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108  คําถาม สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ไตรมาส 1 – 4 

 
ลําดับ คําถาม คําตอบ 

1. ยาจีนสําเร็จรูปที่ใชรักษาโรคไขหวัดใหญมีอะไรบาง ยาจีนสําเร็จรูปที่ใชรักษาโรคไขหวัดใหญมีหลายชนิด เชน ยาชงปนหลานเกิน ยาเม็ด
ชวนซินเหลียน (ฟาทะลายโจร) เปนตน 
 

2. สมุนไพรจีนที่มีฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันที่ดีมีอะไรบาง 
 

สมุนไพรจีนที่มีฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันไดดีมีหลายชนิด เชน เห็ดหลินจือ  เห็ดชิตาเกะ 
(เห็ดหอม)  เจียวกูหลาน (ปญจขันธ) เปนตน 
 

3. การรมยาคืออะไร  มปีระโยชนอยางไร การรมยา  เปนวิธีการใชสมุนไพรเพื่อทําใหเกิดความรอนบนจุดหรือตําแหนงที่แนนอน
บนรางกายเพื่อการรักษา การปองกันโรค และการสงเสริมสุขภาพ  โดยวัสดุที่ใชใน
การรมยา คือ โกฐจุฬาลําพา เพราะมีกลิ่นฉุน จุดติดไฟงาย 
 

4. การรมยาชวยรักษาโรคไขหวัดใหญไดหรือไม 
 

จากการปฏิบัติทางคลินิกพบวา การรมยาชวยปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพไดดี   
ดังนั้น การรมยาจึงชวยเสริมภูมิคุมกันในผูปวยโรคหวัดได 
 

5. โกฐจุฬาลําพาเปนสมุนไพรไทยหรือจีน  สามารถปลูก
ในประเทศไทยไดหรือไม 

โกฐจุฬาลําพาเปนสมุนไพรที่มีการใชทั้งในการแพทยแผนไทยและการแพทยแผน
จีน       แพทยแผนไทยใชแกไขเจรียง (ไขจับวันเวนวัน) แกหืด แกไอ  แพทยแผน
จีนใชรักษาโรคติดเชื้อ และโรคมาลาเรีย  โกฐจุฬาลําพาสามารถปลูกไดในหลาย
พื้นที่ของประเทศไทย เชน กาญจนบุรี ระยอง เชียงราย พิษณุโลก เปนตน 
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ลําดับ คําถาม คําตอบ 
6. ตองการเรียนแพทยแผนจีนในประเทศไทย สามารถ

เรียนไดที่ไหนบาง 
ปจจุบันหลักสูตรการแพทยแผนจีนระดับปริญญาตรีในประเทศไทย มี 2 แหง ไดแก  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
7. เรียนจบหลักสูตรการแพทยแผนจีนจากตางประเทศ จะ

ประกอบอาชีพในประเทศไทยไดหรือไม  
 

สามารถประกอบอาชีพได แตตองสอบขึ้นทะเบียนผูไดรับอนุญาตใหประกอบโรค
ศิลปะ โดยอาศัยศาสตรการแพทยแผนจีน จากกองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวง
สาธารณสุขกอน และตองสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
รับรอง 
 

8. การออกกําลังกายโดยวิธีชี่กงมีประโยชนอะไรบาง 
 

การออกกําลังกายโดยวิธีชี่กงมีประโยชนในแงของการฝกจิตและสั่งสมพลังความคิด 
ตลอดจนสรางเสริมความแข็งแรงใหแกรางกายและจิตใจ 
 
 

9. หนวยงานใดในกระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบ
การแพทยแผนจีน 

 

หนวยงานในกระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบการแพทยแผนจีน มี 2 หนวยงาน ดังนี้ 
    สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต   กรมพัฒนาการแพทย
แผนไทยและ  การแพทยทางเลือก มีหนาที่พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการแพทยแผนจีน
ในประเทศไทย  

