวม แดงร้อนอย่าง

เฉียบพลัน จึงไม่ควรกดที่กึ่งกลางหัวไหล่
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 3) กล้ามเนื้ออก (Pectoralis major) ท�าหน้าที่หุบแขน ยกแขน และ 

หมุนแขนเข้าในทางด้านหน้า

 4) กล้ามเนื้อลูกหนู (Biceps) ท�าหน้าที่งอข้อศอก

 5) กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง (Triceps) ท�าหน้าที่ตรงกันข้ามกับกล้าม

เนื้อลูกหนู คือ เหยียดข้อศอก

 6) กล้ามเนื้อเหยียดข้อมือและนิ้วมือ

 7) กล้ามเนื้องอข้อมือ และนิ้วมือ

2. ส�เหตุของก�รปวดข้อศอก ข้อมือ ข้อนิ้ว 
 1) อิริยาบถในชีวิตประจ�าวันและท่าในการท�างานที่ไม่เหมาะสม เช่น  

ใช้คอมพิวเตอร์ เล่นโทรศัพท์ต่อเนื่องกันนานๆ     

 2) ใช้แขนและมอืในการท�างานหนกัเกนิไป เคลือ่นไหวข้อมอืหรอืใช้นิว้มอื

ซ�้าๆ เป็นประจ�า ยกแขนท�างานนานๆ เช่น ทาสีบ้าน ท�าความสะอาดฝ้าเพดาน

 3) บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเล่นกีฬา เช่น บริเวณหัวไหล่ แขน 

ข้อศอก ข้อมือ ข้อนิ้วมือถูกกระทบ กระแทก หรือถูกกระชาก

 4) ความเสื่อมของข้อไหล่ ข้อศอก ข้อมือ ข้อนิ้วมือ 

 5) ข้อไหล่ ข้อศอก ข้อมือ ข้อนิ้วมือมีการเคลื่อนไหวน้อย หลังได้รับ 

บาดเจ็บ หรือจากกล้ามเนื้ออ่อนแรง

 สาเหตุของอาการนิ้วล็อก	 และปวดข้อมือ	 มีสาเหตุส่วนใหญ่จากการ

อักเสบของเส้นเอ็น	

 นิ้วล็อก (trigger finger) เกิดจากการอักเสบของเส้นเอ็นที่บังคับการงอ

นิ้วมือ (digital flexortendosynovitis) ท�าให้เวลางอนิ้วแล้วเหยียดคืนให้ตรง 

ไม่ได้  เนื่องเพราะเส้นเอ็นที่อักเสบบวมเกิดการล็อกกับปลอกหุ้มท�าให้ไม่สามารถ
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เคลื่อนนิ้วได้  พบบ่อยในนักกีฬาเทนนิส แบดมินตัน กอล์ฟ คนท�าสวน และผู้ที่ใช้

มือหยิบก�าของแข็งๆ เป็นประจ�า

 ปลอกเอ็นหุ้มข้อมืออักเสบ  หรือโรคเดอเกอร์แวง (de Quervain’s  

disease) เป็นการอักเสบของเส้นเอ็นและปลอกหุ้มที่ควบคุมการเคลื่อนไหว 

นิว้หวัแม่มอื ตรงบรเิวณข้อมอื ท�าให้เกดิการบวมและการหนาตวัของเส้นเอน็ ซึง่ยงั 

ไม่ทราบสาเหตุที่ท�าให้เกิดโรคนี้ 

 นิ้วล็อกพบมากในสตรีวัยกลางคน (ช่วงอายุ 30-50 ปี) ผู ้หญิงเป็น 

มากกว่าผูช้ายประมาณ 3-5 เท่า และพบบ่อยในนกักฬีา นกัดนตร ีแม่บ้าน คนงาน 

และผู้ที่ต้องเคลื่อนไหวข้อมือ หรือใช้นิ้วหัวแม่มือซ�้าๆ เป็นประจ�า โดยเฉพาะ 

ผู้ที่อยู่ในท่ากางนิ้วหัวแม่มือออกทางด้านข้างและกระดกขึ้น หรืออาจพบว่าเคยมี

การบาดเจ็บในต�าแหน่งนี้

3. อ�ก�รปวดข้อมือ
 1) ปวดขัดข้อมือ เคลื่อนไหวข้อมือแล้วปวดในบางท่า    

 2) ปวดตึงนิ้วมือ ปวดขัดนิ้วมือ ก�านิ้วมือได้ไม่สุด เหยียดนิ้วมือไม่ได้  

งอนิ้วแล้วเหยียดคืนให้ตรงไม่ได้

 3) ปวดฝ่ามือ เอ็นที่ฝ่ามือเป็นล�าแข็ง ปวดเกร็งที่มือจากตะคริว
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4. ข้อห้�มในก�รนวด
 ถ้ามีอาการข้อผิดรูป หรือเคลื่อนไหวไม่ได้หลังได้รับบาดเจ็บ อาจเกิดจาก

กระดูกหัก ควรแนะน�าให้ผู้ป่วยไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจวินิจฉัย และถ้ามีอาการ 

ต่อไปนี้ ห้ามนวด

 - หลังจากการผ่าตัด

 - มีอาการบวม แดง ร้อนบริเวณข้อมือ ข้อนิ้วมือ

5. ก�รนวดตนเองเพื่อป้องกันและบำ�บัดอ�ก�รปวดข้อนิ้ว 
   ข้อมือ นิ้วล็อก
 1)	การนวดมือ

 นั่งขัดสมาธิกดจุดบนฝ่ามือทั้ง 3 จุด และจุดหลังมือ 1 และ จุดหลังมือ 2

 จุดฝ่ามือ 1 อยู่บนเนินใหญ่ของฝ่ามือ

 จุดฝ่ามือ 2 อยู่กลางฝ่ามือ

 จุดฝ่ามือ 3 อยู่บนเนินเล็กของฝ่ามือ    
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การนวดด้านหลังมือ

 จุดหลังมือ 1 อยู่ตรงง่ามระหว่างนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้

 จุดหลังมือ 2 อยู่ตรงร่องระหว่างโคนนิ้ว          

 2) นวดแนวแขนด้านหน้า 1 (แนวนิว้กลาง) ใช้นิว้หวัแม่มอืกดจดุแนวแขน

ด้านหน้า จากเหนอืกึง่กลางข้อมอื (แนวนิว้กลาง) ไปจนถงึร่องกล้ามเนือ้สามเหลีย่ม 

ท่านี้บรรเทาอาการปวดเมื่อยแขนด้านฝ่ามือ

 3) นั่งขัดสมาธิ ประสานฝ่ามือไว้ที่หน้าอก หายใจเข้า หายใจออก เหยียด

แขนไปข้างหน้า ในลกัษณะหงายฝ่ามอื หายใจเข้ายกแขนขึน้เหนอืศรีษะ ยดืตวัและ

แขนให้สุด หายใจเข้าออกปกติ 3-5 ครั้ง แล้วผ่อนออก ท่านี้ช่วยยึดกล้ามเนื้อแขน

ที่ใช้ในการงอข้อมือ และนิ้วมือ และบริหารข้อไหล่
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 4) การดัดนิ้วมือ ป้องกัน อาการปวดนิ้วมือ มือชา

 นั่งขัดสมาธิ ตัวตรง เหยียดแขนออกไปข้างหน้า หันหลังมือเข้าหากัน 

ประสานนิว้มอืเข้าหากนั จากด้านหลงัมอื แล้วพลกิมอืกลบั ก�ามอืให้แน่น นบั 1-10 

จึงค่อยๆ คลายมือออก
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 5) จุดและแนวนวดข้อมือ

จุดและแนวนวดแขน	

แนวแขนด้านหน้า	1 (แนวนิ้วกลาง)

 เริ่มจากเหนือกึ่งกลางข้อมือ

ทางด้านหน้าขึ้นไป จนถึงใต้พับศอก 

และจากเหนือพับศอกขึ้นไป จนถึงจุด

ร่องกล้ามเนื้อสามเหลี่ยม

แนวแขนด้านหน้า	2 (แนวนิ้วก้อย) 

 เริ่มจากเหนือข้อมือทางด้าน 

นิ้วก้อย ขึ้นไปจนถึงใต้พับศอกด้านใน 

และจากเหนือพับศอกด้านในขึ้นไป

จนถึงจุดเหนือรักแร้ทางด้านหน้า

 จุดใต้รากขวัญ (ใต้ไหปลาร้า)

แนวแขนด้านหลัง	1 (แนวนิ้วกลาง)

 เริ่มจากเหนือกึ่งกลางข้อมือ

ทางด้านหลงัขึน้ไป จนถงึใต้พบัศอกด้าน

นอก และจากเหนือพับศอกด้านนอก

ขึน้ไป จนถงึกล้ามเนือ้สามเหลีย่มระดบั

เดียวกับรักแร้

แนวแขนด้านหลัง	2 (แนวนิ้วนาง)

 เริ่มจากเหนือข้อมือทางด้าน

หลัง ขึ้นไปจนถึงใต้ปุ่มกระดูกข้อศอก 

และจากเหนือปุ่มกระดูกข้อศอกขึ้นไป

จนถึงจุดเหนือรักแร้ทางด้านหลัง

การสาธิตวิธีการนวดและการฝึกปฏิบัติ	ครูน�าการฝึกปฏิบัติในการอบรม
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ก�รนวดไทยป้องกัน รองช้ำ� ปวดส้นเท้�

โดย มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา/สมาพันธ์แพทย์แผนไทยฯ

1. ก�ยวิภ�คพื้นฐ�น ข� เท้� 

 ข้อมูลจาก “ร่างกายมนุษย์” “หลักพื้นฐานการนวดไทย” “41 ท่าศิลปะการนวดตนเอง” ของ 

มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา  “ความเจ็บปวด” “การนวดบ�าบัด 4” ของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
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ภ�พแสดงโครงสร้�งกระดูกส่วนล่�ง

ภ�พแสดงกระดูกส่วนเท้�

ภาพแสดงกล้ามเนื้อส่วนขา
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2. ส�เหตุของอ�ก�รปวดส้นเท้�/รองชำ้�/พังผืดส้นเท้�
อักเสบ

 อาการปวดส้นเท้าพบได้บ่อยขึ้นตามอายุที่มากขึ้น มักพบในคนอ้วน 

นักกีฬา ผู้ที่ท�างานหนักหรือสวมใส่รองเท้าไม่เหมาะสม อาการอาจเป็นเรื้อรัง  

แต่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง 

 สาเหตุพังผืดส้นเท้าอักเสบ พังผืดที่ส้นเท้าท�าหน้าที่คล้ายตัวกันกระแทก

ของกระดกูเท้า ถ้าหากมแีรงกดดนัต่อพงัผดืนานๆ หรอืซ�า้ๆ กท็�าให้เกดิการอกัเสบ

ได้ แรงกดดันอาจเกิดจากการมีน�้าหนักถ่วง (เช่น คนอ้วน ยกของหนัก) หรือเกิด

จากการวิ่ง เต้นร�า เดินขึ้นบันได หรือยืนนานๆ สาเหตุอื่นๆ อาจมีสาเหตุจากการ

ไหลเวียนของเลือด ลม ไม่สะดวก เกิดลมขัง

 นอกจากนี้ อาจมีสาเหตุอื่นๆ เช่น กล้ามเนื้อน่องหรือเอ็นร้อยหวายขาด

ความยืดหยุ่น โครงสร้างเท้าผิดปกติ (ส้นเท้าแบน หรือมีความโค้งสูง) ใช้รองเท้าที่

ไม่เหมาะ (เช่น พื้นรองเท้าบาง ส้นสูง ส้นแข็งขาดความยืดหยุ่น)

 โรคนี้ยังพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวาน (ซึ่งอธิบายสาเหตุไม่ได้) และโรค 

ข้ออักเสบ เช่น โรคปวดข้อรูมาตอยด์ 

3. อ�ก�ร  
 มีลักษณะเฉพาะ คือ รู้สึกปวดส้นเท้าคล้ายถูกมีดปักใน 2-3 ก้าวแรก 

ที่ลุกขึ้นเดินหลังตื่นนอนตอนเช้า และหลังจากเดินต่อไป 2-3 นาทีก็จะทุเลาไปเอง  

บางครัง้อาจรูส้กึปวดเวลาเดนิขึน้บนัได ยนืหรอืเดนิบนปลายเท้า หลงัจากยนืนานๆ 

หรือหลังจากลุกขึ้นยืนจากท่านั่ง มักจะปวดเพียงข้างเดียว อาการอาจค่อยๆ เกิด

ขึ้นทีละน้อย หรือเกิดขึ้นฉับพลันรุนแรงก็ได้ โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะบอกไม่ถูกว่า

อะไรเป็นเหตกุระตุน้ให้ปวด เนือ่งเพราะอาการมกัจะเกดิหลงัจากเกดิปัจจยักระตุน้ 

(เช่น วิง่ออกก�าลงักาย ยนื หรอืเดนิบนปลายเท้า เปลีย่นรองเท้าใหม่) 12-36 ชัว่โมง

ไปแล้ว
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 อาการปวดอาจเป็นเพยีงเลก็น้อยน่าร�าคาญ หรอืปวดรนุแรงกไ็ด้ ส่วนมาก

จะเป็นอยูน่าน 2-3 เดอืน กท็เุลาไปเอง บางรายอาจเป็นๆ หายๆ หรอืเป็นต่อเนือ่ง

อยู่เรื่อยๆ ตลอดไป 

4. ข้อห้�ม ข้อควรระวัง คำ�แนะนำ�
 อาการปวดส้นเท้าอาจเกิดจากสาเหตุอื่น เช่น กระดูกส้นเท้าแตก (จาก

การบาดเจ็บ) รากประสาทถูกกดทับ โรคข้ออักเสบเรื้อรังอื่นๆ รวมทั้งกระดูก 

ส้นเท้างอก ควรส่งแพทย์ตรวจหาสาเหตุ

 การเอกซเรย์ส้นเท้าอาจพบกระดูกส้นเท้างอก (heel spur) พบเป็นผลึก

หินปูนงอกออกมาจากกระดูกส้นเท้า ภาวะนี้ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการและอันตราย

ใดๆ อาจมีอาการปวดถ้ามีการอักเสบซึ่งพบได้เป็นครั้งคราว ภาวะนี้มีสาเหตุและ

การรักษาแบบเดียวกับพังผืดส้นเท้าอักเสบ

 ค�าแนะน�า	การป้องกัน อาจป้องกันได้ด้วยการปฏิบัติตัว ดังนี้

 1) ลดน�้าหนัก (ถ้าน�้าหนักตัวมากเกินไป)

 2) อย่าเดินเท้าเปล่าบนพื้นที่แข็ง

 3) เลือกสวมใส่รองเท้าที่พื้นหนาแต่มีความยืดหยุ่น หลีกเลี่ยงการใส่

รองเท้าส้นสูง

 4) เวลาเล่นกีฬาหรือออกก�าลังกาย ควรท�าการอบอุ่นร่างกายก่อน และ

อย่าใส่รองเท้ากีฬาที่เสื่อมสภาพ

 5) ก่อนลุกจากเตียงหลังตื่นนอน ควรท�าการบริหารยืดพังผืดส้นเท้า  

โดยการจับนิ้วเท้าเหยียดขึ้น 
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5. ก�รนวดตนเองเพือ่ป้องกนัและบำ�บดัอ�ก�รปวดส้นเท้� /
รองชำ้�

 (จากหนังสือ 41 ท่าศิลปะการนวดตนเอง)

1) นั่งขัดสมาธิ ให้ฝ่าเท้าข้างที่จะนวดหงายขึ้น  

ใช้ศอกด้านตรงข้ามกับฝ่าเท้ากดจุดแนวกึ่งกลาง

ฝ่าเท้า 3 จุด แล้วใช้นิ้วหัวแม่มือกดคลึงให้ทั่ว

ฝ่าเท้าและนิ้วเท้า 

  ท่านีบ้รรเทาอาการปวดเมือ่ยฝ่าเท้า และกระตุน้

อวัยวะภายในให้ท�างานปกติ

2) เหยียดขาข้างหนึ่งออกไป ขาอีกข้างวางระดับ

เข่า ใช้นิ้วหัวแม่มือซ้อนกันแนวนอน กดจุดแนว

ชิดกระดูกหน้าแข้งด้านใน โดยวางนิ้วขนานกับ

แนวกระดูก 

  ท่านี้บรรเทาอาการปวดเมื่อยน่อง และข้อเท้า

3) ใช้นิ้วหัวแม่มือซ้อนกัน กดจุดแนวขาด้านหลัง 

จากเหนือเอ็นร้อยหวายขึ้นไป ผ่านกึ่งกลางน่อง

ถึงใต้พับเข่า 

  ท่านีบ้รรเทาอาการปวดเมือ่ยน่อง เอน็ร้อยหวาย 

  และข้อเท้า
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4) ใช้สีน่ิว้มอืทัง้สองข้างบบีแนวขาด้านนอกช่วงข้าง

กระดูกหน้าแข้ง

  ท่านีบ้รรเทาอาการปวดเมือ่ยกล้ามเนือ้ หน้าแข้ง

5) นั่งตามสบาย ใช้มือข้างหนึ่งเหนี่ยวเข่าขึ้น ใช้ 

ส้นมอือกีข้างกดตามแนวต้นขาด้านใน จากเหนอื

หัวเข่าขึ้นไปถึงใต้ขาหนีบ 

  ท่านี้ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยต้นขาด้านใน

6) นั่งพับเพียบ ใช้ข้อศอกกดแนวขาด้านข้างช่วง 

ต้นขา เริ่มจากเหนือหัวเข่าถึงข้างสะโพก 

  ท่านี้บรรเทาอาการปวดเมื่อยต้นขาด้านนอก

7) นัง่พบัเพยีบ ใช้นิว้หวัแม่มอืกดจดุแนวขาด้านหลงั 

เริ่มจากเหนือเอ็นร้อยหวายผ่านกลางน่องถึงใต้

ข้อพับ ท�าสลับข้าง 

 ท่านี้บรรเทาอาการปวดเมื่อยน่องและข้อเท้า 
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8) นั่งเหยียดขาข้างหนึ่ง ใช้มือเดียวกับขาข้างที่

เหยียดจับปลายเท้าไว้ มืออีกข้างกดไว้ไม่ให้งอ 

หายใจเข้า หายใจออก ก้มตัวให้มากที่สุด แล้ว

หายใจเข้าออกปกติ 3-5 ครั้ง แล้วผ่อนออก  

ท�าสลับข้าง 

 ท่านีช่้วยยดืกล้ามเนือ้ขาด้านหลงั บรรเทาอาการ

ปวดเข่า ขา หลัง ตะคริวน่อง

 

9) นัง่เหยยีดขาทัง้ 2 ข้าง ใช้มอืทัง้สองข้างจบัปลาย

เท้าไว้ โดยไม่งอเข่า หายใจเข้าออก ก้มตัวให้

มากที่สุด แล้วหายใจเข้าออกปกติ 3-5 ครั้ง แล้ว 

ผ่อนออก

  ท่านี้บรรเทาอาการปวดเข่า ขา หลัง 

7. จุดและแนวนวดป้องกันอ�ก�รปวดส้นเท้�
 1) แนวฝ่าเท้า 

 2) กดจุดข้างตาตุ่มในและนอก

 3) แนวขาด้านหลัง 1, 2 (ช่วงต้นขาด้านหลัง)

 4) แนวขาด้านหลัง 1 แนวเน้น

 5) การยืดกล้ามเนื้อเอ็นร้อยหวาย
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การสาธิตวิธีการนวดและการฝึกปฏิบัติ	ครูน�าการฝึกปฏิบัติในการอบรม

แนวฝ่าเท้า 1, 2, 3

จุดข้างตาตุ่ม

แนวขาด้านหลัง 1, 2 (ช่วงต้นขาด้านหลัง)

แนวขาด้านหลัง 1 แนวเน้น

▲

▲
▲
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อ�ห�รชอบอ�ก�ร

โดย แพทย์แผนไทย คมสัน ทินกร ณ อยุธยา

คลินิกการแพทย์แผนไทยหม่อมราชวงศ์ สอาด ทินกร

ไข้หัวลม หรือ ไข้ส�มฤดู
 “ไข้” หมายความเป็นสองนัยยะ 1. ไข้ตัวร้อน 2. ไข้ไม่สบายจากอาการ 

เจบ็ป่วยต่างๆ ส่วนค�าว่า “หวัลม” หมายถงึต้นฤด ูคอืเป็นช่วงผลดัเปลีย่นจากฤดหูนึง่ 

ไปอีกฤดูหนึ่ง คนไทยเรียกฤดูกาลว่าลมเช่น ลมร้อน ลมฝน ลมหนาว เมื่อรวม 

สองค�าเข้าด้วยกนั “ไข้หวัลม” จงึหมายถงึอาการไม่สบายเจบ็ป่วยเป็นไข้ในช่วงต้น

ของแต่ละฤดกูาล ในการแพทย์แผนไทยนัน้เรยีกชือ่ความเจบ็ป่วยนีว่้า “ไข้สามฤด”ู 

ซึ่งกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ตักศิลา 

 อาการไข้อาจเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเช่นจาก

ร้อนในลมร้อน ไปชื้นในลมฝน ไปเย็นในลมหนาว ความร้อนความเย็นเกิดกระทบ

กันส่งผลต่อผู้ที่อยู่ในสภาพภูมิอากาศเช่นนั้นทันทีให้ครั่นเนื้อครั่นตัวเสมือนมีไข้ 

แต่ยงัไม่เป็นไข้ ให้มนี�า้ห ูน�า้ตา น�า้มกู น�า้เสลดไหล ให้ขดัแข้งขดัขา ให้รูส้กึไม่สบาย

เนื้อสบายตัว โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการป่วยอยู่แล้ว ผู้ที่มีร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง ผู้ที่มี

อาการภูมิแพ้ จะกระทบก่อนทันที 

 ในวิชาการแพทย์แผนไทยนั้นเราศึกษาถึงอาการเจ็บป่วยที่มาจาก  

1. จากธาตุเจ้าเรือน 2. จากสภาพภูมิอากาศในแต่ละช่วงเวลา 3. จากฤดูกาล  

4. จากถิ่นที่พักอาศัย ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเอื้อให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ทั้งสิ้น เช่น 
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ไข้สามฤดู เป็นต้น เข้าฤดูร้อนมักเจ็บป่วยด้วยไข้อันมาแต่ความร้อนนั้นเรียก 

“ไข้ปิตตะ” เข้าฤดฝูนเกดิการกระทบกนัของความร้อนและความเยน็ท�าให้เกดิลมขึน้ 

เรยีก “ไข้วาตะ” ส่วนฤดหูนาวอากาศเยน็เรยีก “ไข้เสมหะ” แต่ถ้าเกดิขึน้แต่ต้นฤดู 

เรียกอีกอย่างว่า “ไข้หัวลม”

 ไข้หัวลมนั้นมักเข้าใจกันว่าเกิดขึ้นเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาว ในความ

เป็นจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ ด้วยมีไข้อันเกิดขึ้นได้ถึงสามช่วงฤดูกาลดังนี้

 1. ไข้หัวลมร้อน เกิดขึ้นช่วงฤดูหนาวจะยกเข้าฤดูร้อน

 2. ไข้หัวลมฝน เกิดขึ้นช่วงฤดูร้อนจะยกเข้าฤดูฝน

 3. ไข้หัวลมหนาว เกิดขึ้นช่วงฤดูฝนจะยกเข้าฤดูหนาว

 ลักษณะอาการที่เกิดจะคล้ายๆ กันด้วยเกิดจากการกระทบกันของความ

ร้อนและความเย็นจากสภาพอากาศนั้นๆ เป็นมูลเหตุของความเจ็บป่วยขึ้น มี 

ต่างกนับ้างทีค่วามหนกัเบาของลกัษณะอาการไข้ตามฤดเูช่น ไข้หวัลมหนาวมกัเกดิ

อาการทางลมฝนแทรก ไข้หัวลมฝนมักเกิดอาการทางลมร้อนแทรก ไข้หัวลมร้อน

มักเกิดอาการทางลมเย็นแทรก ไข้แทรกจะต่างกันไปตามฤดูกาลนั้นๆ ที่จะยกเข้า

 ลักษณะไข้หัวลมร้อน/ไข้หัวลมฝน/ไข้หัวลมหนาว

 อาการหลักของทั้งสามไข้ดังนี้

 1. ตัวรุมๆ เหมือนจะมีไข้

 2. ไม่สบายเนื้อตัว

 3. ให้ขัดแข้งขัดขารู้สึกเมื่อยตามเนื้อตามตัว

 4. มีเสลดมาอออยู่ที่ล�าคอ

 5. น�้ามูกไหลบ้าง น�้าตาไหลบ้าง

 อาการแทรกตามฤดูมีดังนี้

 ฤดูหนาวยกไปฤดูร้อน มีอาการไข้จากความร้อนแทรก เช่น ร้อนใน 

กระหายน�้า ตัวร้อนๆ
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 ฤดูร้อนยกไปฤดูฝน มีอาการไข้จากลมแทรก เช่น ท้องอืด ท้องเฟ้อ  

แน่นท้อง ไม่สบายท้อง

 ฤดูฝนยกไปฤดูหนาว มีอาการไข้จากลมเย็นแทรก เช่น เมื่อยตามเนื้อตัว 

เคลื่อนไหวล�าบาก 

 แต่หากไม่รู้นึกว่าเป็นไข้ติดเชื้อแล้วไปรับทานยาฆ่าเชื้อ (ยาแผนปัจจุบัน)

ดังที่มักท�ากันอยู่ในปัจจุบันนี้เรียกว่าใช้ยาผิดโรคผิดอาการ เพราะยังไม่ได้ติด

เชื้อเพียงผิดอากาศเท่านั้นเอง ส่วนจะรู้ได้ว่าติดเชื้อแน่นอนไหมคงต้องไปเจาะ

ตรวจที่โรงพยาบาลดู ส่วนในวิชาแพทย์แผนไทยนั้นหากเพียงผิดอากาศจะใช้วิธี 

“สุมยา” ซึ่งเป็นหัตถการหนึ่งในการรักษาอาการไข้หัวลมหรืออาการภูมิแพ้ก�าเริบ  

น�าเครื่องยาอันประกอบไปด้วย ตะไคร้, ขิง, ข่าน�ามาทุบ หัวหอมแดงน�ามาบุบ  

ใบกะเพรา, ใบโหระพา, ใบสะระแหน่, มะนาวบบีน�า้พร้อมเปลอืก, เกลอืแกงแทรก 

ใส่ลงในชามอ่าง (ห้ามชามพลาสตกิ) เทน�า้เดอืดจดัลงไปพอท่วม แล้วก้มหวัลงเหนอื

ชามอ่างเอาผ้าผนืใหญ่คลมุไว้ สดูดมควนัจากเครือ่งยาด้วยการหายใจเข้าออกลกึๆ 

ท�าสักพักจะรู้สึกหายใจโล่งโปร่งสบาย น�้าหูน�้าตาจะไหล เสลดจะออก อาการ

เหมือนเป็นไข้จะบรรเทาลง แต่ถ้าท�าแล้วไข้นี้ยังกลับมาอีกอาจส�าแดงว่าเกิดแต่

กิมิชาติคือเป็นไข้ติดเชื้อแล้ว แนะให้ไปพบแพทย์ 

 อาการทางไข้สามฤดู หรือไข้หัวลมนี้ ในการแพทย์แผนไทยมีต�ารับยาผง

และยาต้มช่วยรักษา

ตำ�รับย�ผง
 โกศสอ โกศเขมา โกศจุฬาลัมพา แก่นจันทน์เทศ แก่นจันทน์แดง  

ลูกกระดอม เถาบอระเพ็ด รากปลาไหลเผือก ส่วนเสมอกัน

 วิธีท�า บดเป็นผง ละลายน�้ากระสายยา

 หัวลมร้อน กระสายยาน�้าต้มใบย่านาง
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 หัวลมฝน กระสายยาน�้าต้มขิงแก่ๆ

