ลิน้ บอกโรค (ตอน 1)
แพทย์จีนโสรัจ นิโรธสมาบัติ
เวลาเราไปหาหมอจีนมักเห็นได้วา่ มี 2 จุดที่หมอจีนจะต้องขอตรวจ หนึ่งคือ
แมะ(จับชีพจร) สองคือดูลิ้น สาหรับหลักการแมะ หลายคนคงได้อา่ นกันไปในฉบับที่
แล้วแล้ว ส่ วนการดูลิ้นนั้น หมอจีนดูอะไรที่ลนิ้ ลิ้นบอกอะไรได้บา้ ง ฉบับนี้และฉบับ
หน้าเราจะมาเฉลยกันค่ะ
การอ่านลิ้นของแพทย์แผนจีน เป็ นวิธีการตรวจวินิจฉัยด้วยการดู สังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของลักษณะลิ้นและฝ้ าบนลิ้น เป็ นส่วนสาคัญในการตรวจโรคของแพทย์
แผนจีน โดยศาสตร์การแพทย์แผนจีนได้กล่าวไว้วา่ เส้นลมปราณของอวัยวะภายในใน
ร่ างกายล้วนแล้วเดินผ่านบริ เวณลิ้นกันทั้งสิ้น ด้วยเหตุน้ ีลนิ้ จึงสะท้อนถึงสภาวะภายใน
ร่ างกายได้เป็ นอย่างดี จากการดูลิ้นสามารถรู ้ได้ถึงความสมดุลภายในร่ างกาย ซึ่งแพทย์แผนจีนมองว่า ลิ้นเปรี ยบเสมือน
กระจกเงาสะท้อนถึงภาวะสมดุลและไม่สมดุลในร่ างกาย ว่าในร่ างกายมีสิ่งใดผิดปกติอย่างไร โดยลักษณะของตัวลิ้นสามารถ
สะท้อนถึงอวัยวะภายในทั้งห้า(ปอด หัวใจ ม้าม ตับ ไต) ฝ้ าบนลิน้ สามารถสะท้อนถึงอวัยวะกลวงทั้งหก(กระเพาะอาหาร
ลาไส้เล็ก ลาไส้ใหญ่ กระเพาะปัสสาวะ ถุงน้ าดี และซานเจียว)
ความสัมพันธ์ ระหว่ างลิน้ กับอวัยวะภายในมีดงั นี้
ปลายลิน้ --- บ่งบอกถึงความผิดปกติของหัวใจ และปอด เช่นปลายลิ้นแดงเป็ นแผล
แสดงว่าหัวใจมีความร้อนมาก
กลางลิน้ --- บ่งบอกถึงความผิดปกติของม้ามและกระเพาะอาหาร ถ้าลิ้นมีฝ้าหนา
โดยเฉพาะบริ เวณกลางลิน้ แสดงว่าระบบย่อยอาหารไม่ดี เกิดความชื้น หรื อมีเสมหะ
สะสมอยูใ่ นร่ างกาย
โคนลิน้ --- บ่งบอกถึงความผิดปกติของไต ถ้าฝ้ าที่โคนลิ้นลอกออกจนเห็นผิวลิ้น
แสดงว่าไตหยินพร่ อง
ด้ านข้ างขอบลิน้ --- บ่งบอกถึงความผิดปกติของตับและถุงน้ าดี เช่นด้านข้างขอบลิน้ มี
จุดม่วงคล้ า แสดงว่าลมปราณ(ชี่)ที่ตบั ติดขัด เลือดไหลเวียนไม่ดี
ลิ้นกับอวัยวะภายใน
การอ่านลิ้น ประกอบด้วยการดูสีลิ้น รู ปร่ างลักษณะของลิ้น การเคลื่อนไหวของลิ้น ลักษณะและสี ของฝ้ าบนลิ้น
การดูสีลนิ้ โดยทัว่ ไปแบ่งเป็ น 6 สี
ลิน้ สีแดงอ่ อน – พบในคนปกติ หรื ออาการป่ วยยังเบา