กองการประกอบโรคศิลปะ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีหนาที่ออก
ใบอนุญาตและ  ควบคุมการประกอบโรคศิลปะในสาขาการแพทยแผนจีน 
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ลําดับ คําถาม คําตอบ 
10. หากตองการรักษาอาการเจ็บปวยดวยการแพทยแผนจีน

ควบคูไปกับการแพทยแผนปจจุบัน สามารถทําได
หรือไม 

สามารถทําได แตตองขึ้นกับ  อาการของโรค  ดุลยพินิจของแพทยผูรักษา  และความ
สมัครใจของผูปวย 

11. สวนที่ใชทํายาของตนหมอนมีอะไรบาง แตละสวนมี
ประโยชนอยางไร 

 

ตามศาสตรการแพทยแผนจีน สวนที่ใชทํายา ไดแก  กิง่หมอน  ใบหมอน  ผลหมอน 
และ เปลือกรากหมอน  

      กิ่งหมอน มีสรรพคุณ รักษาอาการปวดขอ เสน เอ็น หรือกลามเนื้อ และมือ
เทาเปนตะคริว 

             ใบหมอน มีสรรพคุณ แกหวัด  แกไอ  ปวดศีรษะ  
             ผลหมอน มีสรรพคุณ บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ ผมหงอกกอนวัย คอแหง

ชวยใหนอนหลับและชวยระบายทอง 
             เปลอืกรากหมอน มีสรรพคุณ แกไอ หอบหืด และแกอาการบวมน้ํา 

 
12. ชะเอมเทศมีประโยชนอยางไร ตามศาสตรการแพทยแผนจีน ชะเอมเทศ มีสรรพคุณ แกไอ ขับเสมหะ ทําใหชุมคอ ขับ

พิษ  และรักษาแผลในกระเพาะอาหาร 
 

13. ขิงสดและขิงแหงมีสรรพคุณทางยาเหมือนกันหรือไม ขิงสดและขิงแหงมีสรรพคุณแตกตางกัน  ขิงสดมีฤทธิ์อุนและเผ็ด มีสรรพคุณ แกหวัด 
และแกไอจากการกระทบความเย็น แกคลื่นไสอาเจียนจากภาวะที่กระเพาะอาหารมี 
ความเย็นสูง  สวนขิงแหงมีฤทธิ์เผ็ดรอน ใชบรรเทาอาการปวดจากความเย็น แก
ทองเสีย แกอาการมือเทาเย็น และรักษาโรครูมาติก 
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ลําดับ คําถาม คําตอบ 
14. รังนกมีสรรพคุณทางยาหรือไม 

 
รังนก มีสรรพคุณ บํารุงรางกาย บํารุงปอด ไต และมาม  แกหอบหืด  และแกไอเรื้อรัง 

15. น้ําผึ้งมีประโยชนอยางไร น้ําผึ้งมีรสหวาน สุขุม มีสรรพคุณ บํารุงรางกาย หลอลื่นลําไส แกไอ แกทองผูก และ
ใช เปนน้ํากระสายยาในการทํายาลูกกลอน  ยาลูกกลอนน้ําผึ้งมีกลิ่นหอมชวน
รับประทาน เหมาะสําหรับใชรักษาโรคทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง และยังมีผลบํารุง
รางกายดวย 
 
 

16. มะเฟองมีสรรพคุณทางยาหรือไม ตามศาสตรการแพทยแผนจีน ใชผลมะเฟองแกทํายา สรรพคุณ แกไข  แกไอ  แก
กระหายน้ํา แกปากเปนแผล แกปวดฟน และแกนิ่ว  ไมควรรับประทานผลมะเฟองมาก
เกินไป เพราะอาจทําใหทองเสียได 
 
 