 หัวลมหนาว กระสายยาน�้าต้มดีปลี

 วิธีใช้	 ละลายผงยานั้นในน�้ากระสายยาแล้วดื่ม ผู้ใหญ่รับทานมื้อละ 1  

ช้อนชา เด็กรับทานมื้อละ ครึ่งช้อนชา วันละ 3 เวลาก่อนอาหาร

ตำ�รับย�ต้ม
 ต้นขี้เหล็กทั้ง 5 (ต้น ใบ ดอก ราก ลูก (ฝัก)) ฝาง แกแล แก่นขนุน  

แก่นไม้สัก แก่นไม้ประดู่ ต้นขลู่ จันทน์แดง จันทน์ขาว บอระเพ็ด เกสรทั้ง 5  

(ดอกพกิลุ ดอกบนุนาค ดอกสารภ ีดอกมะล ิและเกสรบวัหลวง) หนกัสิง่ละ 1 บาท 

ใบมะกา 1 ก�ามือ ก้านสะเดา 33 ก้าน

 วิธีท�า ต้มเดือดไม่เคี่ยว ใส่เครื่องยาพวกแก่น กระพี้เสียก่อน จึงใส่พวก 

ใบ ดอก ผล ภายหลัง ต้มประมาณ 15-20 นาที ยกลงกรองพอรับทาน ที่เหลือพัก

เก็บไว้พร้อมเครื่องยาในหม้อต้มห้าม ทิ้งรอใช้อุ่นรับทานในมื้อถัดๆ ไป

 วิธีใช้ ผู ้ใหญ่รับทานมื้อละ 2-3 ถ้วยชาจีน เด็กรับทานมื้อละ 1-2  

ถ้วยชาจีน วันละ 3 เวลาก่อนอาหาร

 หากใช้หัตถการสุมยาร่วมด้วยอาการยิ่งจะบรรเทาได้เร็ววันขึ้น ส่วน

อาหารการกนิเพือ่ป้องกนัอาการป่วยไข้จากสภาพความเปลีย่นแปลงของอากาศนัน้  

แพทย์แผนไทยท่านแนะน�าไว้ดังนี้

 1. ช่วงไข้หวัลมหนาวต่อร้อนให้รบัทานอาหารทีม่รีสเปรีย้วน�าตดิจะร้อนๆ 

เช่น

 อาหารต้ม: ต้มหัวผักกาดดองหรือฟักแฟงใส่มะนาวดอง

 อาหารย�า: ย�าทุกชนิดรสเปรี้ยวน�าห้ามรสจัด

 อาหารต�า: น�้าพริกทุกชนิดให้เปรี้ยวน�าห้ามรสเผ็ดมาก

 อาหารแกง: แกงคั่วสับปะรด
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 1. ช่วงไข้หัวลมร้อนต่อลมฝน ให้รับทานอาหารที่มีรสไม่จัดติดจะร้อน

 อาหารต้ม: ต้มย�า, ต้มข่า

 อาหารย�า: ย�าทุกชนิดให้มีรสกลมกล่อมไม่จัดจ้านมากนัก

 อาหารต�า: น�้าพริกรสกลมกล่อมพอดีไม่จัดด้วยพริก

 อาหารแกง: แกงเขียวหวานใส่ฟักแฟงรสกลมกล่อมไม่จัดด้วยพริก

 1. ช่วงไข้หัวลมฝนต่อลมหนาว ให้รับทานรสร้อนพอสุขุมคือไม่มากไป 

ไม่น้อยไป

 อาหารต้ม: ต้มเค็ม, ต้มส้ม

 อาหารย�า: ย�าทุกชนิดที่ใส่พริกแต่น้อยๆ

 อาหารต�า: น�้าพริกที่ใส่พริกไม่มาก

 อาหารแกง: แกงเผ็ด แกงกะหรี่ แกงมัสมั่น รสไม่จัดให้กลมกล่อมเข้าไว้

 สรุปได้ว่า ร้อนมาให้มีรสกลมกล่อม ฝนมาให้มีรสออกร้อน หนาวมาให้มี

รสออกเปรี้ยว

 ในทางตรงข้าม ร้อนมาห้ามรสจัด ฝนมาห้ามรสเปรี้ยวแต่รสจัดได้ หนาว 

มาห้ามรสจัดมากให้มีรสกลมกล่อมพอเหมาะพอดี นอกจากนั้นถ้าจะหาผลไม้ไทย

มาให้ได้สักสามชนิด สมอไทย สมอพิเภก ลูกมะขามป้อม หรือห้าชนิด สมอไทย 

สมอเทศ สมอพิเภก สมอดีงู ลูกมะขามป้อม ยิ่งจะดีมาก ทั้งหมดเอามาต้มห้าม

เคี่ยว ดื่มพอเป็นกระสายช่วยต้านไข้สามฤดูได้ดีนักแล 

 นอกจากนัน้ยงัมตี�ารบัยาในบญัชยีาหลกัแห่งชาตอิกีสองถงึสามขนานช่วย

บรรเทาอาการไข้สามฤดูได้

 ต�ารับยาเขียวหอม ช่วยลดความร้อนภายใน

 ต�ารับยาธาตุบรรจบ ช่วยกระจายกองลม

 ต�ารับยาปราบชมพูทวีป ช่วยรักษาอาการภูมิแพ้ เป็นหวัดคัดจมูก

 ถ้าเป็นไข้หัวลมหนาวต่อลมร้อน ยาปราบชมพูทวีป
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 ถ้าเป็นไข้หัวลมร้อนต่อลมฝน ยาเขียวหอม

 ถ้าเป็นไข้หัวลมฝนต่อลมร้อน ยาธาตุบรรจบ

 *แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์แผนไทยในการใช้ต�ารับยารักษา

 แพทย์แผนไทยยังมีค�าแนะน�าเพื่อไม่ป่วยในช่วงเปลี่ยนฤดูกาลดังนี้

วิธีการป้องกัน

 1. ทานอาหารรสเปรี้ยวออกร้อน เช่น แกงส้ม, ต้มย�า, ต้มข่า, ต้มโคล้ง, 

ย�าสารพัด ท�าให้เลือดฝาดดีนัก

 2. ต้มน�้าตรีผลาหรือเบญจผลาดื่มจิบเป็นกระสายบ่อยๆ ช่วงไข้ระบาด 

เปรี้ยวเข้าโลหิตดีนักแลมีฝาดแทรกปิดเสมหะที่เปิด

 3. หากเริ่มมีอาการตัวรุมๆ ให้รีบทานยาเขียว, ยาแดงทันที แล้ว 

ท�าหัตถการสุมศีรษะด้วยหอมแดง, ตะไคร้, ผิวมะนาว, ผิวส้ม จักดียิ่ง

 4. หากร้อนมาให้ผ่อนด้วยน�้ากระสายยาเย็น หากเย็นมาให้ผ่อนด้วยน�้า

กระสายยาร้อน

 - น�า้กระสายยาเยน็: น�า้ใบบวับก, น�า้ย่านาง, น�า้ผกัใบเขยีว, น�า้ต้มเกสร

บัวหลวง อย่าให้ตับร้อน 

 - น�้ากระสายยาร้อน: น�้าต้มขิงแก่, น�้าต้มตะไคร้, น�้าต้มใบกะเพราหรือ

โหระพา อย่าให้กายเย็น 

 5. ทานยาบ�ารุงโลหิต หรือยาดองบ�ารุงก�าลังแลโลหิต ก่อนนอน เลือด 

แข็งแรงกายแข็งแรง

  1. ใช้ชีวิตในบ้านในที่มากกว่าอย่าไปเบียดเสียดในที่คนมาก จักเป็น

โรคร่วมคนหนักกว่าโรคร่วมบ้าน

  2. เช้าล้างหน้าหนึง่ กลางวนัล้างมอืสบิ ตกค�า่ล้างเท้าหนึง่ รกัษาความ

สะอาดกายให้มาก
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สรุปบทคว�ม:
 ลมร้อน, ลมฝน, ลมหนาว คนไทยเรามีชื่อเล่นเรียกฤดูกาลกันมาเช่นนี้ 

เมื่อฤดูกาลผันผ่านไปตามวัฏฏะปกติจักเกิดช่วงรอยต่อของฤดูกาลลมร้อนเจือ

ลมฝน ลมฝนเจือลมหนาว ลมหนาวเจือลมร้อน แลช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้แหละคือ

เพลาของ “ไข้หัวลม” ปีหนึ่งจักเกิดขึ้นถึง 3 ครั้งไม่ใช่แค่ปลายฝนต้นหนาวอย่างที่

เข้าใจกันมา ลมร้อนลมฝนมาทางมหาสมุทรลมหนาวมาทางเหนือล้วนน�าซึ่งความ

เปลีย่นแปลงของสภาพดนิฟ้าอากาศร้อนกระทบเยน็กระทบร้อน อกีประการลมนัน้

พาโรคตดิต่อมากบัสายลมด้วยไข้หวดันานาชนดิแถมด้วยไข้เลอืดออกจากยงุในตุม่

ข้างบ้านประดงัประเดกนัเข้ามากเ็พลานี ้ยิง่สมยันีม้าทางเครือ่งบนิพร้อมผูโ้ดยสาร

ได้อีก หมอเรียก “โรคติดปีก” เช่นไข้ไวรัสเมอร์เมื่อเร็วๆ นี้เอง

 ช่วงไข้หวัลมหมอไทยบอกต้องกนิอาหารรสเปรีย้วร้อนเช่นแกงส้ม, ต้มย�า, 

ต้มข่า, ต้มโคล้ง, ย�าสารพัดชนิด ไม่ใช่แค่แกงส้มดอกแค เอาผลไม้ไทยสามชนิด 

สมอไทย, สมอพเิภก, ลกูมะขามป้อมมาต้มน�้าจบิบ่อยๆ เหมอืนจบิชานัน่แหละ แล

หากพร�าฝนมาให้เทน�า้ร้อนลงกะละมงัทบุหอมเลก็มากหน่อยตะไคร้นดิบบีมะนาว

ลงไปหากมีพิมเสนเพิ่มอีกหน่อยแล้วคลุมโปงเข้าสูดไอระเหยหอมๆ เข้าไปจมูก 

จะโล่ง, สบายปอด, หายใจสะดวกขึน้จะสดชืน่, ไม่ต้องกลวัไข้ตวัรมุๆ มาหายสบาย

เขาเรยีก “สมุหวั” คอืเอาหวัสมุเข้าไปในโปง ชวนผูไ้ข้เรามาคลมุโปงสมุหวักนัดไีหม? 

ป้องไข้หัวลมได้นะไม่ต้องไปโรงพยาบาล

849-60 in.indd   290 8/22/17   9:21 AM



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข

291

อ�ห�รและหัตถก�รส�มฤดูสำ�หรับไข้ส�มฤดู
 อาหารไข้ฤดูร้อน	

 ผัดต�าลึงชิ้นปลาหอม

	 สรรพคุณ

 เป็นอาหารรสชาติกลมกล่อม ได้ฤทธิ์เย็นจากต�าลึง ทานกับข้าวแดง 

ต้มร้อนๆ แต่หายร้อนได้

	 ส่วนผสม	

 ใบต�าลงึ/ชิน้เนือ้ปลา/ผงปรงุรสไทยแท้ (รากผกัช,ี กระเทยีม, พรกิไทยเมด็)

 วิธีท�า

 ● โขลกรากผักชี, กระเทียม, พริกไทยพักไว้ 

 ● น�าปลาสดแช่ในน�้าเกลือไว้สักพัก

 ● ต�าลึงเด็ดใบ 

 ● ตั้งน�้ามันพอร้อนน�าปลาลงทอดพอสุกใส่จาน น�้ามันที่เหลือน�าผงปรุง

รสไทยเจียวให้หอมเปิดไฟแรงเอาต�าลึงลงผัดเร็วๆ แบบไฟแดงปรุงรสด้วยน�้าปลา, 

น�้าตาล ราดบนปลาที่ทอดไว้

 หัตถการ: พอกยาเย็น

 อาหารไข้ฤดูฝน

 ผัดกะเพราเครื่องยา

 สรรพคุณ

 เป็นอาหารรสออกร้อนแรง ช่วยกระจายกองลมได้ดียิ่ง

 ส่วนผสม

 รากผักชี/กระเทียม/พริกไทย/หอมแดง/ขิงแว่น/ดอกกะเพรา/พริกขี้หนู/

ลูกกระวาน/ใบกะเพรา/เนื้อหมูสับหยาบ/พริกแห้ง

849-60 in.indd   291 8/22/17   9:21 AM



ตลาดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก

292

 วิธีท�า

 ● ทอดพริกแห้งในน�้ามัน 

 ● ใช้น�้ามันทอดพริกผัดเครื่องโขลก

 ● ใส่เนื้อหมูผัดให้เข้ากัน

 ● ปรุงรสตามชอบ

 ● ใส่ใบกะเพรามากๆ

 หัตถการ: เผายากระจายลม

 อาหารไข้ฤดูหนาว

 ต้มส้มหมู

 สรรพคุณ	

 ช่วยขับเสลดท�าให้ภูมิต้านทานแข็งแรง

	 ส่วนผสม

 หอมแดง/พริกไทย/กะปิ/รากผักชี/ขิงซอย/ส้มมะขามเปียก/น�้าปลา/

น�้าตาลหม้อเคี่ยวหอม

 วิธีท�า

 ●  เคี่ยวน�้าตาลหม้อจนเป็นสีออกน�้าตาลเข้ม

 ●  ใส่เครื่องโขลกผัดจนหอม

 ●  เติมน�้าเชื้อ

 ●  ใส่หมูหั่นชิ้นและขิงซอย

 ●  ปรุงให้ได้รสหวานเปรี้ยวเค็ม

 หัตถการ: สุมยา
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ตำ�รับอ�ห�รไทย-เป็นตำ�รับย�ได้จริง 
 “อาหารส�าหรับปิตตะสมุฏฐาน”

 บทความโดย แพทย์แผนไทย คมสัน ทินกร ณ อยุธยา (พท.ว/พท.ภ)

 ส�านักคลินิกการแพทย์แผนไทยหม่อมราชวงศ์สอาด ทินกร และในสังกัด

บริษัทภูลประสิทธิ์ จ�ากัด

 เหมาะกับผู้ไข้ที่มีธาตุปฏิสนธิเข้าไฟ แลผู้ไข้ด้วยอาการทางปิตตะก�าเดา 

ต่างๆ ก�าเริบขึ้น, ผู ้ไข้ที่นอนไม่ใคร่หลับกระสับกระส่าย, ร้อนภายในกาย,  

ในช่องปากมกัมแีผลเกดิแต่ความร้อนในนัน้, ลิน้ชอบเป็นฝ้าขาว แต่แสลงกบัผูไ้ข้ที่

มีอาการทางวาตะ (ลม) หย่อนเป็นเหตุ ทานได้ดียามอากาศร้อน เหมาะกับอาหาร

ตามกาลสองเช้า เข้าเที่ยงเข้าบ่าย แต่หากบ่ายคล้อยเข้าเย็น-ค�่าไม่เหมาะกัน

 ผู้มีอาการลมตีขึ้นบนจากลมก�าเดาพัดขึ้นไป ปวดหัว, หนักหัว, มึนหัว, 

อื้ออึงในหู, มีเสียงดังหริ่งๆ ในหู, ตาร้อนตาพร่าตามัวตาลาย, ลมปะกังอึงในหัว, 

ลมปะกังออกตา อาการดังนี้กินเย็น, ขมเหมาะมาก

 วัตถุดิบในการปรุงต้องดีทางเย็นสิ่งใดขึ้นริมน�้าชายคลอง, สิ่งใดมีลักษณะ

ฉ�า่น�า้จดัเข้าข่ายเยน็ทัง้สิน้ นอกจากนัน้สิง่ใดมรีสขมสิง่นัน้มฤีทธิเ์ยน็ทัง้สิน้ น�ามาท�า

อาหารปรุงให้ได้รสกลมกล่อม

ตัวอย่�งผักรสเย็น
 ●  กะหล�่าดอก กวางตุ ้ง ผักกาดฮ่องเต้ ผักกาดขาว ผักกาดหอม  

หยวกกล้วย ปลีกล้วย ก้านกล้วย กล้วยดิบ 

 ●  ข้าวโพด ดอกขจร ฝัก/ยอด/ดอกแค ใบเตย ผักติ้ว ใบ/ยอดต�าลึง 

ถั่วงอก บัวบก สายบัว ผักบุ้ง บวบ ผักปลัง ฟักทองอ่อน ยอดหรือดอกฟักทอง  

ยอดฟักข้าว ยอดฟักแม้ว ฟัก แฟง แตงต่างๆ 
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ตัวอย่�งผลไม้รสเย็น
 ●  กล้วยน�า้ว้าห่าม กล้วยหกัมกุ แก้วมงักร แคนตาลปู ชมพู ่เชอรี ่แตงโม 

แตงไทย 

 ●  มังคุด น�้ามะพร้าว ลางสาด สับปะรด สตรอเบอรี่ สาลี่ ส้มโอ ส้มเช้ง 

แอปเปิ้ล

ตัวอย่�งผักรสขม
 ●  มะระ มะแว้ง มะระขี้นก สะเดา ยอ ใบขี้เหล็ก

 

ตัวอย่�งผลไม้รสขม
 ●  ผลไม้ดิบเกือบทุกชนิด จะฝาด-ขม หรือ ขม-ฝาด เช่น กล้วยดิบ, 

น้อยหน่าดิบ, มังคุดดิบ 

ร�ยก�รตำ�รับอ�ห�รรสเย็น
 ยำ�ใบบัวบก กุ้งแห้ง
 สรรพคุณ เป็นยาเย็น ใช้ทานหน้าร้อนหรือวันที่มีอากาศร้อนอบอ้าว  

แก้ร้อนในกระหายน�้า

 ส่วนผสม

 ใบบัวบกสด/ใบสะระแหน่/กุ ้งแห้งต�าหยาบๆ/ถั่วลิสงคั่วบดหยาบ/ 

พริกขี้หนูทั้งก้าน/มะนาว/น�้าปลา

 วิธีท�า

 ท�าน�้าย�า ผสมน�้าปลากับน�้าตาลปี ๊บเล็กน้อย บีบมะนาวตามด้วย 

พรกิขีห้นบูบุแล้วซอยละเอยีด รสเปรีย้ว เคม็ หวาน เผด็แต่น้อย ราดบนใบบวับกและ 

ใบสะระแหน่ คลุกให้เข้ากัน โรยหน้าด้วยกุ้งแห้งและถั่วลิสงคั่ว 

849-60 in.indd   294 8/22/17   9:21 AM



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข

295

 ผักกูดลวก ร�ดนำ้�พริกปล�ย่�ง ไข่ต้มย�งมะตูม
  สรรพคุณ เป็นยาเย็น ช่วยลดดับพิษไข้ หรืออาการร้อนใน ตัวร้อน ตัวอุ่น 

ธาตุไฟพิการ

 ส่วนผสม

 ผักกูดลวก/หอมเผา/กระเทียมเผา/ปลากรอบทอด/น�้าย�า/หัวหอมเล็ก

ซอย/ไข่เป็ดต้ม

 วิธีท�า

 ท�าน�้าย�า ผสมน�้าปลากับน�้าตาลปี๊บเล็กน้อยพอ บีบมะนาว/หอมเผา/

กระเทียมเผา/ปลากรอบเผา/พริกแห้งเผา ต�าให้เข้ากัน เติมน�้าย�าเป็นอันเสร็จ 

น�ามาราดบนผักกูดที่ลวกแล้ว แต่งหน้าด้วยไข่เป็ดต้มฝาน

 แกงจืดบวบหอม กับ หอยต�กแห้ง
  สรรพคณุ แก้ร้อนใน ลดไข้ ขบัปัสสาวะ กนิดหีน้าร้อน ท�าให้ปัสสาวะคล่อง

 ส่วนผสม

 บวบหอม/หอยแมลงภู่ตากแห้ง/หมูสับผสมวุ้นเส้น/รากผักชี/กระเทียม/

พริกไทย

 วิธีท�า

 หมักหมูด้วย รากผักชี กระเทียม พริกไทย ต�าละเอียด เติมวุ้นเส้นสับ  

ปรุงรสด้วยน�้าปลา น�้าตาลทรายเล็กน้อย น�าบวบมาควักไส้ในออก น�าหมูสับปรุง

รสหมักแล้วยัดในบวบ หั่นเป็นชิ้นใหญ่พองาม น�าหอยแมลงภู่ตากแห้งต้มในน�้า

เดือดสักครู่ ใส่บวบยัดไส้เมื่อสุกแล้ว ปรุงรสด้วยน�า้ปลา น�้าตาลทรายตัดรสเค็ม

เล็กน้อย พริกไทยเหยาะ
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 มะระผัดกระเทียมดองใส่ไข่เป็ด
 สรรพคุณ เป็นอาหารรสเย็น ดับพิษร้อนถอนพิษไข้ ท�าให้ตัวเย็นสบาย

  ส่วนผสม

 มะระซอยเลก็ๆ แล้วต้มในน�้าเกลอืพกัให้แห้ง/กระเทยีมดองซอย/ไข่เป็ด/

เต้าเจี้ยว/น�้าตาลปี๊บ/พริกแห้ง

 วิธีท�า

 น�าพรกิแห้งทอดในน�า้มนัแล้วเอาขึน้ ใช้เฉพาะน�า้มนั ผดัเต้าเจีย้วในน�า้มนั

จนหอม ใส่ไข่เป็ดแล้วยีให้ละเอียด ตามด้วยกระเทียมดองและมะระ ผัดให้เข้ากัน 

เติมน�้าตาลปี๊บแต่น้อยถ้าไม่เค็มเติมน�้าปลาได้

 ผัดตำ�ลึงชิ้นปล�หอม
  สรรพคุณ เป็นอาหารรสชาติกลมกล่อม ได้ฤทธิ์เย็นจากต�าลึง ทานกับ 

ข้าวต้มร้อนๆ แต่หายร้อนได้

 ส่วนผสม

 ต�าลงึ/น�า้คัน้เตยหอม/ชิน้เนือ้ปลา/ผงปรงุรสไทยแท้ (รากผกัช,ี กระเทยีม, 

พริกไทยเม็ด)

 วิธีท�า

 โขลกรากผักชี, กระเทียม, พริกไทย พักไว้ น�าใบเตยมาคั้นน�้าเจือด้วย

เกลอืแกงน�าปลาสดแช่ไว้สกัพกั ต�าลงึเดด็ใบ ตัง้น�า้มนัพอร้อนน�าปลาลงทอดพอสกุ 

ใส่จาน น�้ามันที่เหลือน�าผงปรุงรสไทยแท้เจียวให้หอม เปิดไฟแรงเอาต�าลึงลงผัด

เร็วๆ แบบไฟแดง ปรุงรสด้วยน�้าปลา, น�้าตาล ราดบนปลาที่ทอดไว้
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 แกงจืดฟักแฟงแตงกว�
 สรรพคุณ ฉ�่าเย็นด้วยผักฉ�่าน�้า เป็นไข้ตัวร้อน ร้อนใน เพลียร้อน ทานดี

เย็นกายให้เย็นใจ

 ส่วนผสม ฟักเขียวหั่นชิ้น/แตงกวาปอกเปลือกหั่นตามยาว/ลูกรอก  

(ไข ่เป ็ดกรอกในไส้หมูแล้วต ้ม)/ดอกโสนหรือดอกขจร/ผงปรุงรสไทยแท้ 

(รากผักชี, กระเทียมอบแห้งผสมกับพริกไทย เพิ่มดอกจันทน์, กระวาน, กานพลู, 

อบเชย แต่น้อย ต�าให้ละเอียดเก็บไว้ใช้ได้นาน)

 วิธีท�า น�าน�้าขึ้นไฟพอเดือดใส่ผงปรุงรสไทยแท้ ใส่ลูกรอก ตามด้วยผัก

ทั้งหมด ปรุงรสด้วยเกลือ น�้าตาลตัดรสนิดห้ามใส่น�้าปลา

 สะเด�ลวก มะระขม ร�ดด้วยส้มตำ�ไทย
  สรรพคุณ ขมน�า ขมแล้วเย็น เย็นไปดับร้อน

  ส่วนผสม	

 มะระหัน่ชิน้เลก็ลวก/ใบสะเดาลวก/แตงกวาซอยขวาง/ส้มต�าไทยรสไม่จดั

นัก/กุ้งแห้งทอด ปลาเล็กปลาน้อยทอด/ไข่เป็ดต้มหั่นขวาง

 วิธีท�า	

 น�าสะเดาลวกวางในจานต่อด้วยมะระลวกตามด้วยแตงกวาซอย ราดด้วย

ส้มต�า โรยหน้าด้วยกุ้งทอด ปลาทอด ไข่เป็ดต้มหั่นขวาง
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ร�ยก�รของหว�นดับค�วดับร้อน
 ขนมถั่วแปป, ต้มถั่วเขียวในน�้าตาลทรายแดง, เต้าทึง, ฟักเชื่อม,  

วุ้นมะพร้าวอ่อน, ขนมเปียกปูน, กะทิสดเตยหอมเนื้อมะพร้าวอ่อน, บวดเย็น 

ขนมไข่เต่ากะทิสด เป็นต้น

 ท้ายนี้ขอแนะน�าน�้ากระสายยาเย็นดับร้อน

 นำ้�ผักเย็น
 ส่วนประกอบ ฟักเขยีวต้มสกุ/แตงกวาสด/ใบบวับกสด/น�า้คัน้ใบเตยหอม/

น�้าเชื่อม

 วิธีท�า น�าลงเครื่องปั่นละเอียดเป็นน�้าแล้วกรอง จึ่งเติมน�้าคั้นใบเตยหอม

และน�้าเชื่อมตามชอบ

 

 นำ้�ผลไม้เย็น
 ส่วนประกอบ น�้ามะพร้าวอ่อน/สับปะรด/แตงโม/น�้ามะนาว/น�้าเชื่อม

 วธิที�า น�าลงเครือ่งป่ันละเอยีดเป็นน�า้แล้วกรอง จึง่เตมิน�า้มะนาว น�า้เชือ่ม

ตามชอบใจ

 เขยีนบทความนีโ้ดย แพทย์แผนไทย คมสนั ทนิกร ณ อยธุยา (สงวนลขิสทิธิ์

หากน�าไปใช้อ้างอิง)

“อ�ห�รแสลงโรค ฉบับก�รแพทย์แผนไทยดั้งเดิม”
 บทความโดย แพทย์แผนไทย คมสัน ทินกร ณ อยุธยา (พท.ว/พท.ภ)

 ส�านักคลินิกการแพทย์แผนไทยหม่อมราชวงศ์สอาด ทินกร และในสังกัด

บริษัทภูลประสิทธิ์ จ�ากัด
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 บทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทภูลประสิทธิ์เท่านั้น (Comment  

ขออนุญาตก่อนน�าลงเผยแพร่ต่อไป)

