อยูอยางไร ใหสุขกายสุขใจ ในวัยครึ่งรอย
ตอน แพทยจีนกับการดูแลสุขภาพในผูสูงอายุ
สรุปจากงานเสวนาวิชาการวันแพทยจีน เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2557
บรรยายโดย 1. อาจารยวีรชัย สิทธิธารธวัช แพทยแผนจีน อาจารยประจําคณะการแพทยแผนจีน
2. อาจารยกัว เมิ่งหู แพทยแผนจีน อาจารยมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเซี่ยงไฮ
*เนื้อหาในบทนี้จะกลาวถึงมุมมองแพทยแผนจีนที่มีตอผูสูงอายุ การดูแลสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ
ตามศาสตรการแพทยแผนจีนเทานั้น
กลไกการเจริญเติบโตและการเสื่อมของรางกาย
คัมภีรหวางตี้เนยจิง ภาคซางกูเทียนเจินลุน ไดบันทึกกฎแหงการเจริญเติบโต และการเสื่อม
ของรางกาย สําหรับสตรีไดกลาวไววา “ผูหญิงอายุ 7 ป ชี่ไตแกรง ฟนแทขึ้น เสนผมขึ้นไว อายุ14
ป พลังเจริญพันธุเปยม เสนลมปราณชงแกรง ประจําเดือนมา มีบุตรได อายุ21ป ชี่ไตกระจายทั่ว
ฟนคุดขึ้น รางกายเจริญเติบโตเต็มที่ อายุ 28ป เสนเอ็นและกระดูกแข็งแรง เสนผมดกเต็มที่ รางกาย
แข็งแกรง อายุ35ป เสนลมปราณหยางหมิงเสื่อม ใบหนาเริ่มมีริ้วรอย เสนผมเริ่มรุดรวง อายุ42 ป
เสนลมปราณหยางทั้ง3เสนเสื่อมที่ดานบน ริ้วรอยเต็มใบหนา เสนผมเริ่มขาว อายุ 49ป เสน
ลมปราณเยิ่นพรอง เสนลมปราณชงเสื่อม พลังเจริญพันธุสิ้น หมดประจําเดือน รางกายเสื่อม ไม
สามารถมีลูกได” สวนในบุรุษก็ไดกลาวไวเชนกัน “ ผูชายอายุ 8 ป ชี่ไตแกรง ฟนแทขึ้น เสนผม
ขึ้นไว อายุ16 ป ชี่ไตแกรง พลังเจริญพันธุเปยม มีบุตรได อายุ24ป ชี่ไตกระจายทั่ว เสนเอ็นและ
กระดูกแข็งแรง ฟนคุดขึ้น เสนผมดกเต็มที่ อายุ32ป เสนเอ็นกระดูกแกรงมาก กลามเนื้อโตแข็งแรง
อายุ 40ป ชี่ไตเสื่อม ผมรวงฟนไมแข็งแรง อายุ48ป หยางชี่เสื่อมดานบน ใบหนามีริ้วรอย เสนผม
และหนวดเคราขาว อายุ56ป ชี่ตับเสื่อม เสนเอ็นเคลื่อนไหวไมสะดวก พลังเจริญพันธุสิ้น ชี่ไต
เสื่อม มีบุตรยาก รางกายเสื่อม อายุ64ป ผมรวง ฟนหลุด”
จากการบันทึกขางตน จะเห็นไดวา ความเสื่อมของสภาพรางกาย โดยทั่วไปแลว ผูหญิงจะ
เริ่มตอนอายุ 35ป ผูชายจะเริ่มตอนอายุ40 ป ทั้งนี้ตัวเลขที่วานี้ เปนตัวเลขทางสรีระ ไมใชตัวเลขตาม
อายุ หมายความวา หากสภาพรางกายของผูหญิงตอนอายุ 35ป จะไมมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาวให
เห็น ก็ยังไมเขาสูความเสื่อมของรางกาย แตถาอายุ 30ปแลวมีอาการของอายุ 35ปที่กลาวไว นั่น
แสดงวา ไดเขาสูความเสื่อมของรางกายกอนวัย
จากการบันทึกในคัมภีรโบราณ การแพทยแผนจีนมองวา อายุขัยของมนุษยที่ธรรมชาติให
มานั้น อยูที่ 120-160ป แตเนื่องจากวิถีการใชชีวิตบนโลกไดบั่นทอนรางกาย ทําใหอายุที่มีอยูจริงสั้น
ลง