ลิน้ สีขาวซีด – ลมปราณ(ชี่)และเลือดพร่ อง หยางพร่ อง
ลิน้ สีแดง --- มีอาการร้อนแกร่ ง หยินพร่ องเกิดไฟ
ลิน้ สีแดงเข้ ม --- มีความร้อนอยูภ่ ายใน มีอาการหยินพร่ อง
ลิน้ สีม่วง --- ลมปราณ(ชี่)และเลือดไหลเวียนไม่คล่อง
การดูรูปร่ างลักษณะของลิน้
ลิน้ หยาบ --- ผิวลิ้นหยาบด้าน สี ลิ้นค่อนข้างคล้ า แสดงว่าอาการป่ วยเป็ นอาการแกร่ ง ภูมิตา้ นทานยังดีอยู่
ลิน้ อ่ อน --- ผิวลิ้นละเอียด ลิ้นบวม สี ซีดอ่อน แสดงว่าอาการป่ วยเป็ นอาการพร่ อง เช่นเลือดลมน้อย พลังหยางน้อย

ลิน้ บวมใหญ่ --- ลิ้นบวมใหญ่และหนา เวลาแลบลิ้นจะเต็มปาก แสดงว่ามีความชื้นสะสมอยูภ่ ายใน
ลิน้ เล็กบาง --- ลมปราณ(ชี่)และเลือดน้อย หยินพร่ องเกิดไฟ
ลิน้ มีจดุ แดงหรือเป็ นจุดเหมือนหนามเล็กๆนูนอยู่บนลิน้ --- อวัยวะภายในมี
ความร้อนอยูม่ าก หรื อในชั้นเลือดมีความร้อนอยูม่ าก
ลิน้ มีรอยแตก --- มีความร้อนมาก หยินน้อย เลือดน้อย ม้ามพร่ อง
ลิน้ มีรอยหยักของฟัน --- ม้ามพร่ อง ภายในร่ างกายมีความชื้นมาก
การดูลกั ษณะการเคลือ่ นไหวของตัวลิน้
ลิน้ อ่ อนแรง --- ชี่และเลือดพร่ อง หยินพร่ อง
ลิน้ แข็งทือ่ --- ความร้อนเข้าสู่เหยือ่ หุ่มหัวใจ หรื อมีไข้สูง หรื อมีลมและเสมหะอุดตันอยูท่ ลิี่เส้้นบวมใหญ่
นลมปราณลั
ว่ กฟัน
มีรอยหยั
ลิน้ เอียงเฉ --- มักเป็ นอาการล่วงหน้าหรื อพบในผูท้ ี่มีเส้นเลือดสมองตีบ
หรื อเส้นเลือดสมองแตก
ลิน้ สั่น --- เป็ นอาการเกิดลมในตับ หรื ออาจเกิดจากหยินพร่ อง เลือดน้อย
หยางแกร่ ง มีความร้อนมาก
การอ่านตัวลิ้น นอกจากดูผิวลิ้น ลักษณะของลิ้นแล้ว ยังสามารถดู
เส้นเลือดที่อยูใ่ ต้ลิ้นได้อีก ถ้าเส้นเลือดใต้ลิ้นใหญ่ยาว มีสีแดงเข้ม หรื อสี
เขียว หรื อสี ม่วง หรื อสี ดา ล้วนสะท้อนให้เห็นว่ามีเลือดคัง่ อยูภ่ ายใน แต่ถา้
เส้นเลือดใต้ลิ้นสั้นและเล็ก สี ของตัวลิ้นก็ซีดขาว แสดงว่าลมปราณ(ชี่)และเลือดน้อย
ลิ้นเอียงเฉ
การอ่านลิ้นยังไม่จบเพียงแค่น้ ี การอ่านลิ้นยังต้องอ่านลักษณะฝ้ าและสี ของฝ้ าบนลิ้น ซึ่งฉบับหน้าเราจะเขียนมาให้
ผูอ้ ่านได้ทราบกัน รวมถึงลิน้ ในลักษณะใดที่สะท้อนให้เห็นว่าร่ างกายสมดุล เป็ นลิน้ ที่ปกติดว้ ยค่ะ.