 การอรรถาธบิายความทัง้หมดนีเ้ป็นเพยีงการขยายความเพิม่จากทีบ่รมครู

ท่านกล่าวแสดงไว้ในคัมภีร์เล่มต่างๆ

 ผู้ศึกษาจ�าต้องเข้าใจให้ถ่องแท้จึ่งน�าไปใช้อ้างอิงได้อย่างเที่ยงตรง

 “เหตุเพราะคัมภีร์การแพทย์แผนไทยนั้นเปรียบดั่งกรอบการวินิจฉัยของ

หมอไทยประดุจเสาเอกที่มั่นคงของบ้านเรือนเปรียบดั่งกฎหมายรัฐธรรมนูญของ

ประเทศที่ล่วงละเมิดมิได้ เป็นหลักยึดน�าชัยในการรักษาพยาบาลผู้ไข้ทั้งปวง”

 ต้องเรยีนรูด้้วยความเข้าใจในกายวภิาคศาสตร์แลสรรีะศาสตร์ของบรมครู

ท่านทัง้หลายสิน้ นัน้คอืธาตทุัง้ 42 ประการแล เรยีนรูค้วามปรกตกิายเพือ่จกัเข้าใจ

ในอปรกติอาการดั่งแจงไว้ในคัมภีร์สิ้นแล้ว

บรมครูท่านช่างเป็นครูผู้สร้างแรงบันดาลใจให้หมอไทยทั้งปวง

ด้วยส�านึกในกตัญญู กตเวทิตาธรรมแห่งบรมครูผู้รจนาคัมภีร์ทั้งมวล

(ศิษย์ในบรมครูท่าน นายคมสัน ทินกร ณ อยุธยา)

 ค�าว่า “แสลง” ว่ากนัตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถานแปลได้ความ 

ว่า “ไม่ถูกกับโรค” สิ่งใดบ้างที่ขัดกับโรคสิ่งนั้นเรียก “แสลงโรค” อาหาร 

แสลงโรค อากาศแสลงโรค อาชพีแสลงโรค อริยิาบถแสลงโรค เป็นต้น เมือ่แสลงแล้ว 

จงึส�าแดงปรากฏอาการออกมา กนิอาหารผดิส�าแดง อยูใ่นสภาพอากาศทีผ่ดิส�าแดง 

ประกอบอาชีพผิดส�าแดง มีอิริยาบถผิดส�าแดง
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อ�ห�รแสลงโรค กินม�กแล้วผิดสำ�แดง
 เราต้องกินอาหารทุกวัน หากอดอาหารเพียงไม่กี่วันถึงแก่ชีวิตได้ อาหาร

ให้ทั้งคุณและโทษ แล้วเราจะกินอย่างไรไม่ก่อให้เกิดโทษ อาหารเป็นหนึ่งใน 

อุทริยังซึ่งยังประกอบไปด้วยน�้าและอากาศ ผ่านระบบอันตัง (ทางเดินอาหาร) 

ส�าเรจ็เป็นกรสีงัมใิช่หมายเพยีงอาหารเก่าแต่หมายปฏกิลูทัง้ปวงอนัเกดิเป็นของเสยี

อ�ห�รแสลงต�มสมุฏฐ�น
 1	 กินแสลงกับอาย ุ วัยเด็กหากกินเย็นขม ร่างกายเย็นไปท�าให้ไม่สบาย 

ด้วยเป็นวัยที่เสมหะก�าเริบได้ง่าย วัยกลางหากกินเผ็ดร้อน จะยิ่งป่วยเพราะร้อน

เป็นปกติอยู่แล้ว ด้วยเป็นวัยปิตตะก�าเดา วัยผู้ใหญ่หากกินเย็นขม ยิ่งท�าให้เกิด 

ลม ด้วยเป็นวัยแห่งวาตะหย่อนได้ง่าย

 2	กินแสลงกับธาตุ ธาตุปฏิสนธิดิน แสลงรสเปรี้ยว ท�าให้น�้ามาก รสขม 

ท�าให้ดินเย็น รสเมาเบื่อเป็นพิษ

 รสร้อน ท�าให้ดินมีก�าเริบ

  ธาตุปฏิสนธิน�้า แสลงรสเปรี้ยว, หวาน, มัน, เค็ม ท�าให้น�้าก�าเริบ

  ธาตุปฏิสนธิลม แสลงรสขม ท�าให้เกิดลม, เปรี้ยว, หวาน, มัน, เค็ม ท�าให้

ลมเคลื่อนไหวช้า

 ธาตุไฟ แสลงรสร้อน

 3	กินแสลงอาการ  

 อาการทางปิตตะก�าเริบ แสลงรสร้อน

  อาการทางปิตตะหย่อน แสลงรสเปรีย้ว, หวาน, มนั, เคม็, ขม ท�าให้น�า้ก�าเรบิ

  อาการทางวาตะก�าเริบ แสลงรสร้อน เพราะยิ่งท�าให้เกิดลมกล้าขึ้นไปอีก

  อาการทางวาตะหย่อน แสลงรสขม เพราะยิ่งท�าให้ลมหย่อนมากขึ้น

  อาการทางเสมหะก�าเริบ แสลงรสเปรี้ยว, หวาน, มัน, เค็ม, แลขม

  อาการทางเสมหะหย่อน แสลงรสร้อน ยิ่งท�าให้เสมหะงวดเข้า
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 4	กินแสลงอาชีพ/อิริยาบถ

 ยนืมาก, เดนิมาก อาหารรสร้อนเกนิไปอาจแสลงได้เพราะมลีมพดักล้าเป็น

ปกติอาชีพแลอิริยาบถนี้

 นั่งมาก, นอนมาก อาหารรสเปรี้ยว, หวาน, มัน, เค็ม, แลขม เพราะมี 

ลมพัดหย่อนเป็นปกติน�้ามากเป็นธรรมดา

 อุทริยังและกรีสัง

 แต่ทั้งหมดทั้งสิ้น การกินแสลงกับอาการนั้นส�าคัญที่สุด ด้วยเป็นการเจ็บ

ป่วยไม่สบายมีการผิดไปของตรีธาตุ แพทย์จักวางอาหารแสลงแจ้งแก่ผู้ไข้ไปตาม

สมุฏฐานที่แพทย์ได้วินิจฉัยแล้วนั้น

 อุทริยังหมาย อาหารเป็นธาตุดิน น�้าเป็นธาตุน�้า อากาศเป็นธาตุลม  

ไปประมวลผลในกายผสมกับธาตุไฟที่มีอยู่ในกายแต่เดิม ก่อให้เกิดเป็นพลังงาน

ขับเคลื่อนอวัยวะน้อยใหญ่ให้ด�ารงอยู่ได้อย่างเป็นปรกติธรรมดา หากสัดส่วนของ

อุทริยังผิดไปจากอายุ, จากธาตุ, จากอาการ ย่อมก่อให้ตรีธาตุนั้นผิดส�าแดงแสดง

เป็นอาการปรากฏ

 กรีสังหมาย ปฏิกูลอันเกิดแต่การท�างานของธาตุดินเป็นของเสีย ร่างกาย

ต้องขับออก เช่น อุจจาระ, ปัสสาวะ, ระดู, ขี้หู, ขี้ตา, ขี้เหงื่อ, ขี้ไคล, ขี้มูก, ตะกรัน

ในโลหติ เช่นตะกรนัน�า้ตาล หรอืน�า้มนั เป็นต้น ฯลฯ แพทย์สามารถวนิจิฉยัอาการ

แห่งโรคได้จากกรสีงั แลหากอทุรยิงัผดิไปจากธาต,ุ อาย,ุ อาการ ย่อมส�าแดงผลเป็น 

กรีสังให้แพทย์วินิจฉัย แพทย์จึ่งจ�าวางอาหารให้แก่ผู้ไข้มิให้แสลงมิใช่วางแต่ต�ารับ

ยารักษาเท่านั้น ให้ยึดหลักตรีธาตุก�าเริบ, หย่อนจากอาการปรากฏ ใช้หลักรสบอก

สรรพคุณวางอาหารมิให้แสลง

 อาการแสลงตามปรากฏสามารถส�าแดงออกตามธาตุได้ 4 ประการดังนี้

 ส�าแดงออกทางธาตุดิน  มีผื่นแดงขึ้นตามผิวเหมือนส่าไข้ก�าเดา

 ส�าแดงออกทางธาตุน�้า ถ่ายเหลวเหม็น ท้องเสีย
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 ส�าแดงออกทางธาตุลม ปวดท้องมวนๆ ในช่องท้อง

 ส�าแดงออกทางธาตุไฟ มีไข้ก�าเดาเกิดแทรก

 กนิถกูไม่กนิแสลงโรคหายเรว็แขง็แรงไว แพทย์จ�าต้องวางอาหารพร้อมการ

รักษาจึ่งจักถูกต้องดีงาม

 เขยีนบทความนีโ้ดย แพทย์แผนไทย คมสนั ทนิกร ณ อยธุยา (สงวนลขิสทิธิ์

หากน�าไปใช้อ้างอิง)
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ก�รนวดไทยสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ

โดย มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา

 “ชวีติเป็นของเรา อย่าเอาชวีติไปฝากในมอืของคนอืน่ เราต้องสร้างสขุภาพ

ด้วยตัวเอง อย่ารอพึ่งใคร ถึงยามแก่เฒ่าให้เขาช่วยเราในคราวที่จ�าเป็นเท่านั้น”

 การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างเบิกบานมีความสุข 

สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นภาระของลูกหลานเป็นเรื่องส�าคัญในยุคปัจจุบัน การ 

แสวงหาความรู้และการจัดกิจกรรมส�าหรับผู้สูงอายุจึงเกิดขึ้นมากมาย เช่น การ

ฝึกท่าบริหารร่างกาย กิจกรรมศาสนา กิจกรรมบันเทิงต่างๆ ทั้งนี้เพื่อการบริหาร

ทั้งกายและใจ 

1. โรค/อ�ก�ร/คว�มเสื่อมของร่�งก�ย อันเนื่องจ�กก�ร
ไหลเวียนของเลือด ลม ผิดปกติ 

 สมุฏฐานโรคของปัจฉิมวัย

 ปัจฉิมวัย ช่วงอายุ 32 ปีขึ้นไป ถึง 64 ปี สมุฏฐานวาโย 

 เมือ่อายพุ้น 64 ปี ไปแล้ว สมฏุฐานวาโยเป็นเจ้าเรอืน อาโปธาตแุทรกพกิดั

เสมหะและเหงื่อ 

 โรคภัยไข้เจ็บเมื่อเข้าสู่วัยชรา ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก “วาตะ” (ลม)
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 คัมภีร์แพทย์แผนไทยให้ความส�าคัญกับวาตะมาก โดยกล่าวไว้ว่าโรคที่ 

เกิดจากลมมีถึง 80 ประการ เกิดจากปิตตะ 40 ประการ และเกิดจากเสมหะ 

20 ประการ และยังกล่าวว่าผู้สูงอายุจะมีลมเป็นเจ้าเรือน ร่างกายอยู่ในสภาวะ 

เสื่อมถอย 

 อาการต่างๆ ของผู้สูงอายุที่มีสาเหตุมาจากลม ได้แก่

 1. วิงเวียน หน้ามืด ตาลาย มึนงง ปวดศีรษะ

 2. หูอื้อ หูตึง หูหนวก หูแว่ว ปวดหู

 3. ตาอักเสบ ตาต้อ ตามัว ตาเหลือก

 4. ปวดขมับ ปวดหน้าผาก ปวดกระหม่อมฯ

 5. ขากรรไกรค้าง คอแข็ง คอเอียง เสียงแหบ ไม่มีเสียง

 6. ปวดเมื่อย ลุกก็โอย นั่งก็โอย 

 มักจะเป็นลมในตอนเช้าและตอนกลางคืน นอกจากนี้ยังมีอาการหลงลืม

ง่าย ไม่มสีมาธ ิหงดุหงดิง่าย เบือ่อาหาร เหนือ่ยง่าย อ่อนเพลยี เดนิช้าลง เดนิสะดดุ 

มีปัญหาในการนอน นอนไม่หลับ ตื่นกลางคืนแล้วหลับต่อไม่ได้ 

2. ท่�บริห�รร่�งก�ยและก�รนวดตนเองสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ 
 2.1		การบริหารร่างกายในท่านอนหงาย สามารถท�าได้ทั้งก่อนนอนและ

ตื่นนอน

 เพือ่การยดืเส้นเอน็ และบรหิารข้อเท้าให้แขง็แรง ผ่อนคลายหายปวดเมือ่ย

1)	 ท่านอนหงาย	กระดกปลายเท้าและข้อเท้า

 นอนหงาย กระดกปลายเท้าขึ้น-ลง ท�าสลับ 

 ทั้ง 2 ข้าง ท่านี้จะช่วยการยืดเส้นเอ็น และ 

 บรหิารข้อเท้าให้แขง็แรง ผ่อนคลายหายปวดเมือ่ย 

 ได้ หลงัจากกระดกข้อเท้าแล้วให้ท�าการหมนุข้อเท้า 

 เข้า-ออก ท�าสลับกันทั้ง 2 ข้าง
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2) นอนหงายเหยียดขาข้างหนึ่งให้ตรง  

 งอเข่าอีกข้างใช้มือทั้งสองข้างจับเข่าไว้  

 หายใจเข้า หายใจออก ดึงเข่าให้ชิดอก 

 มากที่สุด แล้วหายใจเข้าออกปกติ 3-5  

 ครั้ง แล้วผ่อนออก ท�าสลับข้าง 

    ท่านีเ้ป็นการยดืกล้ามเนือ้ในการงอสะโพก  

    ช่วยบรรเทาอาการปวดหลังที่เอวแอ่น 

    มากกว่าปกติ

   3) นอนหงายเหยียดขาตรง งอเข่าทั้งสอง 

    ข ้างขึ้น ใช ้มือทั้งสองข ้างจับเข ่าไว ้  

    หายใจเข้า หายใจออก ดงึเข่าให้ชดิตวัมาก 

    ที่สุด หายใจเข้าออกปกติ 3-5 ครั้ง แล้ว 

    ผ่อนออก 

    ท่านี้บรรเทาอาการปวดหลังที่เอวแอ่น 

    มากกว่าปกติ

   4) นอนหงายชันเข่า หายใจเข้า หายใจออก  

    หมุนเอวให้หัวเข่าทั้งสองข้างแตะพื้นให้ 

    มากที่สุดโดยไม่ยกไหล่ หายใจเข้าออก 

    ปกต ิ3-5 ครัง้ แล้วผ่อนออก ท�าสลบัข้าง 

    ท่านี้เป็นการบริหารกล้ามเนื้อหลัง ช่วย 

    บรรเทาอาการปวดหลัง 

849-60 in.indd   305 8/22/17   9:21 AM



ตลาดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก

306

   5) นอนหงายชันเข่าข้างหนึ่งขึ้น วางเท้าไว้ 

    ข้างเข่าของขาทีเ่หยยีดตรงทางด้านนอก  

    ใช้มอืด้านตรงข้ามจบัหวัเข่าไว้ หายใจเข้า  

    หายใจออก พร้อมกบัดงึหวัเข่าให้แตะพืน้  

    โดยไม่ยกไหล่ หายใจเข้าออกปกติ 3-5  

    ครั้ง แล้วผ่อนออก ท�าสลับข้าง 

    ท่านีช่้วยให้กระดกูสนัหลงัช่วงเอวมคีวาม

    ยืดหยุ่นดีขึ้น บรรเทาอาการปวดหลัง  

    ปวดสะโพก

   6) นอนแยกขา ประกบฝ่าเท้าเข้าหากัน  

    หายใจเข้า หายใจออก พร้อมกับใช้มือ 

    ทัง้สองข้างกดบรเิวณต้นขาทัง้สองเพือ่ให้ 

    หัวเข่าแตะพื้น หายใจเข้าออกปกติ 3-5  

    ครั้ง แล้วผ่อนออก 

    ท่านี้ช่วยยืดข้อต่อสะโพก

   7) นอนแยกขา ประกบฝ่าเท้าเข้าหากัน  

    ใช้มือท้าวบริเวณสะโพก หายใจเข้า  

    หายใจออก พร้อมกบัออกแรงเหยยีดแขน 

    ให้ตรง หายใจเข้าออกปกต ิ3-5 ครัง้ แล้ว 

    ผ่อนออก 

    ท่านี้ช่วยยืดกระดูกสันหลังช่วงเอว
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 2.2	 การบริหารที่ช่วยให้ร่างกายมีความสมดุลและมีการเคลื่อนไหว

อย่างสมดุล	

		 ท่ายืนกระโดดน�้า

 เพื่อฝึกการทรงตัว ความสมดุลให้ดีขึ้น

 ยืนแยกเท้าเล็กน้อย แขนแนบล�าตัว เขย่งปลายเท้า ยกแขนไปข้างหน้า  

ให้ขนานกับพื้น คว�่ามือ นิ่งในท่านี้นับ 1 ถึง 10 ท�าซ�้าอีกครั้ง (รูปที่ 1) เมื่อการ

ทรงตัวดีขึ้น ให้นับ 1 ถึง 15 หรือมากกว่า

      รูปที่ 1                 รูปที่ 2  รูปที่ 3 

 ท่ายืนขาเดียว

 ยนืแยกเท้าเลก็น้อย มอืเท้าสะเอว ศรีษะตัง้ตรง ยกขาข้างหนึง่ขึน้ช้า ๆ  ให้

ฝ่าเท้าแนบขาข้างที่ยืนจนถึงเข่า หยุดนิ่ง นับ 1 ถึง 10 (รูปที่ 2) ท�าสลับขาอีกข้าง

หนึ่งเมื่อช�านาญแล้ว ให้หลับตาท�าซ�้าและนับให้นานขึ้น

 การเดินเป็นเส้นตรง

 เพื่อเพิ่มความสามารถในการทรงตัว ช่วยให้ร่างกายมีความสมดุลและ 

มกีารเคลือ่นไหวอย่างสมดลุ โดยวางเท้าข้างหนึง่อยูห่น้าเท้าอกีข้างหนึง่ เริม่เหมอืน

ยืนอยู่บนเส้นตรง ให้ศีรษะตั้งตรง และมองตรงไปข้างหน้า กางแขนออกเพื่อช่วย
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การทรงตัว (รูปที่ 3) เริ่มเดินโดยให้ส้นเท้าของเท้าหลังไปวางตรงปลายเท้าของ

เท้าหน้า และก้าวต่อไปแบบนี้เรื่อยๆ ต่อไป เดินถอยหลัง ให้ปลายนิ้วเท้ามาแตะ

ส้นเท้าเช่นเดียวกัน 

 2.3	 การนวดตนเองป้องกันอาการนอนไม่หลับ

 การนอนท่านอนพัก	

  ร่างกายได้รับการผ่อนคลายอย่างเต็มที่ ต�าราโยคะเรียกท่านี้ว่า ท่าศพ

 1. นอนหงายเหยียดยาวกับพื้น ให้ส้นเท้าติดกัน ปล่อยปลายเท้าให้

แยกกันตามธรรมชาติ แขนทั้งสองข้างทอดห่างจากล�าตัวเล็กน้อย ฝ่ามือหงายขึ้น 

หลับตาให้สบายๆ

 2. ก�าหนดความรู้สกึไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยใช้ความรู้สกึส�ารวจ

ดูว่า มีความตึงเครียดตามร่างกายส่วนใดบ้าง ขยับแขนขา สะโพก ศีรษะและส่วน

ต่างๆ ของร่างกายให้อยู่ในท่าที่สบายที่สุด

 3. ผ่อนคลายส่วนต่างๆ ของร่างกาย เริม่ตัง้แต่ปลายเท้าเรือ่ยขึน้มาจนถงึ

ศีรษะ ท�าความรู้สึกว่าส่วนต่างๆ ของร่างกายทิ้งน�้าหนักลงบนพื้นอย่างสิ้นเชิง

พยายามอย่าให้กรามและใบหน้าขมวดตึง

 4. หายใจเข้าออกลึกๆ และสม�่าเสมอ ค่อยๆ ผ่อนลมหายใจให้ช้าลงจน

ลมหายใจเข้าออกเป็นไปอย่างแผ่วเบา ถ้าจิตใจฟุ้งซ่าน ให้กลั้นลมหายใจช่วงสั้นๆ 

หลังการหายใจออกแต่ละครั้ง

 5. อยู่ในท่านี้นานเท่าที่ต้องการ 
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ก�รนวดกดคลึงทั่วบริเวณศีรษะ
 

นอนนวดคลึงทั่วบริเวณศีรษะ ขณะที่นวดหายใจเข้า 

หายใจออกลึกๆ ช้าๆ ท�าใจให้สงบ จนกว่าจะหลับ

 2.4	 การนวดตนเองป้องกันอาการท้องผูก

 ผู้สูงอายุมักมีปัญหาท้องผูก มีอาการถ่ายอุจจาระแข็งหรือไม่ถ่ายอุจจาระ

นานหลายวัน หรือถ่ายล�าบาก ถ่ายเป็นก้อนแข็งคล้ายขี้แพะ เป็นพรรดึก อึดอัด 

ในท้อง ผายลมบ่อย จุกเสียดในท้อง ร้อนใน ปากเป็นแผล ลิ้นเป็นฝ้า หายใจมี 

กลิ่นเหม็น เป็นสิว ฝี เป็นริดสีดวง 

 สามารถป้องกันอาการท้องผูกได้โดย

 1. กินอาหารที่มีกากมากๆ เช่น ผัก ผลไม้

 2. ฝึกการขับถ่ายให้เป็นเวลาเป็นประจ�าทุกวัน ไม่ควรกลั้นอุจจาระ

 3. ดื่มน�้าสะอาดวันละมากๆ อย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว

 4. ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ

ก�รนวดตนเองป้องกันและบำ�บัดอ�ก�รท้องผูก
1. นอนหงายเหยียดขาข้างหนึ่งให้ตรง  

 งอเข่าอีกข้างใช้มือทั้งสองข้างจับเข่าไว้  

 หายใจเข้า หายใจออก ดึงเข่าให้ชิดอก 

 มากที่สุด หายใจเข้าออกปกติ 3-5 ครั้ง  

 แล้วผ่อนออก ท�าสลับข้าง
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2. นอนหงายเหยียดขาตรง งอเข่าทั้งสองข้าง 

  ขึ้น ใช้มือทั้งสองข้างจับเข่าไว้ หายใจเข้า- 

  หายใจออก ดงึเข่าให้ชดิตวัมากทีส่ดุ หายใจ 

  เข้าออกปกติ 3-5 ครั้ง แล้วผ่อนออก  

  ท�าสลับข้าง

  3. นอนหงายชนัเข่า หายใจเข้า-ออก หมนุเอว 

   ให้หัวเข่าทั้งสองข้างแตะพื้นให้มากที่สุด  

   โดยไม่ยกไหล่ หายใจเข้าออกปกต ิ3-5 ครัง้  

   แล้วผ่อนออก ท�าสลับข้าง

 4. นอนหงายชันเข่าข้างหนึ่งขึ้น มือด้าน 

  ตรงข้ามจบัเข่าทีช่นัขึน้โน้มเข่าลงมา วางเท้า 

  ไว้ข้างเข่าของขาข้างที่เหยียดตรง หายใจ 

  เข้าออก พร้อมกับดึงหัวเข่าให้แตะพื้น  

  หายใจเข้าออกปกต ิ3-5 ครัง้ แล้วผ่อนออก  

  ท�าสลับข้าง

3. ก�รนวดไทยฟื้นฟูสุขภ�พผู้สูงอ�ยุ 
 การนวดไทยส�าหรับผู้สูงอายุ ใช้แบบแผนและวิธีการนวดไทยเพื่อฟื้นฟู

สุขภาพ 95 ท่า แต่มีข้อควรระวังในการนวดผู้สูงอายุคือ ไม่นวดกดจุด ควรใช้วิธี

การนวดคลึงคลายด้วยน�้าหนักเบาและปานกลาง 

***การสาธิตวิธีการนวดและการฝึกปฏิบัติ	ครูน�าการฝึกปฏิบัติในการอบรม
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แอสซิสต์ (ASSISTS)

โดย นายแพทย์องอาจ ศิริกุลพิสุทธิ์

สำานักการแพทย์ทางเลือก

แอสซิสต ์(ASSISTS) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
นายแพทย์องอาจ ศิริกุลพิสุทธิ์ 
ส านักการแพทย์ทางเลือก 
 
แอสซสิต์ (Assists)        
     แอสซิสต์  คือ วิธีการซึ่ งสามารถบรรเทาความ     
ไม่สบาย  หรือความอึดอัดที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และช่วย
ให้บุคคลฟ้ืนตัวจากอุบัติเหตุ ความเจ็บปุวย หรือความ
เศร้าโศกเสียใจได้เร็วขึ้น1  
      แอสซิสต์มีมากกว่า 130 วิธี 2 มีทั้งที่ เป็นวิธีการ
พ้ืนฐาน และวิธีการขั้นสูง ทั้งหมดคิดค้นโดย แอล รอน 
ฮับบาร์ด (L. Ron Hubbard นักวิทยาศาสตร์และ    
นักปรัชญาทางศาสนาชาวอเมริกัน มีชีวิตอยู่ระหว่างปี 
ค.ศ. 1911-1986)  

แอสซิสต์ขั้นพ้ืนฐาน แบ่งได้เป็น 2 แบบ (ตามความเห็นของผู้เรียบเรียง) 
1) แบบที่ผู้ท าแอสซิสต์ท าให้ผู้รับแอสซิสต์เกิดการรับสัมผัส (perception) ทาง

ร่างกาย หรือ เกิดการรับรู้ถึงส่วนของร่างกายที่ก าลังบาดเจ็บหรือเจ็บปุวย โดยในที่นี้
จะกล่าวถึง แอสซิสต์แบบนี้ 2 วิธี 

2) แบบที่ท าให้ผู้รับแอสซิสต์มองหรือสังเกตสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าความสนใจของ
เขาให้ออกจากบริเวณที่เจ็บปวดของร่างกายหรือปัญหาความยุ่งยาก และหันเหไปสู่
สภาพแวดล้อมภายนอก 

 แอล รอน ฮับบาร์ด  
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      จากแนวคิดของสุขภาพองค์รวมที่ให้ความส าคัญกับความสมดุลของทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ สังคม และ จิตวิญญาณ  แอสซิสต์เป็นวิธีการที่ใช้เป็นเครื่องมือในการ
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมได้อย่างดี เนื่องจากแอสซิสต์มีหลักการของการมุ่งที่จิต
วิญญาณเป็นส าคัญ จิตวิญญาณมีผลกระทบต่อร่างกาย อาการเจ็บปุวยไม่สบาย
สามารถบรรเทาได้หากมีการจัดการที่จิตวิญญาณ   

ในปรัชญาของ แอล รอน ฮับบาร์ด เรียกจิตวิญญาณว่า “เททัน” (Thetan) ซึ่ง
หมายถึง ตัวตนของบุคคลนั้นเอง  เททัน คือสิ่งที่ตระหนักรู้ว่าตนนั้นรับรู้ เป็นตัวตน
ซึ่งบุคคลนั้นเป็นอยู่ ค าว่า  “เททัน” นี้เป็นค าศัพท์ที่สร้างขึ้นเพ่ือก าจัดความสับสนที่
อาจเกิดข้ึนได้กับบางแนวคิดก่อน ๆ ซึ่งไม่ถูกต้อง  ค านี้มาจากตัวอักษรกรีก ตัว“ θ ” 
(theta) ที่ชาวกรีกเคยใช้เพ่ือหมายถึง ความคิด หรืออาจหมายความถึง จิตวิญญาณ 
ด้วย  โดยเติมตัว n เข้าไปเพ่ือเปลี่ยนรูปให้เป็นค านาม ตามวิธีการสมัยใหม่ที่ใช้สร้าง
ค าในสาขาวิชาวิศวกรรม3  

