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แพทย์จีนโสรัจ นิโรธสมาบัติ
แพทย์แผนจีนให้ความสาคัญอย่างยิง่ กับการดูลิ้น เนื่องจากการดูลนิ้ สามารถทาให้เราทราบถึงสุขภาพ ว่าผิดปกติอย่างไร
การดูลิ้นจึงเป็ นหนึ่งในการตรวจวินิจฉัยโรคของแพทย์แผนจีน การดูลิ้นประกอบไปด้วยการดูสีลิ้น รู ปร่ างลักษณะของลิ้น การ
เคลื่อนไหวของลิ้น ลักษณะและสี ของฝ้ าบนลิน้ โดยในฉบับที่แล้ว เราได้พดู ถึงการดูสีลิ้น รู ปร่ างลักษณะของลิ้น และการ
เคลื่อนไหวของลิน้ กันไปแล้ว ฉบับนี้เราขอเล่ากันในส่วนลักษณะและสี ของฝ้ าบนลิน้ ค่ะ
การดูลกั ษณะของฝ้ าบนลิน้ มีดงั นี้
ฝ้ าบาง --- พบในคนปกติ หรื ออาการป่ วยที่ยงั อาการเบา
ฝ้ าหนา --- มีความชื้นสะสมอยูใ่ นร่ างกาย อาหารตกค้าง หรื อร้อนใน
ฝ้ าชื น้ --- พบในคนปกติ หรื ออาการป่ วยที่ยงั ไม่ลุกลามถึงระบบน้ าในร่ างกาย เช่น
ไข้หวัดจากลมหนาว อาหารไม่ยอ่ ย เลือดคัง่
ฝ้ าเหลืองเหนียว
ฝ้ าแห้ ง --- อาการป่ วยลุกลามถึงระบบน้ าในร่ างกาย เช่น มีไข้สูง อาเจียน ถ่ายท้อง
ฝ้ าเหนียว --- มีความชื้นสะสมอยูภ่ ายใน
ฝ้ าร่ อน --- ฝ้ าหนา แต่เมื่อขูดจะหลุดร่ อนง่าย แสดงถึงอาหารตกค้างในกระเพาะอาหารและลาไส้ มีเสมหะสะสมอยูภ่ ายใน
ฝ้ าหลุดลอก --- ฝ้ าบนลิน้ หลุดลอกเป็ นบางบริ เวณหรื อทัว่ ลิน้ บริ เวณที่ฝ้าหลุดลอกไป
จะเห็นตัวเนื้อลิ้นเกลี้ยงไม่มีฝ้า แสดงถึงชี่ที่กระเพาะอาหารน้อย หยินในกระเพาะ
อาหารมีนอ้ ยขาดแคลน ชี่และเลือดพร่ อง ร่ างกายอ่อนแอ
ฝ้ าเต็มลิน้ --- มีความชื้น เสมหะติดขัดอยูภ่ ายใน
ฝ้ าไม่ เต็มลิน้ --- ฝ้ ามีอยูบ่ างส่วนของลิน้ เช่น มีฝ้าอยูเ่ พียงบริ เวณปลายลิน้ หรื อโคน
ลิ้น หรื อส่วนซ้าย หรื อส่วนขวาของลิ้น ส่วนใดของลิ้นมีฝ้าแสดงว่าอวัยวะที่สงั กัด
บริ เวณมีอาการผิดปกติ เช่น มีฝ้าอยูบ่ ริ เวณด้านข้างของลิน้ แสดงให้เห็นว่ามีความชื้น
ฝ้ าหลุดลอก
ร้อนอยูบ่ ริ เวณตับและถุงน้ าดี
ฝ้ าจริ ง --- ฝ้ าขึ้นจากตัวลิ้น ขูดออกยาก เมื่อขูดออกแล้วจะมีรอยฝ้ าอยู่ เห็นผิวลิ้นได้ไม่ชดั เจน ถ้าป่ วยเป็ นเวลานาน ฝ้ าลิ้นเป็ นฝ้ า
จริ ง แสดงว่าพลังชี่ที่กระเพาะอาหารยังมีอยู่
ฝ้ าหลอก --- ฝ้ าไม่ติดกับตัวลิ้นนัก เหมือนทาอยูบ่ นผิวลิ้น ฝ้ าขูดลอกออกง่าย และเห็นผิวลิ้นชัดเจน ถ้าป่ วยเป็ นเวลานาน ฝ้ าลิ้นเป็ น
ฝ้ าหลอก แสดงว่าอาการป่ วยน่าวิตก
การดูสีของฝ้ า
สี ของฝ้ าแบ่งเป็ นหลักๆได้ 3 สี คือ สี ขาว สี เหลือง และสี เทาดา
ฝ้ าสี ขาว --- สามารถพบได้ในคนปกติ และในกลุ่มอาการภายนอก(เปี่ ยวเจิ้ง) อาการหนาว
เย็น มีความชื้นอยูภ่ ายใน และกลุ่มอาการร้อน
ฝ้ าสี เหลือง --- มักพบในกลุ่มอาการร้อน และเป็ นอาการป่ วยอยูภ่ ายใน
ฝ้ าสี เทาดา --- บอกถึงมีความหนาวเย็นหรื อมีความร้อนอยูภ่ ายในมาก
ฝ้ าดาแห้ ง

การดูลิ้นต้องดูท้ งั ตัวลิ้นและฝ้ าบนลิ้นควบคู่กนั ไป เช่น ลิ้นแดง ฝ้ าเหลืองและแห้ง บ่ง
บอกถึงมีอาการร้อนแกร่ ง ถ้าลิ้นแดงและผอม มีฝ้าน้อยหรื อไม่มีฝ้า บ่งบอกถึงมีหยินพร่ องและมี
ความร้อนอยูภ่ ายใน ถ้าลิ้นม่วง ฝ้ าขาวเหนียว บ่งบอกถึงชี่และเลือดไหลเวียนติดขัด มีเสมหะ
หรื อความชื้นสะสมอยูภ่ ายใน
จากข้างต้น เราได้อธิบายลักษณะการดูลิ้นให้ท่านได้ทราบกันแล้ว ทั้งนี้ลกั ษณะลิน้ ที่
ปกติควรเป็ นอย่างไร เรามาเฉลยกันค่ะ ลักษณะลิน้ ที่ปกติคือ ตัวลิน้ อ่อน เคลื่อนไหวได้คล่อง สี
ลิ้นเป็ นสี แดงอ่อน และมีความชุ่มชื้นพอเหมาะ ฝ้ าบนลิน้ บางขาวและกระจายทัว่ ลิ้น รู ้เช่นนี้
แล้ว หมัน่ ตรวจสุขภาพลิ้นกันนะค่ะ และขอให้ทุกท่านมีสุขภาพลิ้นแข็งแรงค่ะ

ลิ้นสี แดงอ่อน ฝ้ าบางขาว