17. แตงโมมีสรรพคุณทางยาหรือไม ตามศาสตรการแพทยแผนจีน ใชน้ําคั้นจากผล เปลือกผล เมล็ดใน ราก และใบแตงโม  
ทํายา  
     น้ําคั้นจากผลแตงโม  มีสรรพคุณ แกรอนในกระหายน้ํา  ขับปสสาวะ  
                  เปลือกผลแตงโม  มีสรรพคุณ  แกรอนในกระหายน้ํา  ปากและลิ้นเปนแผล  
แกบวมน้ํา 
                  เมล็ดในแตงโม  มีสรรพคุณ  แกกระเพาะปสสาวะอักเสบ  หลอลื่นลําไส  
ไอเรื้อรัง 
                  รากและใบแตงโม  มีสรรพคุณ  แกบิด  แกทองรวง 
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ลําดับ คําถาม คําตอบ 
18. ตามศาสตรการแพทยแผนจีน โรคภายนอก และโรค

ภายใน หมายถึงอะไร 
 

โรคภายนอกมักพบในระยะแรกของโรคที่เกิดจากปจจัยภายนอก เชน ไขหวัด
ที่เกิดจากการกระทบลมรอนหรือลมเย็นในระยะแรกของโรค 

  โรคภายในมักพบในระยะกลางและระยะทายของโรคที่เกิดจากปจจัย
ภายนอก อาการของ 

            โรคภายนอกไดแปรเปลี่ยนและแพรกระจายเขาไปถึงอวัยวะภายใน ทําให 
เกิดเปนโรคภายใน 
 

19. ตามศาสตรการแพทยแผนจีน โรคเย็น และโรครอน 
หมายถึงอะไร 

   
 

โรคเย็น คือ โรคที่เกิดจากสภาพอินมากเกินไป รางกายบางสวนออนแอลงกวาปกต ิ
ทําใหเกิดอาการเย็น เชน มือเทาเย็น  ตัวเย็น  หนาวสั่น  เปนตน 

 โรครอน คือ โรคที่เกิดจากสภาพหยางมากเกินไป รางกายเกิดการตอบสนองอยาง
แรงตอ โรคภัยไขเจ็บ ทําใหเกิดอาการรอน เชน มีไข ปากแหง คอแหง กระหายน้ํา 
ทองผูก เปนตน 

20. ตามศาสตรการแพทยแผนจีน เหงื่อออกเอง และเหงื่อ
ลักออก ตางกันอยางไร 
  
 

เหงื่อออกเอง หมายถึง เหงื่อออกเปนประจําในชวงที่ไมไดหลับ เนื่องจากหยางหรือชี่
พรอง 
เหงื่อลักออก หมายถึง เหงื่อออกระหวางนอนหลับ ตื่นแลวไมมีเหงื่อ เนื่องจากอิน
พรอง 
 

21. ตามศาสตรการแพทยแผนจีน ระบบเสนลมปราณ 
หมายถึงอะไร 
 

ระบบเสนลมปราณ เปนเครือขายของเสนทางลําเลียง และควบคุมกํากับการไหลเวียน
ของเลือดและชี่ เพื่อหลอเลี้ยงทุกพื้นที่ของรางกาย รวมถึงเชื่อมโยงอวัยวะตาง ๆ ให
ทํางานสอดคลองสมดุลกัน 
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ลําดับ คําถาม คําตอบ 
22. จุดฝงเข็ม หมายถึงอะไร 

 
จุดฝงเข็ม หมายถึง จุดที่ใชแทงเข็ม หรือกระตุนดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อการรักษาโรค 
 

23. ตามศาสตรการแพทยแผนจีน ฝในปอด หมายถึงอะไร 
 

 ฝในปอด หมายถึง ปอดที่มีอาการอักเสบจากการติดเชื้อ มักเกิดจากเสมหะตกคางใน
ปอดจากโรคไอเรื้อรังเปนเวลานานจนกลายเปนแผล ฝ และในที่สุดเปนหนอง  
 

23. การแพทยแผนจีน แบงสภาพจิตใจและอารมณของคน 
เปนกี่อยาง อะไรบาง 

แบงเปน 7 อยาง คือ  ดีใจ  โกรธ  วิตก  กงัวล  เศรา  กลัว  และตกใจ  สภาพจิตใจและ 
อารมณทั้งเจ็ดนี้ เปนปฏิกริิยาสนองตอบเหตุการณและสิ่งแวดลอมอยางหนึ่งของ
มนุษย  ในสภาวะปกติสภาพจิตใจและอารมณเหลานี้จะไมทําใหเกิดโรค แตถามีความ
ผิดปกติจะกอใหเกิดโรคได 