 
แอสซิสต์ไม่ใช่สิ่งแทนการรักษาทางการแพทย์ และไม่ใช่ความพยายามที่จะ

รักษาอาการบาดเจ็บที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ แต่แอสซิสต์ เป็นการ
ช่วยเสริมให้การรักษาพยาบาลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และช่วยให้ผู้ที่เจ็บปุวยหรือบาดเจ็บมี
โอกาสฟ้ืนตัวเร็วขึ้น เพราะแอสซิสต์ช่วยให้บุคคลรักษาตนเอง หรือรับการรักษาจาก
ปัจจัยอย่างอ่ืนได้ 4 
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การท าแอสซิสต์เพ่ือท าให้ผู้ปุวยเกิดการรับสัมผัสทางร่างกาย  หรือ   รับสัมผัส
บริเวณที่บาดเจ็บหรือเจ็บปุวย  จะช่วยท าให้ผู้ปุวยฟ้ืนฟูการติดต่อสื่อสารระหว่างตัว
เขากับร่างกาย หรือบริเวณที่บาดเจ็บหรือเจ็บปุวยนั้น ซึ่งถูกตัดทอนไปเมื่อได้รับ
ความกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเจ็บปุวยต่าง  ๆ เมื่อ
ความสนใจถูกถอนออกจากส่วนของร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บหรือที่ เจ็บปุวย ส่งผลให้
ระบบการไหลเวียนเลือดและน้ าเหลือง  การส่งกระแสประสาทในทางเดินประสาท 
และพลังงานก็ย่อมลดลงด้วย  ท าให้บริเวณนั้นได้รับสารอาหารน้อยลง  การขับถ่าย
ของเสีย (metabolic waste product) ไม่มีประสิทธิภาพ เมื่อมีการฟ้ืนฟูการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปุวยกับร่างกายของตนเองโดยใช้แอสซิสต์ การฟ้ืนคืนสู่สภาวะ
ปกติในผู้ปุวยจะเกิดขึ้นได้5  

นิยามศัพท์1  
ก่อนที่จะศึกษาและฝึกปฏิบัติแอสซิสต์ ต้องเข้าใจค าศัพท์ที่ส าคัญ  เช่น 

       คอกนิชั่น (cognition) หมายถึง ความเข้าใจชัดแจ้งใหม่ ๆ เกี่ยวกับชีวิต คือ
ค าพูดที่ว่า “ ฉันเพ่ิงรู้ว่า...”  หรือ บางสิ่งซึ่งคน ๆ หนึ่งเข้าใจหรือรู้สึกขึ้นมาอย่าง
ฉับพลันในขณะนั้น ตัวอย่างเช่น ขณะที่มีการท าแอสซิสต์ บุคคลนั้นอาจจะรู้ชัดแจ้ง
ขึ้นมาเกี่ยวกับการบาดเจ็บของเขา หรือสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องว่าการเกิดการ
บาดเจ็บหรือสิ่งแวดล้อมในตอนนั้นเป็นอย่างไร 

ตัวบ่งชี้ (indicator) หมายถึง  สภาวะหรือสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ระหว่างการท าแอสซิสต์ ซึ่งบ่งชี้ (ชี้ให้เห็นหรือแสดงออก) ว่าก าลังไปได้ด้วยดีหรือไม่
น่าพอใจนัก ตัวอย่างเช่น บุคคลที่ก าลังได้รับแอสซิสต์ดูสดใสหรือร่าเริงมากขึ้น 
จัดเป็นตัวบ่งชี้ที่ดี 

เซสชั่น (session) หมายถึง ช่วงเวลาที่มีการท าแอสซิสต์ 
โพรเซส (process) หมายถึง ชุดของค าสั่งหรือล าดับของการกระท าที่แน่นอน

ตายตัว เพื่อให้บรรลุผลตามที่ต้องการ  
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เนิฟว์แอสซิสต ์(Nerve Assist) 
เนิฟว์แอสซิสต์ เป็นการช่วยเหลือทางระบบประสาท6 (Nerve) ที่มีวิธีการใช้มือ

ของผู้ท าแอสซิสต์ ท าการลูบเบา (stroking) อย่างสุภาพไปบน บ่า แผ่นหลัง ด้านข้าง
ล าตัว และแขนขา อย่างสมดุลข้างขวาและซ้ายของร่างกายผู้รับแอสซิสต์  ประกอบ
กับให้ผู้รับแอสซิสต์มีการนอนคว่ าและนอนหงายสลับกันไป  ผู้ท าแอสซิสต์ต้องมีการ
สื่อสารที่ดีตลอดเวลากับผู้รับแอสซิสต์  และยุติการท าเนิฟว์แอสซิสต์ตามข้อก าหนด 

ประโยชน์ของ เนิฟว์แอสซิสต์ 
ช่วยฟ้ืนฟูการสื่อสารระหว่างผู้รับแอสซิสต์กับร่างกายของตนเอง  ช่วยผ่อน

คลายกล้ามเนื้อ  และช่วยจัดกระดูกสันหลังรวมทั้งข้อต่อให้ยืดตรง6 
เนื่องจากยาเสพติดสร้างผลกระทบต่อระบบประสาท และสร้างความเจ็บปวด

ให้กับผู้ที่ก าลังเลิกเสพ เนิฟว์แอสซิสต์จึงมีประโยชน์อย่างมากในการช่วยบรรเทา
อาการถอนยาเสพติด (withdrawal symptoms)7 

ทฤษฎี 
เส้นประสาทใหญ่ในร่างกายคนเรา  ซึ่งตั้งอยู่ตาม

แนวกระดูกสันหลังลงไป และแผ่กระจายไปยังไหล่ทั้งสอง
ข้างและแผ่นหลัง เส้นประสาทเหล่านี้แตกแขนงออกไป
เป็นเส้นประสาทขนาดเล็กลงไปและเป็นปลายประสาท
ต่าง ๆ เส้นประสาทมีผลต่อกล้ามเนื้อ และถ้ากล้ามเนื้อ
เกิดอาการตึงตัวอย่างต่อเนื่อง ก็อาจท าให้กระดูกสันหลัง 
รวมทั้งส่วนอ่ืน ๆ ของโครงสร้างร่างกายถูกดึงออกจาก
ต าแหน่งที่ควรอยู่ได้6 

แอล รอน ฮับบาร์ด   กล่าวว่า     “เส้นประสาทนั้น
ล าเลียงการสั่นสะเทือนที่เกิดจากการกระทบกระแทก 
(shock of impact) ต่าง ๆ การสั่นสะเทือนเช่นนี้ควรที่

    
เส้นประสาท 

ในระบบประสาท 
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จะส ล า ย ไป  แ ต่ ก็ ย า ก นั ก ที่ จ ะ สล า ย ไปทั้ ง ห ม ด 
เส้นประสาทจะออกค าสั่งไปยังกล้ามเนื้อ   เมื่อร่างกาย
ได้รับการกระทบกระแทก คลื่นพลังงานที่เกิดขึ้นอย่าง
กะทันหันจะเริ่มกระจายตัวไปตามแนวของเส้นประสาท 
และเม่ือถึงปลายประสาทเล็ก ๆ ทิศทางของคลื่นพลังงาน
ดังกล่าวจะไหลย้อนกลับ เป็นผลท าให้เกิดการอัดแน่น
ของพลังงานซึ่ งหยุดอยู่ตรงกลางทางเดินของแนว
เส้นประสาท (nerve channels) ท าให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า 
คลื่นนิ่ง (standing wave) ซึ่งเป็นคลื่นที่จะหยุดนิ่งอยู่
อย่างนั้น ไม่ไหลไปที่ใด” 
      และกล่าวว่า “การท าเนิฟว์แอสซิสต์ประกอบไป
ด้วยการค่อย ๆ ปลดปล่อยคลื่นนิ่งออกจากทางเดินของ
แนวเส้นประสาทในร่างกาย การปรับปรุงการสื่อสารกับ
ร่างกาย และการช่วยให้บุคคลรู้สึกทุเลาลง”                                                     

   
การปลดปล่อยคลื่นนิ่งออกไปตามวิธีการท าเนิฟว์แอสซิสต์  จะช่วยฟื้นฟูการสื่อสารระหว่างเททัน
กับร่างกาย ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และช่วยจัดกระดูกสันหลังรวมทั้งข้อต่อให้ยืดตรง 
____________________________________________ 
ที่มาของภาพ :  Hubbard LR.  Nerve Assist.  In: LRH Book Compilations staff of the Church of 
Scientology International, compiler.  The Scientology handbook.  Copenhagen: New Era 
Publications; c2001.  p. 213, 217. 

 คลื่นนิ่งของพลังงานจะก่อตัว
ขึ้น เมื่อการสั่นสะเทือนที่เกิด
จากการกระทบกระแทก   
ถู ก กั ก ขั ง อ ยู่ ใ น แ น ว
เส้นประสาท 
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วิธีการปฏิบัติ6  

1. ให้บุคคลนั้นนอนคว่ าบนเตียงหรือเตียงพับ จากนั้นใช้นิ้วชี้ทั้งสองข้างของคุณ
แตะที่บริเวณใกล้กับกระดูกสันหลังแต่ละข้างของเขาแล้วลากนิ้วลงไปตามแนว ให้เร็ว
พอสมควรแต่ไม่ต้องแรงมาก แล้วท าอย่างนี้ซ้ าอีกสองครั้ง 

2. จากนั้นให้คุณลากย้อนขึ้นไปในทางตรงกันข้าม โดยใช้นิ้วทั้งสองของคุณลาก
ย้อนกลับขึ้นไปตามแนวกระดูกสันหลังเช่นเดิม ท าเช่นนี้สามครั้ง 

3. ทีนี้กางนิ้วมือของคุณออกเหมือนพัด ลูบแนวเส้นประสาทพร้อม ๆ กันด้วย
มือทั้งสองข้าง ให้ลูบจากกระดูกสันหลังไปยังข้างล าตัวตามแนวเส้นประสาทอย่างที ่
แสดงในภาพท่านอนคว่ า เมื่อคุณลูบทั่วแผ่นหลังในลักษณะนี้แล้ว (โดยเริ่มจาก
ด้านบนไปยังด้านล่างของกระดูกสันหลัง) ให้ท าข้ันตอนนี้ซ้ าอีกสองครั้ง 

                  
4. ตอนนี้ให้สลับทิศทางในการลูบ โดยลูบกลับเข้าหากระดูกสันหลัง จาก

ด้านล่างไปสู่ด้านบน 
5. จากนั้นให้เขาพลิกตัวเพ่ือนอนหงาย  ใช้มือท้ังสองข้างลูบต่อเนื่องขนานไปกับ

แนวเส้นประสาทเดิมมายังบริเวณด้านหน้าของล าตัว 
     (หมายเหตุ : ในการลูบไปตามแนวเส้นประสาทที่พาดต่อเนื่องมาถึงด้านหน้า

ของล าตัว ให้ลูบถึงแค่จุดที่ลูกศรยาวถึงเท่านั้น ตามภาพท่านอนหงาย  เนื่องจากแนว
เส้นประสาทที่ก าลังได้รับการดูแลอยู่นั้นไม่ได้ผ่านข้ามบริเวณหน้าอกหรือหน้าท้อง 
ดังนั้นจึงไม่ต้องท าการลูบผ่านบริเวณนั้น) 

ภาพท่านอนคว่่า :  
ให้ลูบมือไปตาม 
แนวเส้นประสาทซึ่ง 
แตกแขนงออกจาก 
กระดูกสันหลังพาด 
ยาวไปถึงด้านหน้า 
ของร่างกาย 
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6. ให้ลูบกลับในทิศทางตรงกันข้ามไปตามแนวเส้นประสาทเดิม 
    (หมายเหตุ : ในการลูบไปตามแนวเส้นประสาทในขั้นตอนที่ 6 ให้เริ่มลูบจาก

จุดที่แสดงด้วยเครื่องหมายลูกศรในภาพท่านอนหงาย โดยลูบไปยังด้านหลัง) 
7. ตอนนี้ให้ลูบลงไปตามแขนทั้งสองข้างและขาท้ังสองข้าง 

 ให้บุคคลนั้นนอนคว่ าอีกครั้ง และให้เริ่มขั้นตอนแรกใหม่ 

 ให้ท าวิธีการนี้ต่อไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเขามี คอกนิชั่น เกิดขึ้น หรือแสดงให้เห็น
ถึงอาการท่ีบรรเทาลง และมี ตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ที่ดีมาก เขาอาจจะรู้สึกว่ากระดูกของเขา
กลับเข้าที่ด้วย ซึ่งบ่อยครั้งจะมีเสียงลั่นเบา ๆ มาจากภายใน ณ จุดนี้ควรยุติการท า
เนิฟว์แอสซิสต์ในเซสชั่น (session) นั้น    

เนิฟว์แอสซิสต์ควรจะท าซ้ าทุกวันจนกระทั่งคลื่นนิ่ง (standing wave) ทั้งหมด
ถูกปลดปล่อยออกไป 

ข้อควรระวัง 
 ไม่ควรท าเนิฟว์แอสซิสต์ให้กับผู้มีปัญหาสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนสลับท่า

นอนระหว่างนอนคว่ าและนอนหงาย อย่างเช่นผู้ที่มีภาวะหรืออาการ วิงเวียน หน้ามืด 
หอบเหนื่อย ความดันโลหิตสูงอย่างรุนแรง โรคหัวใจที่รุนแรง โรคปอดที่รุนแรง มี
กระดูกหักที่อยู่ในระยะห้ามการเปลี่ยนท่า และการตั้งครรภ์ เป็นต้น 

 
 

ภาพท่านอนหงาย :  
เมื่อผู้รบัการท าแอสซิสต์อยู่
ในท่านอนหงาย  ให้ลูบถึง
แค่จุดที่ลูกศรยาวถึงเท่านั้น 
 

______________________________________ 
ที่มาของภาพ  :  Hubbard LR.  Nerve Assist.  In: LRH Book Compilations staff of the Church of 
Scientology International, compiler.  The Scientology handbook.  Copenhagen: New Era 
Publications; c2001. p. 215. 
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รูปภาพขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ เนิฟว์แอสซิสต์ 
 

 
_____________________________  
  *   ให้ท่า 3 ครั้ง  อ้างอิงจาก Hubbard LR. The Nerve Assist. In: Narconon International, compiler. 
Narconon first step program: an effective method for drug-free withdrawal. Los Angeles: 
Narconon International; 2003. p. 38-9.   

ที่มาของภาพ :  Hubbard LR.  Nerve Assist.  In: LRH Book Compilations staff of the Church of 
Scientology International, compiler.  The Scientology handbook.  Copenhagen: New Era 
Publications; c2001. p. 216. 

 

1.ให้เริ่มต้นการท าเนิฟว์แอสซสิต ์
โดยใช้สองนิ้วแตะที่บรเิวณใกล้กับ 
กระดูกสันหลังแตล่ะข้าง แล้วลาก 
ลงไปตามแนวกระดูกสันหลัง* 

2. จากนั้นให้ลากนิ้วย้อนกลับ 
ขึ้นไปในทางตรงกันข้าม* 

3. กางมือออกให้เหมือนพัด 
แล้วลูบออกจากกระดูกสันหลัง
ไปข้างล าตัว* 
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รูปภาพขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ เนิฟว์แอสซิสต์ (ต่อ) 
 

 
_____________________________     
 *   ให้ท่า 3 ครั้ง  อา้งอิงจาก Hubbard LR. The Nerve Assist. In: Narconon International, compiler. 
Narconon first step program: an effective method for drug-free withdrawal. Los Angeles: 
Narconon International; 2003. p. 38-9.   

ที่มาของภาพ :  Hubbard LR.  Nerve Assist.  In: LRH Book Compilations staff of the Church of 
Scientology International, compiler.  The Scientology handbook.  Copenhagen: New Era 
Publications; c2001. p. 216. 
 

4. สลับทิศทางอีกครั้ง และ 
ลูบเข้าหากระดูกสันหลัง* 

5. ให้เขาพลิกตัวเพ่ือนอนหงาย  แล้ว 
ลูบมือไปตามแนวเส้นประสาทท่ีพาด 
ยาวมาถึงด้านหน้าของล าตัว* จากนั้น 
ให้ลูบไปในทิศทางตรงกันข้ามอีกครั้ง 

6. ลูบลงไปตามแขนและขา 
ทั้งสองข้าง* แล้วให้เขากลับ 
ไปนอนคว ่าและเริม่ต้นใหม ่
ทั้งหมด โดยเริ่มจากการลาก 
นิ้วขนานกระดูกสันหลังลงไป 
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เหตุผลทางการแพทย์ท่ีอธิบายกลไกของเนิฟว์แอสซิสต์เพื่อการบรรเทาอาการ 
 

      เนิฟว์แอสซิสต์ใช้การสัมผัสแบบลูบเบา (stroking)    ด้วยการสัมผัสเบา ๆ 
บริเวณผิวหนังจะเพ่ิมการไหลเวียนของโลหิตเฉพาะที่ได้  การสัมผัสเป็นการกระตุ้นที่
ตัวรับสัมผัสประสาทส่วนปลาย (peripheral receptor) เกิดปฏิกิริยาโดยตรงบริเวณ
ที่ถูกสัมผัส ท าให้กล้ามเนื้อคลายตัว และมีการส่งสัญญาณกระแสประสาทไปตาม
เส้นประสาทขนาดใหญ่   ส่งต่อไปยังประสาทไขสันหลังและสมอง ซึ่งท าให้เกิดกลไก
ยับยั้งสัญญาณความเจ็บปวดที่มีการส่งเป็นกระแสประสาทวิ่งไปตามเส้นประสาท
ขนาดเล็ก ผลเช่นนี้อธิบายตามทฤษฎีการควบคุมประตูรับความรู้สึก (Gate control 
theory) การสัมผัสเบา ๆ สามารถเพ่ิมความทนทานต่อความเจ็บปวดได้ดีขึ้น 
นอกจากนี้ ยังสามารถกระตุ้นสมองให้มีการหลั่งเอ็นดอร์ฟิน (Endorphins) ช่วยท า
ให้ผู้รับสัมผัสรู้สึกสบาย และท าให้ความเจ็บปวดลดลง ในด้านผลทางจิตใจ จะช่วยลด
ความวิตกกังวล ลดความตึงเครียดของจิตใจ และส่งผลกลับไปช่วยเพ่ิมภูมิต้านทาน
โรคได้อีก8   
       

 
ภาพกจิกรรมการท าเนิฟว์แอสซิสต์เพื่อบรรเทาความเครียดให้กับผูป้ระสบภัยพิบัติ 
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เดอะ บอดี ้คอมมูนิเคช่ัน โพรเซส 
(The Body Communication Process) 

       เดอะ บอดี้ คอมมูนิเคชั่น โพรเซส มีจุดประสงค์เพ่ือท าให้บุคคลหนึ่งสามารถ
สร้างการสื่อสารกับร่างกายขึ้นมาใหม่อีกครั้งได้ จึงเป็นแอสซิสต์ที่เหมาะกับผู้ปุวยที่
ขาดการสื่อสารกับร่างกายของตนเองอย่างต่อเนื่องยาวนาน9 เช่น ผู้ที่เจ็บปุวยหรือ
บาดเจ็บเรื้อรัง หรือผู้ที่นอนติดเตียง  
       แอสซิสต์นี้อาจจะท าได้หลังจากที่ผู้ปุวยได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่จ าเป็น 
หรือการท าแอสซิสต์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็น เสร็จสิ้นหมดแล้วเท่านั้น ไม่ได้มีไว้เพ่ือทดแทนสิ่ง
เหล่านั้น 

ประโยชน์ของ เดอะ บอดี้ คอมมูนิเคชั่น โพรเซส 
      ช่วยฟ้ืนฟูสภาพร่างกายของผู้ เจ็บปุวยหรือผู้บาดเจ็บ โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการ
เรื้อรัง9 มีประโยชน์มากในขั้นตอนการถอนพิษยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยให้ผู้เสพติด
เฮโรอีนสามารถผ่านพ้นการถอนยาไปได้โดยที่มีอาการถอนยาเพียงเล็กน้อย10  

     
ที่มาของภาพ :  Hubbard LR.  The Body Communication Process. In: LRH Book compilations staff 
of the Church of Scientology International, compiler.  The Scientology handbook. Copenhagen:  
New Era Publications; c2001.  p. 219. 

การวางมือลงไปตามส่วน
ต่าง  ๆ ของร่างกาย  และ
ให้ผู้รับการท าแอสซิสต์รู้สึก
ถึงมือนั้น  จะช่วยน าคนที่
ป่วยหรือบาดเจ็บมาสู่สภาพ
ที่สามารถสื่อสารกับร่างกาย
ได้ดีขึ้น 
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วิธีการปฏิบัติ9 
      1. ให้บุคคลนั้นนอนหงายบนโซฟา  เตียง หรือเตียงพับ การให้ผู้รับแอสซิสต์ถอด
รองเท้าออกจะช่วยให้การท าแอสซิสต์นี้ได้ผลที่น่าพอใจ สิ่งของอะไรก็ตามที่บีบรัด
ร่างกายอยู่ เช่น  เน็คไทหรือเข็มขัดที่รัดแน่นควรถอดออกหรือปลดให้หลวม ไม่
จ าเป็นที่จะต้องถอดเสื้อผ้า ยกเว้นเสื้อผ้าที่หนักหรือหนาเทอะทะ  
          ในกรณีที่จะท าแอสซิสต์นี้มากกว่าหนึ่งเซสชั่น (session)  อาจสับเปลี่ยนท่า
นอนผู้ปุวยให้หลากหลายรูปแบบเพ่ือให้ได้ผลดีที่สุด โดยให้เขานอนคว ่าหน้าลง 
สลับกันไปจากเซสชั่นหนึ่งไปอีกเซสชั่นหนึ่ง 
      2. ใช้ค าสั่ง “รู้สึกถึงมือทั้งสองข้างของฉัน” (หรือ “รู้สึกถึงมือของฉัน” เป็นครั้ง
คราวเมื่อใช้แค่มือเดียว) 
      3. อธิบายจุดมุ่งหมายของแอสซิสต์นี้ให้บุคคลนั้นฟัง    และบอกเขาสั้น ๆ ว่า
คุณก าลังจะท าอะไร 
      4. ให้บุคคลนั้นหลับตาลง แล้ววางมือบนไหล่ทั้งสองข้างของเขา โดยจับให้แน่น
แต่อ่อนโยน ใช้แรงกดของมือเท่าท่ีเขายินยอมหรือรับได้และให้ค าสั่งกับเขา 
      5. เมื่อเขาตอบรับหรือแสดงว่าได้ท าตามค าสั่งแล้ว ให้คุณตอบรับเขากลับด้วย 
      6. วางมือของคุณไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเขา ให้ค าสั่งและตอบรับเขาแต่
ละครั้งหลังจากท่ีเขาตอบรับหรือแสดงว่าได้ท าตามค าสั่งแล้ว ให้แตะที่อก ที่ด้านหน้า
ของอก ที่ด้านข้างทั้งสองของอก ด้านข้างของส่วนท้องบริเวณเอว จากนั้นใช้มือข้าง
หนึ่งแตะวนไปรอบบริเวณหน้าท้องตามเข็มนาฬิกา (ที่ท าตามเข็มนาฬิกา เพราะว่า
เป็นทิศทางการวนของส าไส้ใหญ่) ท าต่อไปโดยใช้มือของคุณจับแผ่นหลังตรงช่วงเอว
มือละข้างแล้วยกข้ึนอย่างม่ันคง ใช้มือแต่ละข้างกดลงบนสะโพกซ้ายและขวาพร้อม ๆ 
กัน โดยกดให้แรงขึ้นตรงส่วนที่เป็นกระดูกเหล่านี้ จากนั้นวางมือทั้งสองข้างลงบนขา
ข้างหนึ่งไล่ไปจนถึงหัวเข่า และวางมือทั้งสองลงไปที่ขาอีกข้างไล่ไปจนถึงหัวเข่าด้วย
เช่นกัน เสร็จแล้วกลับไปที่ขาอีกข้างหนึ่ง จับไล่ลงไปถึงน่องส่วนบน น่องส่วนล่าง   
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ข้อเท้า เท้าและนิ้วเท้า และก็เปลี่ยนไปจับขาอีกข้างหนึ่งจากหัวเข่าถึงนิ้วเท้า
เช่นเดียวกัน 
          จากนั้นให้วางมือย้อนขึ้นไปเรื่อย ๆ จนถึงไหล่ทั้งสองข้าง แล้วไล่ลงมาตาม
แขนแต่ละข้างไปจนถึงนิ้วมือ   จับที่บริเวณด้านหลังล าคอแต่ละด้านด้วยมือทั้งสอง    
จับที่ด้านข้างของใบหน้าทั้งสองด้าน หน้าผากและด้านหลังของศีรษะ ด้านข้างทั้งสอง
ของศีรษะ ไปจนถึงปลายแขนและขาท้ังสองข้าง 
          การวางฝุามือทั้งสองข้างนั้นท าได้หลากหลายไม่มีข้อจ ากัด แต่แน่นอนว่าต้อง
ละเว้นไม่แตะต้องบริเวณอวัยวะเพศหรือบั้นท้ายของผู้ปุวยทั้งชายและหญิง รวมทั้ง
เต้านมของผู้หญิงด้วย แอสซิสต์นี้จะท าไล่ขึ้นและไล่ลงไปตามร่างกายรวมทั้งมือและ
เท้า 
      7.  ให้ท าแอสซิสต์นี้ต่อไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น มี
คอกนิชั่น และแสดงให้เห็นถึง ตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ที่ดีมาก พอมาถึงจุดนี้คุณอาจยุติการท า
แอสซิสต์ได้ ให้บอกเขาว่า “จบการท าแอสซิสต์” 

      ในการท าแอสซิสต์นี้ไม่ควรท าเลยผ่านจุดที่เขาเกิดคอกนิชั่น  และมีตัวบ่งชี้ว่าดี
ขึ้นมากแล้ว 

 

ข้อสังเกต 
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ภาพสาธิต 

ต าแหน่งการวางมือของผู้ท าแอสซิสต์  เดอะ บอดี้ คอมมูนิเคชั่น โพรเซส 
ตามแนวทางที่แนะน าใน ข้อ 4 - 6 ของวิธีการปฏิบัติ  

ผู้ท าแอสซิสต์  ให้ผู้รับแอสซิสต์อยู่ในท่านอน และหลับตา 
ใช้ค าสั่ง “รู้สึกถึงมือทั้งสองข้างของฉัน”  
    หรือ “รู้สึกถึงมือของฉัน” เป็นครั้งคราวเมื่อใช้แค่มือเดียว 
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ตารางเปรียบเทียบระดับการได้ประโยชน์จากการใช้ “แอสซิสต”์ เพ่ือ
ช่วยเสริมกับการบ าบัดรักษาทางการแพทย์ในภาวะต่างๆ* 
 