สาเหตุหลักของความชรา มี 3 สาเหตุดวยกัน
1. ชี่ไตเสื่อม ปญหาที่พบบอยคือ ขอกระดูกเสื่อม ความจําถดถอย เปนอัลไซเมอร
2. มามและกระเพาะอาหารพรอง ปญหาที่พบบอยคือ โรคระบบเมแทบอลิซึมผิดปกติ
เชน เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ระบบการยอยออนแอ
3. ชี่พรองและเลือดคั่ง ปญหาที่พบบอยคือ โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง เนื้องอก
หลักการดูแลสุขภาพในผูสูงอายุ คือ
1. ปองกันไวกอน รักษากอนอาการกําเริบ ปองกันการเสื่อมของรางกาย
2. ตรวจหาความผิดปกติแตเนิ่นๆ และรับรักษา
3. ใหความสําคัญกับการบํารุงมามและไต เพราะเปนรากฐานของชีวิต
การดูแลสุขภาพสําหรับผูสูงอายุในโรคหรืออาการตางๆ
การแพทยแผนจีนมีรูปแบบการดูแลสุขภาพสําหรับผูสูงอายุหลายวิธี เชน การปฏิบัติตัวใน
ชีวิตประจําวันใหถูกวิธี การใชอาหารเปนยา การใชสมุนไพรบําบัด การฝงเข็ม การนวดทุยหนา
การฝกกายบริหารแบบจีน ฯลฯ ทั้งนี้ขอนําเสนอโรคหรืออาการที่พบบอยในผูสูงอายุ ดังนี้
1. โรคระบบทางเดินอาหาร เชน อาหารไมยอย เบื่ออาหาร ทองอืด
- ไมดื่มน้ําเย็น หรือน้ําหวาน งดอาหารประเภทหวานมัน
- กดนวดจุดจงหวาน อยูราวกึ่งกลางระหวางลิ้นปกับสะดือ(ดัง
ภาพ) 2 นาที สามารถแกอาการจุกเสียด บรรเทาอาการปวดทอง
- ใชฝามือกดนวดหนาทอง โดยใชสะดือเปนศูนยกลาง นวดเปน
รูปวงกลมตามเข็มนาฬิกา จนรูสึกทองรอนๆ การนวดนี้จะชวยบํารุงธาตุ
ภาพ1-1
บรรเทาอาการปวดทอง
- รับประทานลูกเดือยตมน้ํา ชวยบํารุงธาตุ แกทองอืด
- รับประทานผลซานจา หรือน้ําขิง ชวยในการยอยอาหาร แกทองอืดแนน
2. โรคกระดูกและขอ ปวดเอว
- รับประทานอาหารที่เปนสีดํา เชน งาดํา ขาวหอมนิล ถั่วดํา ชวยเสริม
กระดูก
- กดนวดจุดเฉิงซาน อยูกึ่งกลางดานหลังนอง (ดังภาพ) ชวยบรรเทา
อาการปวดหลัง และนองเปนตะคริว
- หากขอกระดูกอักเสบ ปวด บวม แสบรอน ใหทานตมถั่วแดงเม็ดเล็ก
หรือจะตมเปนขาวตมก็ได