 
ตัวอย่างภาวะ 
ทางการแพทย์ 

 ระดับการได้ประโยชน์ (+) จาก 

เดอะ บอดี้ 
คอมมูนิเคชั่น โพรเซส 

เนิฟว์ 
แอสซิสต์ 

การนอนติดเตียง ++++            +++ 

กล้ามเนื้อตึงหรือเกร็งตัว +++            ++++ 

ข้อต่อยึดติด ++            ++++ 

ปวดข้อ ++            ++ 

ปวดหลัง ++            ++++ 

แผลกดทับ +++            ++ 

บวมตามแขน ขา +++            ++ 

ท้องผูก ++++            ++ 

บาดแผลที่ศีรษะ            +            + 

       * เสนอแนะโดย นายแพทยอ์งอาจ  ศิริกุลพิสุทธ์ิ 
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ก�รดูแลตนเองเบื้องต้นด้วยศ�สตร์
ก�รแพทย์แผนไทย

 โดย แพทย์แผนไทย คมสัน ทินกร ณ อยุธยา

คลินิกการแพทย์แผนไทยหม่อมราชวงศ์ สอาด ทินกร

“หัตถก�รเพื่อผู้ไข้”
ในแบบแผนแห่งภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

 การหัตถการรักษาควบคู่การให้ยารักษา

 บ้านหมอไทยแต่นานมาเปรียบดั่งโรงพยาบาลดั่งคลินิกของคนสมัยนี้  

ทุกบ้านหมอมีการอบยา, ท�ายา, ต้มยา แลหัตถการผู้ไข้ที่บ้านหมอ กลิ่นเครื่อง 

ยานั้นคลุ้งก�าจายไปทั่วบ้าน หอมตลบอบอวลไปไกลผู้ไข้ที่มาหาหมอรู้ได้ทันทีว่า 

ใกล้ถึงบ้านหมอแล้วด้วยกลิ่นเครื่องยานั้น เสมือนกับเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้ว 

ได้กลิ่นยาฆ่าเชื้อ บ้านหมอไทยก็ฆ่าเชื้อด้วยการรมก�ายานหอมเช่นกัน

 ตกมาถึงปัจจุบันศาสตร์ศิลปะเหล่านี้เจือจางห่างหายไป บางสิ่งหายไป

ตลอดกาล อัตลักษณ์เอกลักษณ์ที่คู่บ้านหมอไทยนี้สมควรที่จะพลิกฟื้นคืนมา

สู่ส�านักรักษาทางการแพทย์แผนไทยทั้งหลายให้ประจักษ์แก่ผู้ไข้เพื่อประสิทธิผล 

ในการพยาบาลเป็นคุณูปการต่อผู้ไข้ แลยังน�าเสน่ห์แห่งหมอไทยเหล่านี้ให้หวลคืน

มาดั่งเดิม

 หตัถการนัน้อยูท่ีแ่พทย์เวชกรรมไทยจกัเป็นผูว้นิจิฉยัซึง่จกักระท�าหลงัจาก

ที่แพทย์ได้หาสมุฏฐานอาการแล้วและท�าการวางแผนการพยาบาลรักษาไปตาม

สมุฏฐานนั้นๆ แล้วสิ้น หัตถการจะเป็นการบ�าบัดไปตามอาการปลายทางที่ผู้ไข้มา
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พบแพทย์เพื่อให้บรรเทาเบาบางลงเป็นการผ่อนทุกข์ผู้ไข้เสียก่อน ส่วนการวางยา

ให้ยารักษาจักกระท�าไปที่อาการกลางทางแลอาการต้นทางตามที่แพทย์ได้วินิจฉัย

ไว้แต่ต้น

 การกระท�าหัตถการวินิจฉัยจะผันไปตามระบบปิตตะ (ไฟ), วาตะ (ลม), 

เสมหะ (น�้า) ที่ก�าเริบ (มาก), หย่อน (น้อย), พิการ (ธาตุดินบกพร่องไป) ตาม

หัตถการวิธีดังนี้

 หากปิตตะก�าเริบ  ให้ใช้หัตถการลักษณะเย็น  

 หากหย่อน  ให้ใช้หัตถการลักษณะร้อน

  หากวาตะก�าเริบ  ให้ใช้หัตถการลักษณะเย็น  

 หากหย่อน  ให้ใช้หัตถการลักษณะร้อน

  หากเสมหะก�าเริบ  ให้ใช้หัตถการลักษณะร้อน 

 หากหย่อน  ให้ใช้หัตถการลักษณะเย็น 

เหตุเพราะ 

 หากปิตตะก�าเรบิวาตะจกัก�าเรบิเสมหะจกัหย่อน แต่ถ้าปิตตะหย่อนวาตะ

จักหย่อนเสมหะจักก�าเริบ 

 หากวาตะก�าเรบิปิตตะจกัก�าเรบิเสมหะจกัหย่อน แต่ถ้าวาตะหย่อนปิตตะ

จักหย่อนเสมหะจักก�าเริบ 

 หากเสมหะก�าเรบิปิตตะจกัหย่อนวาตะจกัหย่อน แต่ถ้าเสมหะหย่อนปิตตะ

จักก�าเริบวาตะจักก�าเริบ

 

 การหัตถการและการก�าหนดต�ารับยาที่ใช้ในหัตถการจึงถูกก�าหนดด้วย

ความร้อนความเย็นของอาการผู้ไข้นั้นเป็นหลักเพื่อให้เกิดสภาวะสมดุลคืนมา  

ดั่งจะจาระไนเพิ่มเติมดังนี้
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หัตถก�รแบบร้อน
การเผายา

 - ใช้ส�าหรับอาการเฉพาะจุดที่มีอาการเช่น ที่ท้อง, ที่อก, ที่หลัง เป็นต้น

  -  เพื่อลดอาการท้องอืดเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยว, ปวดเมื่อยไปตามเนื้อตัว, 

ภาวะนอนกรน, ปวดขัดปวดมวน, ปวดหน่วง (ลักษณะเกิดแต่ลมที่วิ่งในช่องทาง

ใหญ่ๆ มีมวนลักษณะหยาบ)

การสุมยาร้อน

 -  ใช้กับอาการทางศอเสมหะและอุระเสมหะเช่นกัน แต่ใช้ไอของน�้ามัน

หอมระเหยจากเครื่องยาสดเป็นหลัก

  - เพื่อลดอาการไอจามหรือคัดจมูกจากอาการไข้หวัดน้อย, ไข้หวัด

ใหญ่, หายใจไม่สะดวก, หัวทึบ, หัวตื้อ มึนงงบ่อยครั้ง, ตากฟ้าตากฝนเกรง 

ไม่สบาย, ภูมิแพ้ทางศอหรืออุระก�าเริบ

หัตถการแบบเย็น

การพอกโคลนยา/การพอกเครื่องยาเย็น

 - ใช้ฤทธิ์เย็นแลสรรพคุณของเครื่องยาเข้าไปลดก�าเดาในบริเวณที่เกิด

อาการนั้น ลดอาการบวมอักเสบภายในได้, ใช้เพื่อน�าลมตีขึ้นเบื้องบนให้ลงล่าง 

เป็นต้น

 - ลดอาการลมตีขึ้นเบื้องบน เช่น ปวดหัวบ่อยครั้ง, มึนงงในศีรษะ,  

ชอบวิงเวียนหน้ามืด, ลดอาการตาพร่า ตามัว, ลดอาการปวดลมปะกัง (ไมเกรน), 

ลดอาการลมแน่นเข้าอกเข้าคอจากความร้อน
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 - ลดก�าเดาภายในกายท�าให้เยน็ตวัลงอนัมเีหตมุาจากตบัร้อน, ตบัแลบ, 

ตบัหย่อน, น�าพษิความร้อนออกจากระบบตบั, ลดพษิปิตตะ, พษิวาตะ, พษิเสมหะ

ได้, ช่วยลดการหลั่งน�้าย่อยที่มากเกินในผู้ไข้ที่มีอาการเรอเหม็นเปรี้ยว (กรดไหล

ย้อน), ลดภาวะบวมอักเสบเช่นปวดบวมกล้ามเนื้อ, ตึงคอบ่าไหล่อย่างมากจนเกิด

อาการบวมแดง, ปวดหัวเข่าจากภาวะน�้าเลี้ยงรอบเข่าแห้ง เป็นต้น

 -  ใช้พอกลดอาการแผลเริม, แผลงูสวัด
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น้ำ�ฟักข้�วสมุนไพรพื้นบ้�นเพื่อสุขภ�พ

โดย  ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล 

	 ฟักข้าว มีชื่อภาษาอังกฤษว่า (Momorodica cochinchinensis) 

เป็นพันธุ์ไม้เก่าแก่ของเอเชีย แต่พบมากในเอเชียตอนใต้ โดยเฉพาะแถบเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ ฟักข้าวเป็นพืชที่อยู่ในตระกูล Cucurbitaceae และอยู่ใน  

Genus เดยีวกบัมะระ ซึง่ถ้าดจูากภายนอกจะไม่เชือ่ว่าจะมสีายพนัธุท์ีใ่กล้เคยีงกบั

มะระ แต่ถ้าหากมาลวกจิม้น�า้พรกิกนิแบบคนโบราณจะรูว่้ารสชาตใิกล้เคยีงกนัมาก 

  ฟักข้าว มีชื่อเรียกตามท้องถิ่น เช่น ฝักข้าว (ภาคเหนือ) มะข้าว (แพร่)  

ขีพ้ร้าไฟ (ภาคใต้) ขีเ้ครอื (ปัตตาน)ี แกก็ (Gag ในภาษาเวยีดนาม), Baby Jackfruit, 

Spiny Bitter Gourd, Sweet Ground และ Cochinchin Goud 

 ฟักข้าว แม้จะเป็นไม้เถาเลื้อย เช่น พืชตระกูลแตงทั่วไป แต่มีขนาด

ใหญ่ ชอบพันต้นไม้ใหญ่และมีอายุยืนยาวได้ถึง 50 ปี ฟักข้าวออกดอกในช่วง

เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม และสามารถเก็บผลได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือน

กุมภาพันธ์ 

 

ถิ่นก�าเนิด

 ฟักข้าว เป็นพืชที่มีถิ่นก�าเนิดตั้งแต่ประเทศจีนตอนใต้ พม่า ไทย ลาว 

กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย บังกลาเทศ และฟิลิปปินส์
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เยื่อหุ้มเมล็ด

 ฟักข้าวที่ปลูกในประเทศไทย ปริมาณความหนาของเยื่อหุ ้มเมล็ดมี 

มาก –น้อย ขึน้กบัสายพนัธุแ์ละการดแูล บางพนัธุม์เียือ่หุม้เมลด็มากถงึ 144.62 กรมั/ผล 

ในขณะที่บางพันธุ์มีเยื่อหุ้มเมล็ดแค่ 41 กรัม/ผล (ข้อมูลจากงานวิจัยฯ ของมข.)

คุณค่าทางโภชนาการของฟักข้าว

  ในประเทศไทยคนสมยัก่อนน�าผลฟักข้าวอ่อนสเีขยีวเป็นอาหาร เนือ่งจาก

รสชาตเินือ้ฟักข้าวเหมอืนมะละกอ วธิกีารน�ามารบัประทานโดยการน�ามาลวกหรอื

ต้มให้สุก จิ้มกินกับน�้าพริก หรือใส่แกง ส่วนยอดอ่อน ใบอ่อนน�ามาเป็นผักได้ โดย

การนึ่งหรือลวกให้สุก เช่นเดียวกับผลอ่อนน�าไปปรุงเป็นแกง เช่น แกงแค หรือ 

จิม้น�า้พรกิได้เช่นเดยีวกนั ในปัจจบุนัจากงานวจิยัหลายแห่งพสิจูน์แล้วว่าการบรโิภค

เยื่อหุ้มเมล็ดของผลสุก มีประโยชน์มากกว่าการบริโภคผลอ่อน เพราะในเยื่อหุ้ม

เมล็ดมีสารที่มีประโยชน์มากมาย เช่น สารต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน

ให้ร่างกาย มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง  

ต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด และมะเร็งกระเพาะอาหาร ฯลฯ 

สรรพคุณทางยาไทยของฟักข้าว	

 ฟักข้าวได้ถูกใช้เป็นองค์ประกอบของยามาแต่โบราณ ไม่ว่าจะเป็นยา 

พื้นบ้านในต�าหรับยาจีนหรือยาไทย 

 1. ใบฟักข้าว ใช้ปรุงเป็นยาเขียว ใช้ถอนพิษ ดับพิษทุกชนิด ต�าพอก 

แก้ปวดหลัง 

 2. เมล็ดฟักข้าว ใช้บ�ารุงปอด แก้ท่อน�้าดีอุดตัน และแก้วัณโรค 

 3. รากฟักข้าว ใช้ต้มน�้าดื่มหรือตากแห้ง บดเป็นผงแล้วปั้นรับประทาน 

จะช่วยขับเสมหะ ดับพิษไข้ หรือใช้รากแช่น�้า แก้ผมร่วงและรักษาเหา 
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  เมล็ดของฟักข้าวประกอบด้วยโปรตีนหลายชนิดและมีคุณสมบัติทาง

เภสัชวิทยาที่หลากหลาย เช่น มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง 

โปรตีนจากเมล็ดของฟักข้าวซึ่งได้แก่ Cochinin A และ Cochinin B มีคุณสมบัติ

ยับยั้งการสร้างโปรตีนภายในเซลล์โดยเฉพาะเซลล์มะเร็ง โปรตีนในเมล็ดฟักข้าว 

มีคุณสมบัติที่เรียกว่า ยับยั้งการท�างานของไรโบโซม (Ribosome-inactivating 

proteins) ท�าให้ไม่เกิดการสังเคราะห์ของโปรตีนภายในเซลล์ ซึ่งมีความเฉพาะ

เจาะจงต่อเซลล์มะเร็งและเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส ปัจจุบันได้มีนักวิจัยของไทยได้

ท�าการจดสทิธบิตัรของโปรตนีในเมลด็ฟักข้าวไว้แล้วและได้ตพีมิพ์ผลงานในวารสาร 

ในระดับนานาชาติ 

 ผลของฟักข้าวรวมถงึเนือ้เยือ่หุม้เมลด็ทีม่สีแีดงสดมคีณุค่าทางโภชนาการ

สูง ผลฟักข้าวประกอบด้วย สารเบตาแคโรทีนสูงมาก มากกว่าแครอทถึง 10 เท่า 

นอกจากนี้ผลของฟักข้าวยังอุดมไปด้วยสารไลโคปีน และกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง  

มกีารสกดัเอาสารส�าคญัเหล่านีเ้พือ่ใช้เป็นส่วนประกอบส�าคญัในการท�าเครือ่งส�าอาง

ส�าหรบัใช้บนใบหน้า เพือ่ชะลอความเหีย่วย่นบนใบหน้า เนือ่งจากสารส�าคญัเหล่านี้ 

มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง 

 มีการใช้ประโยชน์ด้านคุณค่าทางโภชนาการของผลฟักข้าวในหลาย

ประเทศในเอเชีย ที่ชัดเจนที่สุดได้แก่ในประเทศเวียดนาม ซึ่งคนเวียดนามได้ใช้

ฟักข้าวเป็นองค์ประกอบในอาหารพื้นบ้านหลายชนิด เนื่องจากสีแดงที่สดใสของ

ฟักข้าวและคุณค่าทางอาหาร นอกจากนี้นักวิจัยชาวเวียดนามได้ผสมเนื้อฟักข้าว

ลงในข้าวเพื่อให้เด็กนักเรียนชนบทที่ขาดวิตามินเอได้ทาน ผลการวิจัยพบว่าเด็ก

นักเรียนเหล่านี้หายจากอาการขาดวิตามินเออย่างน่าพึงพอใจ 
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วิธีท�าน�้าฟักข้าว	สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ	

 วิธีที่	1 แบบหมักด้วยจุลินทรีย์จากเห็ดส�าเร็จรูป

 น�าผลฟักข้าวสีแดงสุกมาปอกเปลือกน�าเมล็ดออก ให้เหลือแต่เนื้อเยื่อหุ้ม

เมล็ด ขูดเอาเนื้อฟักข้าวมาพร้อมเยื่อหุ้มเมล็ด ผสมกับน�้าเล็กน้อย ยีกับกระชอน  

จะได้เนื้อฟักข้าวเข้มข้น แต่ยังรับประทานไม่ได้เพราะจะมีรสชาติเฝื่อนและขม  

ต่อจากนัน้น�าจลุนิทรย์ีจากเหด็ ปรมิาณครึง่ช้อนชา ต่อ เนือ้ฟักข้าว 1 กโิลกรมั หมกั 

พักไว้ 1 ชั่วโมง จะได้น�้าฟักข้าวชนิดเข้มข้น ตั้งไฟอ่อนๆ ไม่ให้เดือด แค่ปุดๆ  

เล็กน้อย แล้วพักทิ้งไว้ให้เย็น จากนั้นน�าเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งเก็บไว้ได้นาน 1 ปี

วิธีรับประทาน

 น�าน�า้ฟักข้าวเข้มข้น 2 ส่วน น�้าผึง้ป่าแท้ 1 ส่วน น�้าจากผลเสาวรส 1 ส่วน 

หญ้าหวานเล็กน้อย ผสมกันแล้วดื่มเพื่อสุขภาพ การผสมดื่มอาจปรับเปลี่ยนได้

ตามใจชอบรสชาติแบบใดก็ได้

 วิธีที่	2 แบบหมักด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติ

 น�าผลฟักข้าวสีแดงสุกล้างสะอาด ปล่อยให้แห้ง หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ  

เอาเปลือกด้วย แล้วเอาเมล็ดออก น�าเนื้อและเยื่อหุ้มเมล็ดมายี ผ่านกระชอน  

ใส่น�า้ตาลทรายแดงพอประมาณ หมัน่คนทกุวนั เป็นเวลา 3 เดอืน เมือ่ครบก�าหนด 

น�าน�า้ฟักข้าวทีห่มกัธรรมชาตอิอกมา เอากากหยาบทิง้ไป เวลาดืม่กผ็สม รสชาตติาม
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ชอบใจ ได้แก่ ผสมน�้าเชื่อม 20 เปอร์เซ็นต์ น�้าผึ้งป่าแท้หรือหญ้าหวาน น�้ามะนาว 

น�้าเสาวรส น�้าแครอท ฯลฯ เก็บไว้ได้ 1 สัปดาห์ หากเก็บในช่องแช่แข็งอยู่ได้ 1 ปี 

ดื่มเพื่อสุขภาพได้ทุกวัน
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ก�รนวดกระตุ้นพัฒน�ก�รท�รกเเรกเกิด

โดย อาจารย์ อภิชาติ ลิมติยะโยธิน

 การนวดเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กสามารถแบ่งการนวดได้เป็น 2 ระยะ

ตามช่วงอายขุองเดก็คอื การนวดเดก็ทารก (แรกเกดิ-2ขวบ) เป็นการนวดแบบสมัผสั

เบาๆ ตามส่วนส�าคัญหรือแนวเส้นนวด และการนวดในเด็กเล็ก (2 ขวบ-5 ขวบ) 

เป็นการนวดใช้น�้าหนักเบาถึงปานกลางแล้วแต่สภาพร่างกายของเด็กแต่ละคน 

โดยสามารถนวดตามแนวเส้นและจุดตามหลักวิชาได้ละเอียดมากขึ้น

ประโยชน์ของก�รนวดเพื่อส่งเสริมสุขภ�พเด็ก
 การนวดเป็นศาสตร์และศิลป์ ซึ่งถ้าได้นวดอย่างสม�า่เสมอ จะท�าให้เด็ก 

มีสมาธิดี นิ่งขึ้น อารมณ์ดี นอนหลับได้ง่ายและนานขึ้น ซึ่งส่งผลท�าให้เด็กมี

พัฒนาการทางสมองที่ดี มีสุขภาพกายและจิตดี เด็กจะเติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์

และมีภูมิคุ้มกันไม่ให้เป็นโรคขาดรัก นอกจากนี้แล้วการนวดยังมีประโยชน์อีกดังนี้

 1. ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ

 2. ช่วยการไหลเวียนของเลือดและน�้าเหลืองดีขึ้น 

 3. ช่วยระบบขับถ่ายไม่ให้ท้องผูก ช่วยเรื่องปัญหาท้องอืด ท้องเฟ้อ

 4. ช่วยกระตุน้ระบบประสาทในสมองทีค่วบคมุการดดูซมึอาหาร ส่งผลให้ 

ทารกมีน�้าหนักเพิ่มตามพัฒนาการ
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 5.  ช่วยกระตุ้นสารสุข (ฮอร์โมนเอนโดรฟิน) และลดการสารที่สร้างสาร

ความตึงเครียด (ฮอร์โมนแอดรีนาลีน) ให้กับทารก

 6. ส�าหรบัเดก็ทีค่ลอดก่อนก�าหนด การนวดจะช่วยเสรมิสร้างพฒันาการ

ให้ดีขึ้น และยังช่วยให้เด็กมีน�้าหนักเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

 7. ช่วยปรับพฤติกรรมของเด็กเช่น เด็กที่หลับยาก หรือร้องกวน

 8. การนวดขาและเข่าช่วยไม่ให้เด็กขาโก่ง

การนวดเด็กทารก (แรกเกิด-2 ขวบ)

 การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพในเด็กทารก สามารถท�าการนวดได้ทุกวัน

ตัง้แต่แรกเกดิ ซึง่ประโยชน์ของการนวดนัน้จะได้มากหรอืน้อยเพยีงใดขึน้กบัความ

ตั้งใจและความรักความห่วงใยจากสัมผัสที่พ่อแม่หรือผู้นวดมีให้ต่อทารก หาก

ต้องการให้เขามีพัฒนาการที่ดี ก็ต้องมีความอดทน

ประโยชน์การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพในเด็กทารก	

 1. กระตุ้นการท�างานของระบบฮอร์โมนโดยเฉพาะฮอร์โมนเอนโดรฟิน 

ซึ่งเป็นการหลั่งสารสุข 

 2. กระตุ้นการท�างานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด

 3  กระตุ้นระบบการหายใจให้ท�างานได้เต็มประสิทธิภาพ ท�าให้ส่วน 

ต่างๆ ของร่างกายได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ

 4. ท�าให้กล้ามเนื้อเกิดการผ่อนคลาย และเสริมสร้างการเจริญเติบโตของ

เซลล์กล้ามเนื้อ การใช้พลังงานของกล้ามเนื้อท�างานอย่างสมบูรณ์

 5. ท�าให้เซลล์ต่างๆ ได้รบัสารอาหารอย่างเตม็ที ่ซึง่มผีลต่อการพฒันาการ

เจริญเติบโตของทารก

 6. ท�าให้ผิวหนังเกิดความยืดหยุ่น มีสุขภาพดี ท�าให้ทารกมีผิวพรรณที่ดี 
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ประโยชน์ด้านอื่นๆ

 1. เสริมสร้างพัฒนาการ กิจกรรมในครอบครัวพ่อ แม่ ลูก 

 2. ท�าให้อารมณ์แจ่มใส ร่าเริง มีสุขภาพจิตดีกันทั้งครอบครัว

 3. พ่อแม่ได้มีโอกาสคอยสังเกตความผิดปกติของลูกซึ่งอาจพบได้

เช่นอาการคอเอียงแต่ก�าเนิด ข้อกระดูกเคลื่อนแต่ก�าเนิด (เช่นข้อไหล่ ข้อศอก  

ข้อสะโพก) ซึ่งจะได้รีบหาทางรักษาต่อไป

ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวังในการนวดทารก

 1. อุณหภูมิในห้องนวดต้องไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป ท�าให้ทารกรู้สึกสบาย

ผ่อนคลายไม่เครียด

 2. ควรนวดในช่วงขณะที่ทารกอารมณ์ดี ไม่หิว ไม่ร้องไห้เช่นภายหลัง

อาบน�า้หรอืในขณะทีล่กูก�าลงัหลบักไ็ด้ แต่ไม่ควรนวดในขณะทีท่ารกเกดิความรูส้กึ 

ต่อต้าน เพราะจะท�าให้ทารกเกิดความรู้สึกกดดันและฝังใจต่อการนวด 

 3.  ก่อนนวดผูน้วดต้องตดัเลบ็ให้สัน้ ล้างมอืและแขนให้สะอาด ถอดเครือ่ง 

ประดับออกให้หมดเช่น แหวน ก�าไล นาฬิกา สร้อยข้อมือ เข็มกลัด เป็นต้น  

เพราะอาจท�าให้ผิวทารกถูกระคายเคืองได้ 

 4. ให้ทารกนอนบนเบาะนุ่มๆ ทาแป้งเด็ก ถ้ามือผู้นวดแห้งควรทาโลชั่น 

หรือ ออยล์ เพื่อช่วยให้การสัมผัสทารกเรียบลื่นและสม�่าเสมอ เพราะผิวของทารก

อาจระคายเคืองได้

 5. การนวดทารกควรนวดแบบเบามอืนุม่นวล ไม่กดหรอืบบีแรงๆ ไม่นวด 

บริเวณที่เป็นจุดบอบบางของทารกเช่นกระหม่อม และขณะนวดควรพูดคุยกับ 

ทารก ร้องเพลงหรือเปิดเพลงเบาๆ

 6. คอยสังเกตปฏิกิริยาของทารกที่มีต่อการนวดว่าทารกชอบให้นวด

บริเวณใดเป็นพิเศษหรือไม่ หากไม่ชอบ ร้องไห้หรือแสดงอาการไม่พอใจอื่นๆ ให้

หยุดนวด

849-60 in.indd   341 8/22/17   9:21 AM



ตลาดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก

342

 7. ไม่ควรนวดทารกขณะมีอาการป่วย ไม่สบายมีไข้ ตัวร้อน ท้องเสีย 

 8. ถ้าจะนวดท้องให้ท�าหลังรับประทานอาหารหรือดื่มนม อย่างน้อย  

1 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการอาเจียน

 9. หากทารกได้รับวัคซีนมา ควรพักการนวดและเว้นระยะให้ครบ  

48 ชั่วโมงก่อน และควรหลีกเลี่ยงการนวดบริเวณที่ฉีดยา หรือที่เป็นแผลถลอก

 10.  ระวังน�้ามันโลชั่นที่ใช้ทาประกอบในการนวดบริเวณใบหน้า เพราะ

อาจเป็นอนัตรายต่อดวงตาได้และในขณะนวด ผูน้วดต้องระมดัระวงัในการจบัและ

เคลื่อนย้ายทารกเพราะจะเกิดความลื่น ท�าให้ทารกอาจหลุดจากมือได้ 

อุปกรณ์ประกอบการนวด	ได้แก่	แป้งเด็ก	โลชั่น	ผ้าขนหนู	

 การนวดสามารถท�าได้ทุกวัน โดยที่ระหว่างการนวด ควรยิ้ม พูดคุยกับ

ลูกและมองสบตาทารก การนวดในแต่ละครั้งจะเริ่มนวดบริเวณส่วนใดก่อน-หลัง

หรอือาจนวดได้ไม่ครบทัง้ 5 ส่วนกไ็ด้ขึน้อยูก่บัเวลาและโอกาสนัน้ๆ โดยระยะแรก 

เมื่อเริ่มนวดตัวลูกใหม่ๆ ควรใช้เวลาเพียง 3-5 นาที จากนั้นจึงค่อยๆ เพิ่มเวลาและ

จ�านวนรอบในแต่ละส่วนที่นวดมากขึ้นเช่นทารกอายุ 2 เดือนขึ้นไป สามารถเพิ่ม

เวลาและแรงให้มากขึ้น แต่อย่านวดให้ถึงกับบาดเจ็บหรือเจ็บปวดเพราะทารกจะ

จดจ�าความรู้สึกไม่ดีเอาไว้ และจะเกิดความรู้สึกต่อต้านต่อการนวด 

 การนวดสุขภาพเด็กทารกสามารถ แบ่งการนวดเป็น 5 ส่วนได้แก่  

1. ใบหน้า 2. หน้าอกและท้อง 3. แขน 4. ขา 5. หลังและบ่า 

วิธีการนวด	

 1. การนวดใบหน้า เป็นการนวดกระตุ ้นระบบสมองและสายตาให้ 

ความสดชื่นอารมณ์ดี โดยจัดท่าให้ทารกนอนหงาย วางฝ่ามือทั้งสองบนศีรษะ  

ให้นิ้วมือประสานกันเล็กน้อย ซึ่งมีท่าการนวดดังนี้
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  1.1 ท่าทาแป้ง ใช้ปลายท้องนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง วางกดเบาๆ  

ตรงหวัคิว้ทัง้สองแล้วดนัขึน้ไปทางหน้าผากแล้ววกลบูลงมาทางแก้ม จนถงึปลายคาง 

5 ครั้ง

  1.2 ท่าลบูคิว้ ใช้นิว้โป้งกดเบาๆ ตรงหวัคิว้แล้วลบูมาทางหางคิว้ 5 ครัง้

  1.3 ท่าลบูโหนกแก้ม ใช้นิว้โป้งกดเบาๆ ตรงโหนกแก้มแล้วลบูมาทาง

หน้าหู 5 ครั้ง

  1.4 ท่ากดลูกคาง+ลูบคาง ใช้ปลายนิ้วโป้งกดตรงรอยบุ๋มลูกคางแล้ว

ใช้นิ้วลูบไปตามลูกคาง 5 ครั้ง

  1.5 ท่ากดร่องจมกู+ลบูเหนอืรมิฝีปากบน ใช้ปลายนิว้โป้งกดตรงร่อง

จมูกแล้วใช้นิ้วลูบไปตามริมฝีปากบน 5 ครั้ง

ภาพแสดงการนวดใบหน้าท่าทาแป้ง

ภาพแสดงการนวดใบหน้าท่าลูบคิ้ว
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ภาพแสดงการนวดใบหน้าท่าลูบโหนกแก้ม

ภาพแสดงการนวดใบหน้าท่ากดลูกคาง+ลูบคาง

ภาพแสดงการนวดใบหน้าท่ากดร่องจมูก+ลูบเหนือริมฝีปากบน
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 2. การนวดหน้าอกและท้องเป็นการนวดกระตุ้นการหายใจและระบบ 

ทางเดนิอาหารแก้ท้องอดืท้องเฟ้อ โดยให้ทารกอยูใ่นท่านอนหงายซึง่มท่ีาการนวด

ดังนี้

  2.1 ท่ากดสามจดุบรเิวณแกนกลางกระดกูหน้าอก+ลบูกระดกูหน้าอก 

โดยใช้ปลายนิ้วชี้กดตรงกระดูกแกนกลางหน้าอก 3 จุดโดยให้จุดแรกอยู่ตรงระดับ

รักแร้ จุดที่ 2 อยู่ตรงระดับหัวนม จุดที่ 3 อยู่ตรงระดับราวนมล่าง แล้วใช้นิ้วชี้ 

และนิ้วกลางลูบลงที่กระดูกหน้าอก 3 ครั้ง

  2.2 ท่าลบูรอบหน้าอก (เป็นรปูหวัใจ) โดยใช้ปลายหน้านิว้ชี ้นิว้กลาง

นิว้นางกดวางบนแกนกลางหน้าอก แล้ววาดมอืแยกมอืออกจากกนั ไปทางด้านข้าง

ของล�าตัว มาตามซี่โครงโค้งลงมาชนกันที่กลางท้องน้อย เป็นรูปหัวใจ ท�า 3 ครั้ง 

  2.3 ท่าแหวกนวดท้องโดยใช้ปลายหน้านิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนางกดวาง

บนหน้าท้อง กดเบาๆ ตั้งแต่หัวตะคากขึ้นมาถึงใต้ลิ้นปี่ แล้วกดไล่ลงไล่ขึ้น 3 รอบ

  2.4 ท่านาบลูบท้องโดยใช้ปลายหน้านิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนางกดวางบน

หน้าท้องใต้ลิ้นปี่ แล้วลูบลงมาถึงหัวตะคาก ท�า 3 ครั้ง

  2.5 ท่าโกยท้องใช้ปลายหน้านิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนางกดวางหน้าท้อง 

รอบนอก ค่อยๆ กดปลายนิว้ทลีะนิว้ไล่เรยีงขึน้มาถงึลิน้ป่ีโดยกดไล่ขึน้ไล่ลง 3 รอบ 

ทั้ง 2 ข้าง

ภาพแสดงการนวดหน้าอกท่ากดสามจุดบริเวณแกนกลาง

กระดูกหน้าอก+ลูบกระดูกหน้าอก
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ภาพแสดงการนวดหน้าอกท่าลูบรอบหน้าอก (เป็นรูปหัวใจ)

ภาพแสดงการนวดท้องท่าแหวก

ภาพแสดงการนวดท้องท่าแหวก
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ภาพแสดงการนวดท้องท่าโกย

 3. การนวดแขน เป็นการนวดกระตุน้การใช้กล้ามเนือ้ของแขนและระบบ

ไหลเวียนทางแขน โดยจัดให้ทารกอยู่ในท่านอนหงาย ซึ่งมีท่าการนวดดังนี้

  3.1 ท่าพื้นฐานแขนด้านใน+ใจกลางฝ่ามือ โดยใช้มือข้างหนึ่งจับข้อ

มือเด็กไว้และใช้มืออีกข้างกดเปิดประตูลมแขนท่อนบน (ใต้กล้ามเนื้อลูกหนู) แล้ว 

นวดแขนท่อนล่างโดยกดเรียงไล่จากข้อศอกถึงข้อมือ ท�า 2 รอบ และกดตรง 

อุ้งมือ (จุดใจกลางฝ่ามือ) เบาๆ 2 ครั้ง

  3.2 ท่าพื้นฐานแขนด้านนอก โดยใช้มือข้างหนึ่งจับข้อมือเด็กไว้และ

ใช้มืออีกข้างกดต้นแขนสามจุด แล้วกดเรียงไล่จากข้อศอกมาตามแขนท่อนล่าง 

ด้านนอกถึงข้อมือ ท�า 2 รอบ

ภาพแสดงการนวดท่าพื้นฐานแขนด้านใน
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ภาพแสดงการนวดท่าพื้นฐานแขนด้านนอก

 4. การนวดขาเป็นการนวดกระตุน้การใช้กล้ามเนือ้ของขาและระบบไหล

เวียนทางแขน โดยจัดให้ทารกอยู่ในท่านอนหงาย ซึ่งมีท่าการนวดดังนี้

  4.1 ท่าพื้นฐานขา+สัญญาณข้อเท้า ใช้มือข้างหนึ่งจับปลายเท้าและ

ใช้มืออีกข้างกดเส้นที่ 1 เริ่มที่จุดนาคบาทสองจุดแล้วกดเรียงไล่ตามสันหน้าแข้ง 

ถึงข้อเท้า เส้นที่ 2 เริ่มจากเหนือเข่ากดเรียงไล่ตามแนวต้นขาถึงหัวตะคาก เส้นที่ 

3 เริ่มจากรอยบุ๋มสะโพกกดเรียงไล่ตามแนวข้างขาถึงเหนือเข่า เส้นที่ 4 เริ่มจาก 

ใต้เข่ากดเรียงไล่ตามแนวตาตุ่มด้านนอกถึงตาตุ่ม แล้วกดร่องเอ็นข้อเท้า

  4.2 ท่าพื้นฐานขานอก จัดท่าเด็กนอนหงายหรือนอนตะแคง ใช้มือ

ข้างหนึ่งจับปลายเท้างอเข่า และใช้มืออีกข้างกดสะโพกสามจุด แล้วคลายกล้าม

เนื้อขาท่อนบน นวดขาท่อนล่างเริ่มจากบริเวณใต้เข่ากดเรียงไล่ตามแนวเส้นหน้า

ของสันตาตุ่มด้านนอกถึงตาตุ่ม

  4.3 ท่าพื้นฐานขาใน+เก้าจุดฝ่าเท้า จัดท่าเด็กนอนหงายหรือนอน

ตะแคงใช้มือข้างหนึ่งจับปลายเท้าไว้ และใช้มืออีกข้างกดท้องขาท่อนบนถึงข้อเข่า 

นวดขาท่อนล่างเริม่จากบรเิวณใต้เข่ากดเรยีงไล่ตามแนวเส้นร่องสนัหน้าแข้งด้านใน

ถึงตาตุ่ม และกดบริเวณฝ่าเท้า 9 จุด

  4.4 ท่าบบีข้อเข่าและข้อเท้า โดยใช้อุง้มอืทัง้สองข้างกดบบีตรงข้อเข่า

และข้อเท้าเบา 3 ครั้ง
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ภาพแสดงการนวดท่าพื้นฐานขาเส้นที่ 1

ภาพแสดงการนวดท่าพื้นฐานขาเส้นที่ 2

ภาพแสดงการนวดท่าพื้นฐานขาเส้นที่ 3
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ภาพแสดงการนวดท่าพื้นฐานขาเส้นที่ 4

ภาพแสดงการนวดท่าพื้นฐานขานอกจุดที่ 1-2

ภาพแสดงการนวดท่าพืน้ฐานขานอกท่อนบนคลายกล้ามเนือ้ต้นขาและขาท่อนล่าง
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ภาพแสดงการนวดท่าพื้นฐานขาใน

ภาพแสดงการนวดฝ่าเท้า 9 จุด

ภาพแสดงการนวดบีบหัวเข่าและข้อเท้า
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 5. การนวดหลังและบ่าเป็นการนวดกระตุ้นกล้ามเนื้อหลัง ต้นคอและ 

หัวไหล่ กระตุ้นน�้าเลี้ยงสมอง ซึ่งมีท่าการนวดดังนี้

  5.1 ท่าพื้นฐานหลัง (ท่าหนุมานถวายแหวน) ให้เด็กนอนคว�่าแล้วใช้

ปลายนิ้วโป้งทั้ง 2 กดเรียงไล่ตั้งแต่บั้นเอวถึงต้นคอ ท�า 2 ครั้ง

  5.2 ท่าการลูบขอบสะบักด้านบนและสะบักด้านใน ใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง

และนิ้วนางกดแล้วลูบไปตามขอบสะบักด้านบนและสะบักด้านใน ท�า 3 ครั้ง

  5.3 ท่าพื้นฐานบ่า ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางซ้อนกันกดเรียงไล่ตามแนว

กล้ามเนื้อบ่าจากหัวไหล่มาถึงต้นคอกลับไปกลับมา 3 รอบ

ภาพแสดงการนวดพื้นฐานหลัง

ภาพแสดงการนวดลูบขอบสะบักด้านบนและสะบักด้านใน

849-60 in.indd   352 8/22/17   9:21 AM



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข

353

ภาพแสดงการนวดพื้นฐานบ่า
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ก�รนวดกระตุ้นพัฒน�ก�รในเด็ก

โดย อาจารย์ อภิชาติ ลิมติยะโยธิน

นวดส่งเสริมพัฒน�ก�รเด็กเล็ก (2 ขวบ – 5 ขวบ)
 การนวดส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กนั้นควรใช้มือจับส่วนที่จะนวดไว้มือ 

หนึง่ (เพือ่ไม่ให้เดก็ขยบัตวับ่อยท�าให้เวลานวดบงัคบัเส้นและจดุได้ด)ี และใช้อกีมอื

นวดตามแนวเส้นและจุดตามขั้นตอนวิธีนวด

 การนวดในแต่ละครั้งจะเริ่มนวดบริเวณส่วนใดก่อน-หลังหรืออาจนวดได้

ไม่ครบทุกส่วนของร่างกายก็ได้

 สามารถเพิ่มเวลาและแรงให้มากขึ้นกว่าการนวดทารก แต่อย่านวด 

ให้ถึงกับบาดเจ็บหรือเจ็บปวด

ประโยชน์
 การนวดเป็นศาสตร์และศลิป์ ถ้าได้นวดอย่างสม�า่เสมอ จะท�าให้เดก็มสีมาธดิี 

นิ่งขึ้น อารมณ์ดี นอนหลับได้ง่ายและนานขึ้น นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ดังนี้

 1. ช่วยพฒันาการใช้กล้ามเนือ้แขน-ขาได้ดขีึน้ท�าให้กล้ามเนือ้แขง็แรง และ

ผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ

 2. ช่วยท�าให้ระบบประสาทท�างานได้ดีขึ้น และสามารถประสานกับการ

เคลื่อนไหวของระบบกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น ท�าให้การเคลื่อนไหวคล่องขึ้น ส่งผลให้เด็ก

ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น
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 3. ช่วยการไหลเวียนของเลือดและน�้าเหลืองดีขึ้น 

 4. ช่วยกระตุน้สารสขุ (ฮอร์โมนเอนโดรฟิน) และลดการสร้างสารทีท่�าให้

เกิดความตึงเครียด (ฮอร์โมนแอดรีนาลีน) ท�าให้อารมณ์ดี แจ่มใส ร่าเริง

 5. ช่วยกระตุ้นระบบการหายใจท�าให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้น

 6. ช่วยปรับพฤติกรรมของเด็ก เช่น เด็กที่หลับยาก 

สูตรก�รนวดและขั้นตอนก�รนวด
 1. พืน้ฐานขา ไม่ต้องเปิดประตลูมเพราะเดก็ยงับอบบางเกนิไป (ทัง้ 2 ข้าง)

 2. พื้นฐานหลัง (ประยุกต์ใช้ท่าหนุมานถวายแหวน) 

 3. พื้นฐานขาด้านนอก

 4. พื้นฐานขาด้านใน

 5. พื้นฐานแขนด้านใน 

 6. พื้นฐานแขนด้านนอก

 7. พื้นฐานหลังท่านั่ง (หนุมานถวายแหวน) 

 8. พื้นฐานบ่า และโค้งคอ

 9. ศีรษะด้านหลัง 3 จุด

 10.  พื้นฐานหัวไหล่
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วิธีการนวด	(ตามภาพ)

การนวดนาคบาท 1, นาคบาท 2

การนวดพื้นฐานขาเส้นที่ 1

การนวดพื้นฐานขาเส้นที่ 2
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การนวดพื้นฐานขาเส้นที่ 3

การนวดพื้นฐานขาเส้นที่ 4

การนวดพื้นฐานหลัง
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การนวดพื้นฐานหลังท่านั่ง

การนวดพื้นฐานขาด้านนอก
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การนวดพื้นฐานขาด้านใน

การนวดพื้นฐานแขนด้านใน
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การนวดพื้นฐานแขนด้านนอก

การนวดพื้นฐานบ่า
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การนวดพื้นฐานโค้งคอ

การนวดศีรษะด้านหลัง 3 จุด
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นวดดัดตนผจญวัยทอง

โดย มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา                                                  

1. ภ�วะวัยทอง “วัยทอง ช่วงวัย เลือดจะไป ลมจะม�”
 เลือดจะไป หมายถึง เลือดประจ�าเดือนจะจากไปแล้ว

 ลมจะมา หมายถึง วัยที่ความเจ็บป่วยมักเกิดจากวาโย (ลม) เป็นเหตุ

2. ก�รเปลี่ยนแปลงท�งร่�งก�ยในช่วงวัยทอง
 “สตรวียัทอง” คอื “วยัหมดประจ�าเดอืน” หรอื “วยัหมดระด”ู โดยเฉลีย่

สตรีไทยจะหมดประจ�าเดือนเมื่ออายุ 49 ปี สตรีวัยนี้จะได้รับการกล่าวขานว่า

เป็น สตรีวัยทอง เป็นช่วงที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ (ผู้ที่ตัดรังไข่

ก็สามารถเกิดวัยทองได้) อันเป็นไปตามวงจรของชีวิตของแต่ละวัยอย่างเป็นปกติ 

นับตั้งแต่วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น วัยกลางคน วัยทอง วัยชรา

 “ชายวัยทอง” คือ ผู้ชายอายุ 40 ปีขึ้นไป อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของ

ร่างกายจากการเสือ่มหน้าทีข่องอวยัวะต่างๆ อนัเนือ่งมาจากอณัฑะ (testis) มกีาร

สังเคราะห์กลุ่มฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่า “แอนโตเจน (androgens)” ลดลง โดย

เฉพาะอย่างยิง่ ฮอร์โมนทีม่ชีือ่ว่า “เทสโทสเตอโรน (testosterone)” ส�าหรบัผูช้าย 

วัยทองมักไม่ค่อยแสดงอาการให้เห็นชัดเจนเนื่องจากฮอร์โมนเพศชายลดลงอย่าง

ช้าๆ ไม่รวดเร็วเหมือนอย่างผู้หญิง แต่ในรายที่ฮอร์โมนเพศชายลดลงอย่างรวดเร็ว

ก็จะแสดงอาการคล้ายคลึงกับที่เกิดในผู้หญิงวัยทองทุกอย่าง
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3. อ�ก�รของภ�วะวัยทอง 
 อาการไม่สบายตัวของแต่ละคนในช่วงอายุวัยทอง ซึ่งมีอาการต่างกัน  

เกดิจากลมในร่างกายทีพ่ดัเข้าไปสูอ่วยัวะใด จะท�าให้เกดิอาการผดิปกตต่ิออวยัวะ

นั้นๆ ที่เกิดขึ้นกับแต่ละบุคคลซึ่งไม่เหมือนกัน

อาการของสตรีวัยทอง	แบ่งออกเป็น	2	ระยะ	คือ

 ระยะเริ่มแรก ช่วงใกล้หมดประจ�าเดือน หรือเพิ่งหมดประจ�าเดือนใหม่ๆ 

และระยะยาว หลังหมดประจ�าเดือนไปแล้ว

 1.	 ระยะแรก คือ อาการที่เกิดจากฮอร์โมนเอสโตรเจนเริ่มลดระดับลง  

ซึง่มผีลต่อระบบสบืพนัธุ ์และอวยัวะอืน่ๆ เช่น กระดกู หวัใจและหลอดเลอืดสมอง 

ระบบประสาทอัตโนมัติ เต้านม ระบบทางเดินปัสสาวะ ผิวหนัง เล็บและเส้นผม 

เมื่อฮอร์โมนลดระดับลง จึงท�าให้เกิดอาการต่างๆ (ตามรูป)

 การเกิดอาการต่างๆ เหล่านี้ ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ สิ่งแวดล้อม บางคนโชคดี 

ไม่มีอาการเลย แต่บางคนมีอาการเกือบครบทุกอย่าง ระยะเวลาที่เกิดบางคน 

อาจเกิดก่อนหมดประจ�าเดือนจริงๆ ถึง 5-6 ปี แต่บางคนก็เกิดในช่วงที่ใกล้หมด

ประจ�าเดือน

 2.	 ระยะยาว เมื่อหมดประจ�าเดือนแล้ว การขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน  

จะท�าให้มีผลดังนี้

  2.1	 ผลต่อกระดูก ในสตรีวัยเจริญพันธุ์ เอสโตรเจน เป็นปัจจัยส�าคัญ

อย่างหนึ่ง ในการเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง เนื้อกระดูกจะมีการสร้างมากกว่า 

ถูกท�าลาย แต่เมื่อหมดประจ�าเดือนจะท�าให้มีการสลายเนื้อกระดูกมากกว่าการ

สร้างทดแทน การเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดอย่างรวดเร็วใน 5 ปีแรก ท�าให้กระดูก 

บางลง ถ้าบางลงเรือ่ยๆ จนถงึจดุๆ หนึง่ เรยีกว่า ภาวะกระดกูพรนุ ซึง่ท�าให้เสีย่งต่อ

การหักง่าย ต�าแหน่งที่พบกระดูกหักได้ง่าย คือ กระดูกสันหลัง สะโพก และข้อมือ 

849-60 in.indd   363 8/22/17   9:22 AM



ตลาดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก

364

  2.2	 ผลต่อหัวใจและหลอดเลือด เมื่อขาดเอสโตรเจน จะท�าให้ 

โคลเลสเตอรอลชนิดที่มีสารไขโปรตีนความหนาแน่นสูง (High Density  

Lipoprotein Cholesterol-HDL) ลดต�่าลง HDL นี้จะช่วยป้องกันโรค 

หลอดเลือดหัวใจตีบตัน จึงพบว่าสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่  

จะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจ และหลอดเลือดน้อยกว่าผู้ชายมาก แต่หลังจากหมด

ประจ�าเดือนแล้ว โอกาสที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก 

ท�าให้อัตราการตายจากโรคใกล้เคียงกับเพศชาย 

  2.3	 ผลต่อสมอง เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันแล้วว่า สตรีวัยหมด 

ประจ�าเดือน จะมีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อม และอัลไซเมอร์ได้สูงมาก
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5. ก�รดูแลตนเองของสตรีวัยทอง
 	 5.1	 การป้องกันและดูแลรักษาตนเองเมื่อถึงภาวะวัยทอง

   เมื่อถึงวัยที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงในวัยทอง จึงควรป้องกันบางสิ่งที่

ป้องกนัได้และยดืเวลาการเสือ่มออกไปให้นานทีส่ดุ ซึง่เป็นวถิทีางทีค่วรปฏบิตัดิงันี้

   1) การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเสียใหม ่ให ้สอดคล ้องกับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวัยทอง จะท�าให้อาการต่างๆ ดีขึ้น หรืออาจจะหายไปได้

   2) ฝึกสมาธแิละผ่อนคลายความเครยีด ลดความวติกกงัวลต่างๆ 

ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ท�าจิตใจให้เข้มแข็งเบิกบานเพื่ออาการต่างๆ ที่เกิดขึ้น  

จะได้ไม่มีผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตมากนัก 

   3) การนอนหลบัพกัผ่อนให้เพยีงพอจะท�าให้อาการต่างๆ เกดิขึน้ 

ไม่มากก็น้อย

   4) เลือกอาหารที่เหมาะสมตามวัย รับประทานอาหารสดจาก

ธรรมชาติ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว โดยไม่จ�าเป็นต้องกินอาหารเสริม 

   5) ออกก�าลงักายเป็นประจ�าสม�า่เสมอ เพือ่ให้การไหลเวยีนของ

เลือดดีขึ้น

   6) หมั่นออกกายบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานด้วยการขมิบก้น 

นานครั้งละ 10 วินาที ให้ได้วันละ 50-100 ครั้ง 

   7) รับประทานโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวที่มีแบคทีเรีย “แลคโต- 

แบซิลัส” เป็นประจ�า จะช่วยให้ภายในช่องคลอดมีแบคทีเรียที่เป็นมิตร 

   8) ใช้เจลหล่อลื่นสูตรน�้าทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ เพื่อช่วยการ 

หล่อลื่น ถ้ามีอาการมากควรปรึกษาแพทย์ 
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  5.2	 การบริหารร่างกายส�าหรับสตรีวัยทอง

   5.2.1	 การบรหิารกล้ามเนือ้อุง้เชงิกรานหรอืกล้ามเนือ้กระบงัลม

   กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหรือกระบังลม ท�าหน้าที่พยุงหรือรองรับ

อวยัวะต่างๆ ทีอ่ยูใ่นช่องท้อง และมส่ีวนส�าคญัในการขบัถ่ายปัสสาวะ และอจุจาระ 

ให้เป็นไปได้ตามปกติ

แสดงกายวิภาคปกติไม่มีอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อน http://www.medicine.cmu.ac.th 

การบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน	หรือกล้ามเนื้อกระบังลม

 หมายถึง การขมิบกล้ามเนื้อพื้นเชิงกราน ที่ปฏิบัติอย่างถูกวิธี และ

สม�่าเสมอ จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติ ดังนี้

 1) เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อพื้นเชิงกราน ซึ่งจะช่วยป้องกันการ

หย่อนตัวของมดลูก กระเพาะปัสสาวะ และทวารหนัก อีกทั้งรวมถึงการป้องกัน

ปัสสาวะเล็ดเวลาไอหรือจาม

 2) มผีลต่อการมเีพศสมัพนัธ์ โดยจะช่วยเพิม่ความรูส้กึทีด่ขีึน้ทัง้หญงิและ

ชาย

 3) ช่วยให้มารดาหลังคลอดบุตรฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

849-60 in.indd   366 8/22/17   9:22 AM



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข

367

 วิธีการบริหาร การบริหารท�าได้ทั้งในท่านั่ง ยืนและนอน โดยที่เมื่อเริ่ม

ท�าใหม่ๆ ให้ใช้ท่านอน เมื่อกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นค่อยเปลี่ยนไปท�าในท่านั่งหรือยืน 

การขมิบท�าเช่นเดียวกับการที่เราพยายามกลั้นผายลม หรือกลั้นปัสสาวะ ซึ่งท�าให้

เราได้ใช้กล้ามเนื้อพื้นเชิงกราน

 ในกรณีที่มีอาการปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะกะปริบกะปรอย จ�าเป็นต้อง

บริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเป็นกิจวัตรประจ�าวันให้ได้ โดยท�า 2 ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 ขมิบและคลายสลับกันอย่างรวดเร็วติดต่อกันนาน 1 นาที

 ขั้นตอนที่ 2 ขมิบค้างไว้แล้วนับ 1-10 แล้วคลายออก หลังจากคลาย

ออกก็ให้นับ 1-10 ท�าเช่นนี้สลับกันไปนาน 15 นาที ในระยะแรกๆ อาจเริ่ม 

นับจาก 1-3 ก่อน แล้วให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (ขมิบแบบช้าๆ) ควรปฏิบัติทั้ง 2 ขั้นตอน

อย่างต่อเนื่อง โดยใน 2 วัน ให้ท�าวันละ 3 ครั้ง รวมครั้งละ 15 นาที 

 ระยะเวลาในการขมิบ การขมิบกล้ามเนื้อพื้นเชิงกรานนั้นต้องใช้ 

ระยะเวลาและความสม�า่เสมอ เพราะฉะนัน้ผูป้ฏบิตัต้ิองมคีวามตัง้ใจจรงิ โดยทัว่ไป

มกัจะเหน็ผลภายในระยะเวลา 3 เดอืนขึน้ไป แต่ถ้าอาการไม่ดขีึน้ควรปรกึษาแพทย์

	 	 	 5.2.2	 การกล่อม/โกยท้องด้วยตนเอง

    วัตถุประสงค์

   1) เพือ่ช่วยป้องกนัและแก้ปัญหาปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะเลด็เวลา

ไอ จาม หรือกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ 

   2) เพื่อช่วยให้การขับถ่ายปัสสาวะ อุจจาระคล่องเป็นปกติ 

ป้องกันอาการท้องผูก

   3) เพื่อช่วยให้มดลูกกระชับไม่หย่อนคล้อย ยกมดลูก 
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   การปฏิบัติ	3	ขั้นตอน