ภาพ2-1

- ปวดเอว ใหใชฝามือ 2ขางถูกันจนรอน แลวไปประคบบริเวณเอวทั้ง 2 ขาง ทิ้งไวสัก 5
วินาที แลวใชฝามือถูเอวทั้ง 2 ขางขึ้นลง จนรูสึกรอนบริเวณเอว ประมาณ 50-100ครั้ง ทําวันละ 2
ครั้ง เชาเย็น
3. เลือดจาง
- นวดกดจุดเซวี่ยไห อยูบริเวณตนขาดานในใกลหัวเขา(ภาพ3-1)
- กดนวดจุดซานอินเจียว อยูเหนือตาตุมดานใน 4 นิ้วมือ (ภาพ3-2 )
- รับประทานพุทราจีน 10 เม็ด/วัน ตมน้ําดื่ม หรือนําลําไยแหง ถั่วแดง ถั่วลิสงที่เยื่อแดงหุม
ตมรวมกันก็ดี

ภาพ3-1

ภาพ3-2

ภาพ4-1

4. โรคหัวใจ เจ็บหนาอก
- กดจุดเนยกวน อยูเหนือรอยพับขอมือประมาณ 3 นิ้วมือ(ภาพ 4-1 ) กดนวด5 นาที ชวย
กระตุนการไหลเวียนของเลือด บรรเทาอาการปวด
- ควรพบแพทยเพื่อหาสาเหตุของโรค และรักษาใหถูกวิธี
5. โรคระบบทางเดินหายใจ เชน ไอ หลอดลมอักเสบ
- หายใจไมมีแรง เหนื่อย นําตั่งเซิน หวางฉี ซานเยา ขาวสาร ตมเปนขาวตมทาน
- ไอ มีเสมหะไมมาก คอแหง ตมซิ่งเหริน ไปเหอ ชวนเปย ขาวสาร ตมเปนขาวตมทาน
- ตมสาลี่ 1ลูก เห็ดหูหนูขาว30กรัม เม็ดบัว20กรัม พุทราจีน 5เม็ด น้ําตาลกรวดเล็กนอย ตม
น้ํารับประทาน ชวยบํารุงปอด แกไอชนิดไอแหง
- ดื่มน้ําทับทิมคั้นสด ชวยปองกันหลอดลมอักเสบ
- เพื่อบํารุงปอด ลดอาการไอหอบ ทําไดโดยกดนวดจุดเทียนทู(ภาพ5-1) ตานจง(ภาพ5-2)
และกวนเหวียน(ภาพ5-3) จุดละ 2 นาที ทุกวัน

ภาพ5-1

ภาพ5-2

6. ทองผูก
- นวดจุดเทียนซู อยูระดับสะดือ หางจากสะดือประมาณ 3
นิ้วมือ(ดังภาพ)
- ใชฝามือกดนวดหนาทอง โดยใชสะดือเปนศูนยกลาง นวด
เปนรูปวงกลมตามเข็มนาฬิกา จนรูสึกทองรอนๆ การนวดนี้จะชวย
บํารุงธาตุ
- รับประทานซุปงาดํา หรือฟกทอง หรือน้ําผึ้ง

ภาพ5-3

ภาพ6-1

7. กลั้นปสสาวะไมอยู ปสสาวะบอย
- นํา เม็ดบัว ซานเยา ขาวเจาหรือขาวเหนียวดํา ตมเปนขาวตมทาน
เปนประจํา หรือจะนําเม็ดบัว กับซานเยาตมใสเนื้อสัตว ทําเปนซุปดื่ม
- นวดบริเวณขอเทาทั้ง 2 ขาง โดยเฉพาะตําแหนงจุดจาวไห(ดัง
ภาพ) ควรนวดรอบๆขอเทาวันละ 2 ครั้ง เชาเย็น ครั้งละ 10 นาที
8. นอนไมหลับ
- กํามือ 2ขางแบบหลวมๆ ทุบบนแนวดานขางกระดูกสันหลังเบาๆ ความเร็วประมาณ 60
ครั้ง/นาที นวดขึ้นลงประมาณ 20 นาที ในกรณีที่ผูสูงอายุมีโรคหัวใจ หรือโรคเกี่ยวกับกระดูกสัน
หลัง ควรงดทําการนวดทานี้
- ซุปไกลําไยแหงบํารุงเลือดลม ชวยนอนหลับ เหมาะกับผูที่เลือดจาง นอนไมหลับ โดยนํา
ไก ลําไยแหง ตนหอม ขิง เหลาทําอาหารเล็กนอย ตมเปนน้ําซุปรับประทาน