   1) การส�ารวจท้อง

   2) การกล่อมท้อง

   3) การโกยท้อง

   ค�าแนะน�าในการปฏิบัติ

   1) ห้ามท�าในกรณีที่มีป ัญหาในช่องท้อง เช่น หลังคลอด  

หลังผ่าตัดในช่องท้อง เป็นแผลในกระเพาะ ล�าไส้ เป็นต้น

   2) ควรท�าตอนท้องว่างหรือตื่นนอนตอนเช้า

   3) ควรได้รับการแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญ

   1)	การส�ารวจท้อง

   ก่อนโกยท้องต้องตรวจประเมินภายในช่องท้องว่า ในท้องมี 

ก้อนแข็งหรือดาลลมหรือไม่ หากพบความผิดปกติ มีก้อนแข็ง หรือกดเจ็บ ไม่ควร

โกยท้อง ควรไปพบแพทย์

   ท่าเตรียม นอนหงาย ขาราบพื้น แยกขาเล็กน้อย

   วธิที�า ใช้ฝ่ามอืทัง้สองวางบนหน้าท้อง แล้วกดลงตรงๆ แล้วค่อยๆ 

ยกมือขึ้น กดส�ารวจให้ทั่วท้อง รอบๆ สะดือ วนตามเข็มนาฬิกา
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   2)	การกล่อมท้อง

   เพื่อให้ท้องนิ่ม สบายท้อง ก่อนการโกยท้อง

     ท่าเตรียม	นอนหงาย ชันเข่าขึ้น แยกขาเล็กน้อย

   วิธีท�า ใช้ส้นมือ และสันมือ ดันท้องจากทางด้านซ้าย ด้านขวา  

ด้านล่าง และด้านบน ดันท้องเข้าหาสะดือ ท�าจนกว่าท้องนิ่ม หรือสบายท้อง  

ถ้าพบว่ามีก้อนแข็ง ก้อนลม ให้ขยับเคลื่อนไหวไปมา หรือประคบร้อน คลายให้ 

ท้องนิ่มก่อน หากมีก้อนแข็ง หรือกดเจ็บ ไม่ควรโกยท้อง ควรไปพบแพทย์

นอนหงาย ชันเข่าขึ้น แยกเข่าเล็กน้อย

ใช้ส้นมอืขวาดนัท้องด้านขวาเข้าหาสะดอื

ใช้สันมือขวาด้านนิ้วโป้ง ดันท้องจากด้านบน เข้าหาสะดือ

ใช้ส้นมือซ้ายดันท้องจากด้านบน

ข้างซ้ายดันเข้าหาสะดือ

ใช้ส้นมือซ้ายดันท้องด้านซ้าย 

ดันเข้าหาสะดือ

ใช้สันมือซ้ายด้านนิ้วก้อย 

ดันท้องจากด้านล่างดัน

เข้าหาสะดือ 
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   3)	การโกยท้อง

	 	 	 ท่าเตรียม นอนหงายศีรษะต�่า ชันเข่าขึ้น ยกก้นสูงประมาณ  

1 ฝ่ามือ หรือ 5-6 นิ้ว หรือหนุนด้วยหมอนข้าง แยกเข่าเล็กน้อย 

   วิธีท�า	การโกยท้อง	 โกยท้องทั้งทางด้านซ้าย ด้านขวา ด้านบน 

และด้านล่าง โกยเข้าหาสะดือ จุดที่วางมือห่างจากกระดูกเชิงกราน 2 นิ้วมือ 

วิธีการวัดจุดห่างจากกระดูกเชิงกราน 2 นิ้วมือ

 การโกยท้องด้านซ้าย/ขวา ใช้ปลายนิ้วก้อย นิ้วนาง นิ้วกลาง ด้านซ้าย/

ขวา ลงน�า้หนกั มอือกีข้างซ้อน ประคอง เริม่วางมอืและค่อยลงน�า้หนกักดลงตรงๆ 

จนรูส้กึตงึแล้วจงึโกยเข้าหาสะดอื เมือ่รูส้กึตงึแล้วค่อยๆ คลาย ท�าช้าๆ อย่ารบีร้อน 

ท�าเช่นเดียวกันทั้งสองด้าน
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 ข้อสังเกต	บริเวณที่กดลงจะเป็นช่องว่างในท้อง ขณะที่กดไม่รู้สึกเจ็บ

การโกยท้องด้านซ้าย วางมือแล้วกดลงตรงๆ ก่อน แล้วจึงโกยท้องเข้าหาสะดือ

การโกยท้องด้านขวา ท�าเช่นเดียวกับด้านซ้าย

การโกยท้องช่วงกลางท้อง	วางมือบริเวณเหนือหัวเหน่า 2 นิ้วมือ (หรือใต้สะดือ 4 นิ้วมือ จุดสิกขิณี) 
ใช้ปลายนิ้วก้อย นิ้วนาง นิ้วกลาง ลงน�้าหนัก มืออีกข้างซ้อนกดลงตรงๆ จนรู้สึกตึง แล้วโกยเข้าหา
สะดอืต่อมาให้โกยท้องลงเข้าหาสะดอื เพือ่ลดอาการจกุเสยีด โกยท้อง 3-5 รอบ หรอืจนกว่าสบายท้อง

849-60 in.indd   371 8/22/17   9:22 AM



ตลาดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก

372

	 	 	 5.2.3	 การบริหารร่างกาย	

   1)	ท่าบริหารข้อสะโพก	ข้อเท้า	ข้อเข่า	ยกมดลูก

    ท�าหลังจากโกยท้อง นอนอยู่ในท่าเดิม

   ประโยชน์

   ❖ ช่วยป้องกันการเสื่อมของข้อต่างๆ 

   ❖  ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ/เส้นเอ็นแนวเส้นขาด้านใน

   ❖  ช่วยลดไขมันหน้าท้อง

   ❖  ช่วยยกกระชับมดลูก

   ท่าบริหาร

   ท่าที่ 1 นัง่ราบกบัพืน้ ขาเหยยีดตรงไปข้างหน้ายกขาขึน้ทัง้ 2 ข้าง 

แยกขาออกเล็กน้อย กระดกปลายเท้าขึ้น-ลง และหมุนข้อเท้า วน เข้า-ออก

   ท่าที่ 2 งอเข่าทั้งสองข้าง ท�าท่าปั่นจักรยานในอากาศนับ 1-10 

จากนั้นกางขาออกให้มากที่สุด แล้วหุบขาชิดกัน นับ 1-10 ช่วยให้กล้ามเนื้อ  

เส้นเอ็น แนวขาด้านในผ่อนคลาย

   ท่าที่ 3 ท่าเหยียดล�าตัว อยู่ในท่าคุกเข่า แขนท้าวกับพื้น ท�าท่า

เหมือนก�าลังคลานสี่ขา 
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1. นอนราบกับพื้ น  ยกก ้นสู ง  

ยกขาขึ้นทั้ง 2 ข้าง แยกขาออก 

เลก็น้อย กระดกปลายเท้าขึน้-ลง 

และหมุนข้อเท้า วน เข้า-ออก 

  

2. งอเข่าทั้งสองข้าง ท�าท่าปั ่น 

จักรยานในอากาศ นับ 1-10 

จากนั้นกางขาออกให้มากที่สุด 

แล้วหบุขาชดิกนั นบั 1-10 ช่วยให้ 

กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น แนวขาด้าน

ในผ่อนคลาย

 

3. ท่าเหยียดล�าตัวอยู่ในท่าคุกเข่า 

แขนท้าวกับพื้น ท�าท่าเหมือน

ก�าลังคลานสี่ขา หายใจเข้าลึกๆ 

เหยียดแขนและล�าตัวให ้ตึง

พร้อมหายใจออก

ท่าบริหารข้อสะโพก	ข้อเท้า	ข้อเข่า	ยกมดลูก

หายใจเข้าลึกๆ เหยียดแขนและล�าตัวให้ตึงพร้อมหายใจออก
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   2)	การบริหารท่าผีเสื้อขยับปีก

    ท่านี้ใช้ได้ผลทั้งหญิงและชาย

   ผลดี เพื่อให้เลือดไหลเวียนมาหล่อเลี้ยงอวัยวะภายในช่องท้อง 

อุ้งเชิงกราน และแผ่นหลังมากเป็นพิเศษ เนื่องจากการยืดเหยียดอย่างเต็มที่ของ

กล้ามเนื้อต้นขา แผ่นหลัง และการบีบกระชับหน้าท้อง ท�าให้เกิดผลดีต่ออวัยวะ 

เช่น ไต กระเพาะปัสสาวะ มดลูก หรือต่อมลูกหมาก 

   ส�าหรบัสตรช่ีวยแก้ปัญหาการปวดประจ�าเดอืน ภาวะประจ�าเดอืน

ไม่ปกติ และภาวะหมดประจ�าเดือน 

   ส�าหรับสุภาพบุรุษ ช่วยบรรเทาอาการปวดถ่วงในลูกอัณฑะ 

ป้องกันไส้เลื่อน และยังช่วยแก้อาการปวดหลัง และปวดขัดสะโพกได้ด้วย 

   ท่าผีเสื้อขยับปีก

1. นั่งราบ 

กับพื้น 

 ขาเหยยีด

ตรงไป 

ข้างหน้า

2. งอเข่าทั้งสองข้างพับ

ขาเข้ามาให้ฝ่าเท้า 

ประกบกัน ใช้มือ

 ทั้งสองข้างจับที่

 นิ้วเท้าและใช้มือดัน

ให้ส้นเท้าชิดเข้าหา 

ล�าตวับรเิวณฝีเยบ็ โดย

ให้ด้านนอกของเท้า

วางราบกับพื้น  

3. ขยับท่อนขา

 ทีพ่บัอยูข่ึน้และ

ลงเป็นจังหวะ 

สม�่าเสมอ 

ประมาณ 10  

รอบ (ลักษณะ 

การบริหารนี้

 ดคูล้ายกบัผเีสือ้

ก�าลังโบยบิน)

4. ลดท่อนขาลง  

ประสานนิ้วมือ 

คล้องกับปลาย 

เท้า ยืดหลัง 

 ให้ตรงและ 

ออกแรงดันให้ 

ขาแนบติดกับ 

พื้นหรือใกล้พื้น

มากที่สุดเท่าที่ 

จะท�าได้ หายใจ

เข้าออก 5 รอบ

5. หายใจออก 

พร้อมกับ

 หลังตรงโน้มตัว

ไปข้างหน้า 

 ให้มากที่สุด 

เท่าที่จะท�าได้  

หายใจเข้าออก

สม�่าเสมอ 
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ก�รบริห�รก�ย  คล�ยโรค 
(เรื่องง่�ยๆ  ที่ควรใส่ใจดูแล)

โดย อาจารย์ สุภิณ ลือชัยสิทธิ์

บริห�รก�ย คล�ยโรค
 ทกุวนันีค้วามเจบ็ป่วยของมนษุย์ มกัจะมสีาเหตมุาจากการท�างาน การใช้ 

อิริยาบถที่ผิด การนอนดึก การดื่มน�้าเย็น การทานอาหารที่ไม่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้ 

ล้วนแต่ท�าให้ร่างกายเสียสมดุล ทั้งอวัยวะภายในร่างกาย และโครงสร้างร่างกาย

ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะแนวกล้ามเนื้อหลังและกระดูกสันหลัง รวมทั้งระบบ

ประสาทซิมพาเธติคอีกด้วย 

 ก่อนอื่นจะต้องเรียนรู้วิธีการบริหารร่างกายอย่างไร จึงจะได้ออกซิเจน 

เข้าปอดให้มากทีส่ดุ เพือ่ให้ปอดน�าไปใช้ในการฟอกเลอืดด�าทีเ่ป็นเลอืดเสยี ให้เป็น

เลือดแดงที่ส่งไปเลี้ยงร่างกาย และเม็ดเลือดแดงนั้นมีคุณภาพดี มีอายุนานกว่า  

120 วัน อวัยวะภายในร่างกายก็จะเสื่อมช้าลงอีกด้วย
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ท่าที่	1	 ท่าบริหารพื้นฐาน ที่ช่วยน�าออกซิเจนเข้าปอด (ภาพที่ 1-2)

 1. ยืนให้เท้าสองข้างห่างกันไม่เกินความกว้างของไหล่ทั้งสอง แต่ให้

เท้าซ้ายอยู่สูงกว่าเท้าขวาประมาณ 2-3 นิ้ว โดยลงน�้าหนักที่ฝ่าเท้าซ้าย เพราะ

ส่วนใหญ่จะถนัดขวา และลงน�้าหนักข้างขวา จึงต้องคืนสมดุลการลงน�้าหนัก 

ที่ขาขวามาเป็นขาซ้าย ถ่ายเทน�้าหนักจากข้างขวาเป็นข้างซ้ายบ้าง

 2. พับแขนและงอศอกทั้งสองให้เป็นฉากกับล�าตัวและขนานกับพื้น โดย

มอืข้างขวาให้หงาย เหยยีดทกุนิว้ให้ตรง โดยนิว้ชีแ้ละนิว้หวัแม่มอืกางให้เป็นมมุฉาก

กัน แขนข้างขวาต้องกางออกห่างล�าตัว แต่แขนข้างซ้ายพยายามวางแนบล�าตัว 

มือข้างซ้ายกระดกข้อมือ และคว�่ามือลงให้นิ้วมือชี้ลงล่าง มือซ้ายวางต�่ากว่าระดับ

มือขวาเล็กน้อย เริ่มบริหารด้วยการสะบัดข้อมือทั้งสองไปทางด้านขวาพร้อมกัน

แล้วสะบดักลบัมาด้านซ้าย ท�าสลบักนัไปมา (คล้ายๆ ท่าร�าวง) ท�าอย่างน้อย 30-50 

ครั้ง เป็นการวอร์มมือก่อน

ภาพที่ 1                                           ภาพที่ 2
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 ขณะที่บริหารให้ยืนตัวตรงๆ ยืดอก หายใจเข้าทางจมูกลึกๆ ให้หน้าท้อง

ใหญ่ พร้อมกับกระดกลิ้นดันเพดานปาก นาน 20 วินาที แล้วคลายลิ้น หายใจออก

ทางปากช้าๆ ให้หน้าท้องแฟบมากที่สุด เพื่อคายคาร์บอนไดออกไซด์ออก

 ในการบริหารท่านี้ จะเพิ่มการโยกตัวไปมาได้ยิ่งดีแต่อย่าลืมส่งน�้าหนัก 

ลงที่เท้าข้างซ้าย เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อสะโพกข้างขวา

 เมื่อวอร์มร่างกายแล้ว ต่อไปจะเป็นการบริหารแขนทั้งสอง เพื่อช่วยให้ 

เกิดการไหลเวียนของเลือด และต่อมน�้าเหลืองบริเวณหัวไหล่ขวา เพิ่มออกซิเจน 

เข้าปอดข้างขวา ซึ่งเป็นปอดที่มี 3 กลีบ (ปอดซ้ายมี 2 กลีบ มีหัวใจบังอยู่) ปอด 

ข้างขวาจะมก๊ีาซคาร์บอนไดออกไซด์ตกค้างอยูด้่านล่างของปอดมากจงึควรหายใจ

เข้า-ออกให้ลึกๆ เป็นประจ�า

ท่าที่	2	 ท่าบริหารแขน (ภาพที่ 3-4)

 การบรหิารแขนในท่าต่อไป จะช่วยแก้อาการปวดคอ ปวดไหล่ทัง้สองข้าง 

แก้ไหล่ติด ปวดข้อมือ ปวดข้อศอก ปวดแขน ปวดสะบัก เพราะการบริหารท่านี้

สามารถแก้อาการบ่า คอ ไหล่ข้างซ้ายให้ดีขึ้น รวมถึงแก้ปัญหานิ้วล็อกด้วย

ภาพที่ 3                                           ภาพที่ 4
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 1. ยืนท่าเดียวกับท่าพื้นฐาน (ภาพที่ 1)

 2. พับศอกของแขนขวา ให้ข้อมืออยู่ด้านบน ต้องกางนิ้วทุกนิ้วให้เหยียด

ตรง นิว้ชีก้างให้เป็นฉากกบันิว้หวัแม่มอื พร้อมกบักระดกข้อมอืไปด้านหลงั ควงแขน

ขวาออกไปด้านข้างล�าตัว วกไปด้านหลังแล้ววนกลับมาหาล�าตัว ส่วนแขนซ้ายให้ 

พับศอกเป็นฉากกับล�าตัว แขนท่อนบนแนบชิดล�าตัวให้มากๆ กระดกข้อมือลง  

จบีนิว้หวัแม่มอืกบันิว้ชีใ้ห้จมกูเลบ็ชดิกนั (คล้ายท่าร�าไทย) วางมอืข้างซ้ายให้อยูแ่นว 

ใต้อกด้านขวา นิ้วมือชี้ลง หมุนข้อมือซ้าย ควงเข้าหาล�าตัว นิ้วทั้งห้าจะชี้ลงล่าง 

และวนกลับมาเริ่มใหม่ ท�าเช่นนี้ 30 ครั้ง

 ขณะที่บริหารท่านี้ จะขยับล�าตัวโยกไปมา พร้อมกับการบริหารแขนด้วย

กไ็ด้ในระยะแรกอาจเกดิความสบัสนจะเลอืกท�าทลีะข้างกไ็ด้ แต่จะไม่มกีารเปลีย่น

หรือสลับท่าของมือซ้าย-ขวาโดยเด็ดขาด เป็นการฝึกสมาธิไปพร้อมกับการบริหาร 

หากมเีสยีงดงัจากการขยบัตวัของเส้นเอน็และข้อต่อ บรเิวณหวัไหล่ ข้อศอก ข้อมอื 

แสดงว่า เกิดการไหลเวียนเลือดและน�้าเหลืองบริเวณนั้น เป็นการแก้ไขได้ถูกต้อง

  หลังการบริหาร จะรู้สึกสดชื่น มีเหงื่อออกโดยเฉพาะบริเวณหลัง การ

ทดสอบตัวเองว่า ร่างกายได้ออกซิเจนมากขึ้นหรือไม่ ด้วยวิธีการง่ายๆ โดยหงาย

มอืขวา คว�า่มอืซ้ายพร้อมกบัสดูลมหายใจเข้าลกึๆ เปรยีบเทยีบกบัการหงายมอืซ้าย 

และคว�า่มอืขวา วธิหีลงันีจ้ะหายใจได้ไม่ลกึ หายใจตดิขดัอยูบ่รเิวณลิน้ป่ี ปอดได้รบั 

ออกซิเจนน้อยนั่นเอง 

 ท่านทราบไหม? การดืม่น�า้ทีถ่กูต้อง ควรใช้มอืซ้ายถอืถ้วยแก้ว กระดกข้อมอื 

แล้วดื่ม ถ้ามือขวาหงายแล้วรองที่ก้นแก้วเหมือนคนจีนดื่มน�้าชา แต่ต้องกางศอก 

ให้ห่างล�าตวั จะดืม่น�า้ได้มากและไม่มกีารส�าลกัเลย (เพราะลิน้ทีปิ่ดกัน้หลอดอาหาร

จะเลือ่นไปปิดหลอดลม) ควรปฏบิตัใิห้เป็นประจ�า ขอให้เตอืนผูส้งูวยั ให้จดจ�าวธินีี้

ไว้ใช้ การส�าลักเป็นสิ่งที่ทรมานกับผู้สูงวัยมาก หากจะเบี่ยงมือขวาที่หงายอยู่ออก

ไปด้านข้างๆ ล�าตัว ก็จะท�าให้ดื่มน�้าได้ปริมาณมาก และกลืนน�้าได้สะดวกมาก 

ยิ่งขึ้น
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ท่าที่	3	ท่าแกว่งแขน (ภาพที่ 5-7)

 1. ยืนในท่าเดียวกับท่าพื้นฐาน (ท่าที่ 1) หรือจะยืนให้เท้าขนานกัน แต่

ห่างกันไม่เกินความกว้างของไหล่ก็ได้ และย่อเข่าเล็กน้อย

 2. แขนทั้งสองเหยียดตรง ยื่นไปข้างหน้าโดยมือซ้ายให้คว�่ามือ และให้

หงายมือข้างขวา 

 3. ยกแขนทัง้สองขึน้สงูระดบัหวัไหล่ ออกแรงกดแขนทัง้สองลงล่าง ดนัไป 

ด้านหลังให้มากที่สุด แกว่งแขนคืนกลับมาในระดับหัวไหล่โดยไม่ต้องออกแรงมาก 

ท�าเช่นนี้ 200-500 ครั้ง หรือใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที

               ภาพที่ 5                              ภาพที่ 6                            ภาพที่ 7
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 ในขณะที่แกว่งแขน ควรจะกระดกลิ้นดันเพดานปากด้านบนไว้ให้ตึง  

เพราะจะมีผลดีต่อการท�างานของหัวใจ พร้อมยืดตัวให้ตรงๆ แขม่วท้อง จะปรับ

โครงสร้างร่างกายให้กระดกูสนัหลงัและหมอนรองกระดกูเรยีงตวักนัเข้าที ่ส่วนยืน่ 

ของหน้าท้อง (ลงพุง) ก็จะยุบลง ส่วนแอ่นของกระดูกสันหลังเมื่อเหยียดตรงขึ้น 

อาการปวดหลงักจ็ะหายไปรวมทัง้ผูท้ีห่ลงัค่อม หายใจไม่ได้ลกึ ระบบการย่อยอาหาร 

ไม่ดี ก็จะค่อยๆ ดีขึ้น พร้อมกับส่วนสูงที่หายไป จะกลับคืนมาเหมือนวัยหนุ่มสาว

อีกด้วย

  นอกจากนีย้งัมท่ีาบรหิารแขน หวัไหล่ ทีช่่วยแก้อาการปวดคอ ปวดสะบกั 

แต่จะวางมือต่างกัน (ภาพที่ 8-10)

 ดูจากภาพที่ 8-10 การยืนยังคงอยู่ในท่าพื้นฐาน (ภาพที่ 1) แต่จะวางมือ

เหมือนท่าที่ 2 แตกต่างกันจากการควงแขนขวาออกด้านข้างล�าตัว จะเปลี่ยน

เป็นการยกหัวไหล่ขึ้นและดันหัวไหล่ไปด้านหลัง วกลงด้านล่างแล้ววนอ้อมกลับ

มาด้านหน้า นับเป็น 1 ครั้ง ให้ท�าเช่นนี้ 20-30 ครั้ง ขณะบริหารคอและใบหน้า 

จะต้องตัง้ตรง เวลาบรหิารอาจจะมเีสยีงดงัทีห่วัไหล่บ้าง แสดงว่ามกีารขยบัตวัของ

เส้นเอ็น กระดูกข้อต่อหัวไหล่กับแขน รวมไปถึงเส้นประสาทคอ จึงแก้อาการปวด

               ภาพที่ 8                              ภาพที่ 9                            ภาพที่ 10
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คอ บ่า ไหล่ได้ด ีรวมทัง้ท�าให้เกดิการไหลเวยีนของต่อมน�า้เหลอืง และช่วยส่งเลอืด

ขึ้นไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้น

 จากภาพที่ 11 ก็เป็นท่าบริหารแขนที่ใกล้เคียงกับภาพที่ 10 แตกต่างกัน

ตรงที่เปลี่ยนเป็นการกระดกข้อมือลง ให้ปลายนิ้วทั้งห้าชี้ลงล่าง และบริหารโดย 

การถองศอกไปด้านหลังแรงๆ ก่อนคืนกลับมาที่เดิม ท�าเช่นนี้ 20-30 ครั้ง จะแก้ 

อาการปวดสะบกั สะบกัจม สะบกัตดิ แก้อาการไหล่ตดิ ท�าให้แขนยกได้สะดวกขึน้ 

ส่งผลดีต่อการท�างานของหัวใจและปอดด้วย ช่วยให้หายใจได้ลึก

ท่าที่	4	ท่าบริหารขาทั้งสอง (ภาพที่ 12-23)

 การบริหารขาทั้งสองข้างที่จะปฏิบัติต่อไปนี้ ช่วยแก้อาการปวดข้อเท้า  

ข้อเท้าแพลง (กรณทีีไ่ม่มกีระดกูแตกหกั) ปวดเข่า ต้นขาไม่มกี�าลงั ยกขาไม่ค่อยไหว 

เดินได้ไม่ไกลมีอาการหนักที่ก้น (โรคก้นหนัก) กระดูกกดทับเส้นประสาท ขาชา 

ปวดส้นเท้า ท่านจะต้องบริหารท่าเหล่านี้เป็นประจ�าอย่างน้อยครั้งละ 15 นาที  

ทุกเช้า หลังจากตื่นนอนและก่อนนอน เพราะอาจจะนอนผิดท่า เช่น นอนหงาย 

ภาพที่ 11
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ปลายเท้าแบะออก แนวนิ้วก้อยแตะพื้นที่นอน เมื่อตื่นนอนขึ้นมาอาจจะมีอาการ

ปวดคอ คอเคลด็ทีเ่รยีกว่า คอตกหมอน ปวดเข่า ปวดขาและเป็นตะครวิเวลานอนได้ 

เพราะกล้ามเนื้อบิดผิดทิศทาง

 ส่วนการบรหิารในช่วงเยน็หรอืก่อนนอนเพือ่คลายกล้ามเนือ้ทีต้่องท�างาน

หนักมาทั้งวัน บางท่าจะบริหารในขณะนั่งท�างานก็ได้ หรือจะบริหารในท่านอน

หงายก็ได้เพราะท�าได้ง่าย การนอนท�าให้ไม่ต้องต่อสู้กับแรงดึงดูดของโลกอีกด้วย

  ท่าที่	4.1	ท่าบริหารข้อเท้า (ภาพที่ 12-13) 

 1. นอนหงาย เหยียดขาตรงทั้งสองข้าง วางห่างกันไม่เกินความกว้าง 

ของไหล่ ฝ่ามือขวาวางหงาย ฝ่ามือซ้ายวางคว�่า หมนุขอ้เท้าทั้งสองข้างไปดา้นซ้าย 

(ทวนเข็มนาฬิกา) แล้ววนกลับลงด้านล่างเป็นวง ท�าพร้อมๆ กัน และจ�าให้ได้ว่า 

แต่ละเท้าหมุนอย่างไร เพราะต้องน�าไปใช้ในท่าบริหารต่อไป

                       ภาพที่ 12                                                 ภาพท่ี 13
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	 ท่าที่	4.2	ท่าบริหารเข่าและต้นขา (ภาพที่ 14-15)

 1. นอนหงาย ตั้งเข่าขึ้นทั้งสองข้าง มือขวาหงาย มือซ้ายคว�่า

 2. จะบรหิารขาข้างไหนก่อนกไ็ด้ ยกขาพาดไปทีห่วัเข่าของขาอกีข้างหนึง่ 

วางข้อเท้าขวาอยู่บริเวณหน้าเข่า หมุนข้อเท้าของขาที่พาดไป โดยใช้ทิศทางจาก 

ข้อ 4.1 ถ้าเป็นขาขวา ก็จะหมุนมาทางด้านนิ้วหัวแม่เท้า วกลงล่าง วนเป็นวงไป

ด้านขวาและวนกลับไปทางซ้ายหานิ้วหัวแม่เท้า ขณะที่วนไปทางขาซ้ายจะต้อง

กระดกข้อเท้าให้มากๆ จะได้ผลดียิ่งขึ้น แต่ถ้าบริหารข้างขาซ้าย เมื่อยกขาพาดไป

ยงัเข่าข้างขวา กจ็ะหมนุข้อเท้าไปทางนิว้ก้อย วกลงล่าง วนกลบัมาหานิว้หวัแม่เท้า 

พยายาม กระดกข้อเท้ามากๆ ท�าเช่นนี้ข้างละ 30 ครั้ง ช่วยลดเส้นเลือดขอด และ

ท�าให้ต้นขามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง

 ในกรณีผู้ป่วยสูงอายุ หรือมีปัญหาต้นขาอ่อนแรง ปวดเข่าเป็นประจ�า 

ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต ให้ใช้หมอนสามเหลี่ยมรองรับใต้เข่าอีกข้างหนึ่งก็จะช่วย

ให้การบริหารมีคุณภาพ ท�าได้ง่ายและสะดวกขึ้น 

 ท่านี้จะนอนหรือนั่งท�าก็ได้ โดยเฉพาะผู้ที่ชอบนั่งไขว่ห้าง (โปรดอย่านั่ง

เฉยๆ) ท�าแล้วจะช่วยให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านในแข็งแรง มีก�าลังขามากขึ้น และ 

ลดอาการปวดเข่า เดินขึ้นบันไดได้สบาย ที่ส�าคัญกว่านั้นก็คือ ต้นขาจะสวย  

นุ่งกางเกงได้สวยงาม ไม่ตึงหน้าขา

                       ภาพที่ 14                                                 ภาพท่ี 15
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 ท่าที่	4.3	ท่าบริหารขาข้างขวา (ภาพที่ 16-19) 

 1. นอนหงาย ตั้งเข่าขึ้นทั้งสองข้าง มือขวาหงาย มือซ้ายคว�่า

 2. งอเข่าขวา ดึงเข้าหาตัว ออกแรงถีบขาให้ส้นเท้าลงไปทางพื้นล่าง แต่

ไม่ต้องให้ส้นเท้าแตะพื้นโดยยกปลายเท้าขึ้นบนก่อน เหมือนกับการปั่นจักรยาน 

ถอยหลัง ท�าเช่นนี้ 30 ครั้ง เวลาที่บริหารขาข้างขวานั้นจะต้องตั้งเข่าข้างซ้ายไว้

ตลอดเวลาเพื่อช่วยให้บริหารได้ง่าย ไม่เมื่อยล้า และบริหารได้นานโดยไม่หมดแรง

เสียก่อน เรื่องนี้ลืมไม่ได้เด็ดขาดมิฉะนั้นจะบริหารไม่ส�าเร็จ 

                       ภาพที่ 18                                                 ภาพท่ี 19

                       ภาพที่ 16                                                 ภาพท่ี 17
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 ท่าที่	4.4	ท่าบริหารขาข้างซ้าย (ภาพที่ 20-23)

 1. นอนหงาย ตั้งเข่าขึ้นทั้งสองข้าง มือขวาหงาย มือซ้ายคว�่า

  2. ดึงเข่าเข้าหาตัว ยกขาข้างซ้ายให้ปลายเท้าสูง ออกแรงถีบขาซ้ายลง

ไปทางพื้นล่าง แต่ไม่ต้องให้แตะพื้น วนกลับมาที่เดิม เหมือนกับการปั่นจักรยาน 

เดินหน้า ท�าเช่นนี้ 30 ครั้ง 

 เหตุที่บริหารต่างกัน เพราะการถนัดขวา ท�าให้ข้อสะโพกด้านขวาได้รับ

แรงกดทบัมากกว่าซ้าย การถบีขาแบบป่ันจกัรยานถอยหลงัจะช่วยยดืเส้นเอน็และ

กล้ามเนื้อที่หดเกร็งได้ดีกว่า

โปรดอย่าลืมว่า ขาอีกข้างหนึ่งจะต้องงอเข่าตั้งอยู่เสมอ

                       ภาพที่ 20                                                 ภาพท่ี 21

                       ภาพที่ 22                                                 ภาพท่ี 23
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 การบริหารเหล่านี้เป็นเพียงท่าพื้นฐาน ที่ทุกท่านควรปฏิบัติเป็นประจ�า 

จนเกิดความช�านาญ เมื่อช�านาญดีแล้วในขณะที่บริหารจะเพิ่มเติมด้วยการซอย 

เท้าถอยหลังด้วย จะท�าให้เลือดไหลเวียนขึ้นไปเลี้ยงสมองได้ดี ความจ�าดี และ 

มีสายตาที่ดี 

 ยงัมท่ีาบรหิารอกีมากมาย ทีจ่ะช่วยป้องกนัโรคภยัร้ายแรง เช่น มะเรง็ต่อม

น�้าเหลือง มะเร็งเต้านม โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ ฯลฯ ซึ่งจะเพิ่มเติมจากการ

บริหารท่าพื้นฐานนี้ทั้งสิ้น

ก�รแก้โรคต�กระตุก 
 แก้ง่ายๆ ไม่ต้องมัวกังวล ว่าตากระตุกข้างไหนดี ข้างไหนร้าย ก็ท�าได้ 

ทั้งนั้น ตัดเล็บมือให้สั้น ท�าความสะอาดนิ้วมือก่อน

 1. นั่งยืดตัวตรงๆ ไม่นั่งหลังค่อม 

 2. เอานิ้วชี้ใส่ในรูหู หมุนนิ้วชี้กลับไป กลับมา 5-8 รอบ        

 3. ดันนิ้วชี้เข้าไป กดนิ่งๆ พร้อมอ้าปากนาน 5 วินาที (นับ 1-5)

 4. ดงึนิว้ชีอ้อก โดยดงึเป็นมมุเฉยีง 45 องศากบัใบหน้า  ห้ามดงึออกตรงๆ  

เพราะอาจเกิดอันตรายได้

 ท�าครัง้แรกกจ็ะรูส้กึว่า การกระตกุของตาลดน้อยลง หมัน่ท�าบ่อยๆ อาการ

กระตุกก็หายไปเอง ความโชคดีไม่เสียทรัพย์มีมาแน่นอน

หากมีข้อผิดพลาดใด โปรดให้อภัยและให้การแนะน�าด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

      สุภิณ ลือชัยสิทธิ์ 081 – 372 3088 
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ก�รนวดไทยป้องกัน ปวดไหล่/แขน1

โดย มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา/สมาพันธ์แพทย์แผนไทยฯ

1. ก�ยวิภ�คพื้นฐ�นไหล่/แขน 

1 ข้อมลูจาก “ร่างกายมนษุย์” “หลกัพืน้ฐานการนวดไทย” “ต�าราการนวดไทย เล่ม 1” “41 ท่าศลิปะ
การนวดตนเอง” ของมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา

ภาพแสดง กระดูก ข้อต่อ ส่วนไหล่ แขน
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ภาพแสดงกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกาย

2. ส�เหตุของก�รปวดไหล่/แขน
 2.1 อิริยาบถในชีวิตประจ�าวันและท่าในการท�างานที่ไม่เหมาะสม

 2.2 ใช้งานไหล่/แขนหนักเกินก�าลัง

 2.3  บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเล่นกีฬา

 2.4  ความเสื่อมของข้อไหล่ ข้อศอก ข้อมือ

 2.5  ข้อไหล่ ข้อศอก ข้อมือ มีการเคลื่อนไหวน้อยหลังได้รับบาดเจ็บหรือ

จากกล้ามเนื้ออ่อนแรง

3. อ�ก�รของก�รปวดไหล่/แขน
 3.1 ปวดขัดที่หัวไหล่ เคลื่อนไหวข้อไหล่ไม่สะดวก

 3.2 ปวดขัดข้อศอก งอและเหยียดข้อศอกได้ไม่เต็มที่ 
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4. ข้อห้�มนวด
 ถ้ามอีาการต่อไปนีไ้ม่ควรนวด ควรแนะน�าให้ไปพบแพทย์เพือ่ตรวจวนิจิฉยั

 4.1 มอีาการปวดไหล่ร่วมกบัมอีาการปวดเสยีวทีแ่ขนข้างใดข้างหนึง่หรอื

ทั้งสองข้าง

 4.2 ข้อไหล่ผิดรูป หรือเคลื่อนไหวไม่ได้หลังได้รับบาดเจ็บ อาจเกิดจาก

กระดูกหลังหรือข้อไหล่เคลื่อน 

 4.3 ห้ามนวดหลังการผ่าตัด

 4.4 มีอาการบวม แดง ร้อน บริเวณข้อไหล่ ข้อศอก ข้อมือ ข้อนิ้วมือ

5. ก�รนวดตนเองเพื่อป้องกันและบำ�บัดอ�ก�รปวดไหล่ แขน
 5.1 ใช้ด้ามของที่เปิดกระป๋อง ส่วนที่เป็นปลายมน 

 5.2 ใช้ฝ่ามือบีบไหล่ด้านตรงข้าม กดบริเวณไหล่ และตามแนวชิดขอบ

ด้านในสะบัก  

 5.3 ใช้ผ้าขนหนูชุบน�้าอุ่น บิดพอหมาดประคบบริเวณท้ายทอย และไหล่

ทั้ง 2 ข้าง ตลอดจนหลังส่วนบน 

5.1 5.2 5.3
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6. ก�รนวดตนเองเพื่อป้องกันข้อไหล่ติด

 6.1 นั่งขัดสมาธิ งอข้อศอกข้างหนึ่ง ให้มือวาง

บนบ่าด้านตรงข้าม ใช้มืออีกข้างจับที่ข้อศอกไว้ หายใจ 

เข้าออกปกติ 3-5 ครั้ง แล้วผ่อนออก ท�าสลับข้าง 

ท่านี้เป็นการยืดข้อไหล่

 5.4 ใช้นิ้วหัวแม่มือกดตาม

แนวกึ่งกลางของต้นแขนด้านใน หรือ 

ใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนางรวมกัน กด

หรือคลึงและบีบด้วยก็ได้

 5.5 ใช้นิ้วหัวแม่มือกดจาก

บริเวณใต้ข้อศอก
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 6.2 นัง่ขดัสมาธ ิงอข้อศอกข้างหนึง่ ยกขึน้ไว้ทาง

ด้านหลังศีรษะ มืออีกข้างจับมือไว้ หายใจเข้า หายใจ

ออก พร้อมๆ กับดึงข้อมือลงให้มากที่สุด หายใจเข้า

ออกปกติ 3-5 ครั้ง แล้วผ่อนออก ท�าสลับข้าง 

ท่านี้เป็นการยืดข้อไหล่

7. จุดและแนวนวดพื้นฐ�น ไหล่แขน

ภาพแสดงแนวและจุดนวดไหล่แขน

การสาธิตวิธีการนวดและการฝึกปฏิบัติ	ครูน�าการฝึกปฏิบัติในการอบรม
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ก�รนวดไทยป้องกัน ปวดหลัง1 

โดย มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา/สมาพันธ์แพทย์แผนไทยฯ

1 ข้อมลูจาก “ร่างกายมนษุย์” “หลกัพืน้ฐานการนวดไทย” “ต�าราการนวดไทย เล่ม 1” “41 ท่าศลิปะ 
การนวดตนเอง” ของมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา

1. ก�ยวิภ�คพื้นฐ�นหลัง
 กระดูกสันหลังประกอบด้วย กระดูกชิ้นเล็กๆ วางเรียงซ้อนกัน มีทั้งหมด 

33-34 ชิ้น แบ่งเป็น

 1. กระดูกสันหลังช่วงคอ มี 7 ชิ้น

 2. กระดูกสันหลังช่วงอก มี 12 ชิ้น

 3. กระดูกสันหลังช่วงเอว มี 5 ชิ้น

 4. กระดูกกระเบนเหน็บ มี 5 ชิ้น

 5. กระดูกก้นกบ มี 4-5 ชิ้น
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      ภาพแสดงส่วนประกอบของไขสันหลัง                      แสดงไขสันหลังในช่องสันหลัง

 กระดูกสันหลังของเรามีลักษณะโค้ง มีประโยชน์เหมือนสปริง คือช่วยลด

แรงกระเทอืนทีเ่กดิกบัศรีษะ ซึง่มสีมองอยูไ่ด้เป็นอย่างมาก ทัง้ยงัช่วยให้เราสามารถ

ก้มเงยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าส่วนโค้งของกระดูกสันหลังมีมาก คือ 

มองเห็นหลังงุ้ม เอวแอ่น กล้ามเนื้อบริเวณหลังต้องรับภาระมากท�าให้มีอาการ 

ปวดหลังได้
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 หน้าที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งของกระดูกสันหลัง ก็คือ เป็นที่อยู ่ของ

ไขสันหลัง โดยกระดูกสันหลังแต่ละชิ้นจะมีรูกระดูกสันหลังอยู่ตรงกลาง เมื่อ

กระดกูสนัหลงัเรยีงซ้อนกนั ช่องเหล่านีจ้ะอยูต่รงกนัและยาวตดิต่อกนัไปตลอดหลงั  

เรียกว่า ช่องสันหลัง ซึ่งเป็นที่อยู่ของไขสันหลังที่ออกจากสมอง และด้านข้าง 

กระดูกสันหลังจะมีช่องให้รากประสาทไขสันหลังออก ถ้าหมอนรองกระดูก หรือ 

ตวักระดกูทีแ่ตกหกั หรอืมหีนิปนูเกาะ ยืน่เข้าไปในช่องสนัหลงั กอ็าจไปกดเบยีด หรอื 

ระคายเคืองไขสันหลัง 

 ถ้าหมอนรองกระดูกเลื่อน หรือมีหินปูนเกาะทางด้านข้างจะไปกดเบียด 

หรือระคายเคืองต่อรากประสาทไขสันหลัง ท�าให้เกิดอาการปวดร้าวเสียวชาไปที่

แขนหรือขาได้

 กล้ามเนื้อหลัง ประกอบด้วย

 1) กล้ามเนือ้สีเ่หลีย่มขนมเปียกปนู (Trapezius) เป็นกล้ามเนือ้บ่าและหลงั 

ช่วยในการยกไหล่ขึ้น กดไหล่ลง และแบะไหล่

 2) กล้ามเนื้อปีก (Latissimus dorsi) ท�าหน้าที่โหนตัวและว่ายน�้า

2. ส�เหตุของก�รปวดหลัง
 1) ใช้ท่าทางในชวีติประจ�าวนัและการท�างานทีไ่ม่เหมาะสม เช่น นัง่ก้มคอ 

หลังงอ ห่อไหล่ นั่งเก้าอี้ในท่าที่หัวเข่าอยู่ต�่ากว่าสะโพกมาก นอนบนที่นอนที่นุ่ม

เกินไป ใส่รองเท้าส้นสูงมากเกินไป

 2) ยกของหนักเกินก�าลัง หรือยกของในท่าที่ไม่ถูกต้อง เช่น ก้มตัวลง 

ยกของหนักโดยไม่ย่อเข่าให้หลังตรง หรือเอี้ยวตัวขณะยกของหนัก

 3) การบาดเจบ็บรเิวณหลงัจากอบุตัเิหต ุหรอืการเล่นกฬีา เช่น ถกูกระทบ

กระแทก

 4) การเปลี่ยนท่าทางโดยกะทันหัน
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 5) โครงสร้างกระดูกสันหลังแอ่นมากกว่าปกติจากการมีน�้าหนักตัวมาก 

ท้องใหญ่ ตั้งครรภ์

 6) การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกาย ขณะมีประจ�าเดือน

3. อ�ก�รปวดหลัง
 อาการปวดหลังส่วนล่าง บริเวณกระเบนเหน็บ อาจเกิดขึ้นฉับพลัน หรือ

ค่อยเป็นทีละน้อย อาจปวดตลอดเวลาหรือปวดเฉพาะในท่าบางท่า การไอ จาม 

หรือบิดตัวเอี้ยวตัว อาจท�าให้ปวดมากขึ้นได้

 ถ้ามีอาการน้อยกว่า 4 สัปดาห์ ถือว่าเป็นแบบเฉียบพลัน ถ้ามีอาการ 

4-12 สัปดาห์ ถือว่าเป็นแบบกึ่งเฉียบพลัน ถ้ามีอาการนานกว่า 12 สัปดาห์ ถือว่า  

เป็นแบบเรื้อรัง

4. ข้อห้�มในก�รนวด
 ถ้ามีอาการต่อไปนี้ ควรแนะน�าให้ผู้ป่วยไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจวินิจฉัย

 1) มีอาการปวดหลังร่วมกับปัสสาวะแสบ ขัด ขุ ่น ปัสสาวะล�าบาก  

(อาจปวดหลังจากกรวยไตอักเสบ) มีอาการชาบริเวณหลังหรือบริเวณอวัยวะเพศ  

มอีาการชาและอ่อนแรงของขาข้างหนึง่ มอีาการปวดเสยีวทีข่าข้างใดข้างหนึง่หรอื

ทั้งสองข้าง หรือขาขยับไม่ได้ทั้งสองข้าง 

 ถ้ามีอาการต่อไปนี้ ห้ามนวด

 2) หลังจากการผ่าตัดหลัง

 3) มีอาการบวม แดง ร้อนบริเวณหลัง

 ข้อควรระวังในการนวด

 1) ควรระมัดระวังในการดัดดึงหลัง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการปวดร้าว

เสียวชาลงไปที่ขาและน่อง
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 2) ควรระมดัระวงัในการนวดผูป่้วยทีม่ภีาวะกระดกูพรนุ เช่น สตรวียัหมด

ประจ�าเดือน

5. ก�รนวดตนเองเพื่อผ่อนคล�ยกล้�มเนื้อส่วนหลังบรรเท�
อ�ก�รปวดหลัง

 ก�รนวดตนเองต�มจุด และแนวนวดหลัง

 แนวหลัง 1 อยู่ชิดกระดูกสันหลัง เริ่มจากระดับเดียวกับกลางสะบักลงมา 

จนถึงเหนือกระดูกกระเบนเหน็บ จุดท้าวสะเอว อยู่ข้างกระดูกสันหลังช่วงเอว 

ชิ้นที่ 2 ประมาณ 3 นิ้วมือ
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การใช้อุปกรณ์ช่วยนวด

 1.	 การใช้นมไม้	

วางส่วนปลายของนมไม้ไว ้ที่แนวกล้ามเนื้อ 

ข้างกระดูกสันหลัง (ไม่ใช่บนกระดูกสันหลัง) 

แล้วเอียงตัวช้าๆ นอนให้น�้าหนักตัวกดทับเอาไว้  

นับ 1-10 แล้วพลิกกลับเลื่อนไปจุดถัดไป   

 2.	 หากมลีกูกอล์ฟหรอืหนิทีม่ลีกัษณะ

กลม ให้วางบนแนวกล้ามเนือ้ข้างกระดกูสนัหลงั 

ใช้หลังดันกับผนัง ด้วยแรงพอสมควร นับ 1-10 

แล้วเปลี่ยนไปกดจุดถัดไป  

 3.	 ใช้ผ้าขนหนูชุบน�้าอุ่น บิดพอหมาด

ประคบบริเวณกล้ามเนื้อสองข้างของกระดูก 

สันหลัง  
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6. ท่�นวดตนเอง เพื่อบรรเท�อ�ก�รปวดหลัง เอว สะโพก
 (จากหนงัสอื 41 ท่าศลิปะการนวดตนเอง มลูนธิสิาธารณสขุกบัการพฒันา)

 1. นั่งไขว้ห้างบนพื้น มือข้างหนึ่งจับข้อเท้าดึงไปด้าน

หลงั ขณะทีม่อือกีข้างดนัหวัเข่าไว้ หายใจเข้า หายใจ 

ออก ดนัหวัเข่าให้มากทีส่ดุ แล้วหายใจเข้าออกปกติ 

3-5 ครั้ง แล้วผ่อนออก ท�าสลับข้าง 

  ท่านี้ช่วยยืดสะโพก

   2. นั่งขัดสมาธิ ใช้แขนสอดหน้าแข้งข้างหนึ่งเตรียม 

ยกขาขึ้น หายใจเข้าออก ยกขาขึ้นให้เข้าหาตัวมาก

ที่สุด หายใจเข้าออกปกติ 3-5 ครั้ง แล้วผ่อนออก 

ท�าสลับข้าง 

     ท่านีช่้วยยดืข้อสะโพก บรรเทาอาการปวดข้อสะโพก

   3. นั่งงอเข่าทั้งสอง พับขาเข้ามาให้ฝ่าเท้าประกบกัน 

ใช้มอืทัง้สองข้างจบัทีน่ิว้เท้า และใช้มอืดนัให้ส้นเท้า 

ชิดเข้าหาฝีเย็บ หายใจเข้าออก ก้มตัวให้คางแนบ

ปลายเท้า แล้วหายใจเข้าออกปกติ 3-5 ครั้ง แล้ว

ผ่อนออก 

     ท่านีช่้วยยดืกล้ามเนือ้หลงัและกล้ามเนือ้ทีใ่ช้หบุขา 

บรรเทาอาการปวดสะโพก ข้อเข่า หลัง บั้นเอว 
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   4. นั่งขัดสมาธิ ใช้ข้อมือขัดไว้เหนือหัวเข่าด้านตรง

ข้าม บดิล�าตวั หายใจเข้า หายใจออก บดิตวัให้มาก

ที่สุด หายใจเข้าออกปกติ 3-5 ครั้ง แล้วผ่อนออก  

ท�าสลับข้าง 

    ท่านีท้�าให้กระดกูสนัหลงัมคีวามยดืหยุน่ ช่วยบรรเทา 

อาการปวดหลัง เอว สะโพก

   5. นั่งคุกเข่า เข่าแยกเล็กน้อย ให้หลังเท้าทั้งสองข้าง 

วางราบ เหยยีดแขนทัง้สองข้างไปข้างหน้า หงายฝ่ามอื 

วางปลายนิ้วบนหน้าตักนั่งลงบนส้นเท้า หายใจเข้า 

เงยหน้าแอ่นตัว แล้วหายใจเข้าออกปกติ 3-5 ครั้ง 

แล้วผ่อนออก 

    ท่านี้ช่วยยืดกล้ามเนื้อคอ/อก หลัง และกล้ามเนื้อ 

ที่ใช้ในการงอข้อมือและนิ้วมือ

 

   6. นั่งคุกเข่า เข่าแยกเล็กน้อย เอามือทั้งสองข้างจับ

ปลายเท้า หายใจเข้าเงยหน้า แอ่นตัวให้มากที่สุด 

หายใจเข้าออกปกติ 3-5 ครั้ง แล้วผ่อนออก 

    ท่านี้ช่วยยืดกล้ามเนื้อคอ อก หลัง และแขน
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   7. ท�าต่อเนื่องจากท่านั่งคุกเข่า น่องสัมผัสกับต้นขา

ปลายเท้าชี้ไปทางด้านหลัง หายใจออก ค่อยๆ เอน

ล�าตัวลงโดยใช้ศอกยันพื้นไว้ทีละข้าง หงายศีรษะ 

ให้เตม็ที ่วางกระหม่อมลงกบัพืน้ วางแขนข้างล�าตวั 

แอ่นอกไว้ หายใจเข้าออกปกต ิ3-5 ครัง้ ค่อย ๆ  วางหลงั 

แนบกบัพืน้ ตะแคงตวั และเหยยีดเท้าออกทลีะข้าง 

เป็นท่านอนหงาย

    ท่านี้ท�าให้กล้ามเนื้อหลังและคอถูกเหยียดออก 

เต็มที่ ท�าให้ปอดขยายตัว และยืดกล้ามเนื้อบริเวณ 

หน้าต้นขา

   8. นอนหงายชันเข่า ก�ามือทั้งสองข้างไว้ใต้สะโพก  

ให้น�า้หนกัตวักดทบัไว้ โยกตวัเลก็น้อย ท่านีเ้ป็นการ

นวดบริเวณสะโพก จากสะโพกเลื่อนมือที่ก�าไว้วาง

ที่ใต้ข้างกระดูกสันหลังช่วงบั้นเอว ให้น�้าหนักตัว 

กดทับไว้โยกตัวเล็กน้อย 

    ท่านี้เป็นการนวดแนวหลังช่วงบั้นเอว

   9. นอนหงายเหยียดขาข้างหนึ่งให้ตรง งอเข่าอีกข้าง

ใช้มือทั้งสองข้างจับเข่าไว้ หายใจเข้า หายใจออก  

ดึงเข่าให้ชิดอกมากที่สุด แล้วหายใจเข้าออกปกติ 

3-5 ครั้ง แล้วผ่อนออก ท�าสลับข้าง 

    ท่านี้เป็นการยืดกล้ามเนื้อในการงอสะโพก ช่วย

บรรเทาอาการปวดหลังที่เอวแอ่นมากกว่าปกติ
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   10. นอนหงายเหยยีดขาตรง งอเข่าทัง้สองข้างขึน้ ใช้มอื 

ทั้งสองข้างจับเข่าไว้ หายใจเข้า หายใจออก ดึงเข่า

ให้ชิดตัวมากที่สุด หายใจเข้าออกปกติ 3-5 ครั้ง 

แล้วผ่อนออก 

    ท่านีบ้รรเทาอาการปวดหลงัทีเ่อวแอ่นมากกว่าปกติ

   11. นอนหงายชันเข่า หายใจเข้า หายใจออก หมุนเอว 

ให้หัวเข่าทั้งสองข้างแตะพื้นให้มากที่สุดโดยไม่ 

ยกไหล่ หายใจเข้าออกปกต ิ3-5 ครัง้ แล้วผ่อนออก 

ท�าสลับข้าง 

    ท่านี้เป็นการบริหารกล้ามเนื้อหลัง ช่วยบรรเทา

อาการปวดหลัง

   12. นอนหงายชนัเข่าข้างหนึง่ขึน้ วางเท้าไว้ข้างเข่าของ

ขาทีเ่หยยีดตรงทางด้านนอก ใช้มอืด้านตรงข้ามจบั

หวัเข่าไว้ หายใจเข้า หายใจออก พร้อมกบัดงึหวัเข่า

ให้แตะพื้น โดยไม่ยกไหล่ หายใจเข้าออกปกติ 3-5 

ครั้ง แล้วผ่อนออก ท�าสลับข้าง 

    ท่านี้ช่วยให้กระดูกสันหลังช่วงเอวมีความยืดหยุ่น 

ดีขึ้น บรรเทาอาการปวดหลัง ปวดสะโพก
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    13. นอนแยกขา ประกบฝ่าเท้าเข้าหากัน หายใจเข้า 

หายใจออก พร้อมกับใช้มือทั้งสองข้างกดบริเวณ

ต้นขาทั้งสองเพื่อให้หัวเข่าแตะพื้น หายใจเข้าออก

ปกติ 3-5 ครั้ง แล้วผ่อนออก

     ท่านี้ช่วยยืดข้อต่อสะโพก

   14. นอนแยกขา ประกบฝ่าเท้าเข้าหากัน ใช้มือท้าว

บริเวณสะโพก หายใจเข้า หายใจออก พร้อมกับ

ออกแรงเหยยีดแขนให้ตรง หายใจเข้าออกปกต ิ3-5 

ครั้ง แล้วผ่อนออก

     ท่านี้ช่วยยืดกระดูกสันหลังช่วงเอว

   15. ยนืก้าวเท้าข้างหนึง่ไปข้างหน้าพอประมาณ ยกแขน 

ไปด้านหน้า มืออีกข้างก�าหมัดยันไว้ตรงบั้นเอว 

หายใจเข้า หายใจออก พร้อมกับย่อเข่าหันหน้าไป

ข้างหลัง กระดกข้อมือ (ซ้าย) ขึ้น หายใจเข้าออก

ปกติ 3-5 ครั้ง แล้วผ่อนออก 

    ท่านี้ช่วยยืดกล้ามเนื้อน่อง คอ เอว และกล้ามเนื้อ

แขนที่ใช้งอข้อมือ
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7. จุดและแนวนวดป้องกันอ�ก�รปวดหลัง

การสาธิตวิธีการนวดและการฝึกปฏิบัติ	ครูน�าการฝึกปฏิบัติในการอบรม
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