การปฏิบัติตัวเพื่อปองกันหรือชะลอความเสื่อมดวยศาสตรแพทยจีน
1. นอนหลับอยางนอยวันละ 6 ชม.
2. ในแตละมื้อไมทานอาหารอิ่มเกิน 8 สวนของกระเพาะอาหาร
3. สวมใสเสื้อผาที่สบาย ไมรัดเกิน
4. ขับอุจจาระทุกวัน
5. เคี้ยวอาหารใหละเอียด โดยอาหาร 1 คํา ควรเคี้ยวอยางนอย 20 ครั้ง
6. ออกกําลังกายสม่ําเสมอ
7. หาลูกเหล็ก ลูกหิน หรือลูกวอลนัทที่ใชบริหารฝามือและนิ้วมือมาเลนเปนประจํา ชวยฝก
การทํางานของสมอง
8. นวดจุดหยงเฉวียน(ภาพ8-1) ไทชง (ภาพ8-2) คุนหลุน(ภาพ8-3) ไทซี(ภาพ8-4) จูซานหลี
(ภาพ8-5) เปนประจํา ชวยเสริมการทํางานของไต บํารุงสายตา เสริมระบบยอยอาหาร ปวด
ศีรษะ ปวดเอว บํารุงปอด
9. นั่งสมาธิ หรือฝกชี่กง

ภาพ8-1

ภาพ8-2

ภาพ8-4

ภาพ8-3

ภาพ8-5

การแพทยแผนจีนจะใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพแตเนิ่นๆ กลาวคือ ควรดูแลสุขภาพ
ตลอดชั่วชีวิต ปองกันไวกอน ไมควรรอจนรางกายเสื่อมโทรม ปวยเปนโรคแลวจึงจะหันมาดูแล
แตหากที่ผานมายังทําไดไมดีนัก เริ่มตนตอนนี้ก็ยังไมสายไป การดูแลสุขภาพนี้ ควรประกอบกับ
การดูแลสุขภาพสําหรับผูสูงอายุโดยทั่วไปดวย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกชีวิต .
จุดที่มักใชนวดในการดูแลสุขภาพ
1. ชี่ไตพรอง ใชจุดกวนเหวียน(ภาพ 5-3) เซิ่นซู(ภาพ10-1) ไทซี (ภาพ8-4)
2. มามและกระเพาะอาหารพรอง ใชจุดจูซานหลี่(ภาพ8-5) ซานอินเจียว(ภาพ3-2) จงหวาน(ภาพ
1-1) เทียนซู(ภาพ6-1)
3. ชี่พรองและเลือดคั่ง ใชจุดตานจง(ภาพ 5-2) ชี่ไห(ภาพ10-2) เกอซู(ภาพ10-3) เซวี่ยไห(ภาพ
3-1) เนยกวาน(ภาพ4-1) เหอกู(ภาพ 10-4)
4. จุดอื่นๆที่มักใชนวด ไปฮุย(ภาพ10-5) เฟงฉือ(ภาพ10-6) หยงเฉวียน(ภาพ8-1) ตาฉางซู
(ภาพ10-7)

ภาพ 10-1

ภาพ10-4

ภาพ 10-2

ภาพ 10-3

ภาพ10-5
ภาพ10-7

ภาพ10-6