25. ถั่งเฉา คืออะไร มีสรรพคุณทางยาหรือไม ถั่งเฉา หรือชื่อไทยวา หนาวหนอนรอนหญา คือ ตัวหนอนที่มีเห็ดขึ้นอยูบนตัว มี
สรรพคุณ บํารุงรางกาย บํารุงปอด บํารุงไต แกไอ หอบหืด ชวยใหนอนหลับสนิท   
เปนสมุนไพรที่ดีในการปรับการทํางานของรางกายใหเปนปกติ 

26. ฝกทองมีสรรพคุณทางยาหรือไม ฝกทอง มีฤทธิ์อุน รสหวาน มีเบตาแคโรทีนสูง  จึงปองกันมะเร็งได โดยเฉพาะมะเร็ง 
กระเพาะปสสาวะในผูสูงอายุ บรรเทาอาการปวดเมื่อยหัวเขาและเอว ปองกันโรค
อัมพาต 

27. ลูกทอมีสรรพคุณทางยาหรือไม ลูกทอสุก มีฤทธิ์อุน รสหวานอมเปรี้ยว  มีสรรพคุณ แกหอบหืด หลอลื่นลําไส  แกไอ 
รักษาอาการปวดของโรคไสเลื่อน  และลดอาการเหงื่อออกมาก    

28. เกกฮวยดอกเหลืองและเกกฮวยดอกขาวมีสรรพคุณทาง
ยาเหมือนกันหรือไม 

เกกฮวยดอกเหลืองมีสารแคโรทีนอยด จึงชวยบํารุงสายตา บํารุงตับ แกไข บรรเทา
อาการวิงเวียนศีรษะ  สวนเกกฮวยดอกขาวมีสรรพคุณแกรอนใน 

29. ตามตํารายาจีน แอปเปลมีสรรพคุณทางยาหรือไม  แอปเปล มีสรรพคุณ บรรเทาอาการรอนใน แกกระหายน้ํา บํารุงกระเพาะอาหาร ปอด 
และ  มาม รักษาอาการลําไสอักเสบ แกอาการเมาสุรา เหมาะกับผูที่เปนโรคเกาตและรูมา
ตอยด 
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ลําดับ คําถาม คําตอบ 
30. เห็ดหูหนูขาวและเห็ดหูหนูดํามีสรรพคุณทางยา

เหมือนกันหรือไม 
เห็ดหูหนูขาว มีฤทธิ์สุขุม รสหวาน มีสรรพคุณ บํารุงรางกาย บํารุงกระเพาะอาหาร 
ปอด  และมาม  สวนเห็ดหูหนูดํา มีฤทธิ์สุขุม รสหวาน มีสรรพคุณ บํารุงกําลัง บํารุง
เลือด ขับลมในกระเพาะอาหาร ชวยใหระบบเลือดไหลเวียนดี 
 

31. อาหารเครื่องยาจีนมีประโยชนอยางไร อาหารเครื่องยาจีน เปนอาหารที่มีรสชาติอรอย และมีคุณภาพในการบําบัดโรคและ
บํารุง รางกายไปพรอม ๆ กัน 

32. อาหารเครื่องยาจีนแบงเปนกี่ประเภท อะไรบาง อาหารเครื่องยาจีนแบงไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ อาหารเครื่องยาจีนเพื่อบํารุง
สุขภาพและอาหารเครื่องยาจีนเพื่อบําบัดโรค 

33. หมูตุนดอกไมจีนมีประโยชนอยางไร หมูตุนดอกไมจีน มีสรรพคุณ ชวยบํารุงสุขภาพทั่วไป บํารุงเลือด บํารุงตับ ชวยให
นอนหลับ 

34. พุทราจีนตมหัวหอมมีประโยชนอยางไร พุทราจีนตมหัวหอม มีสรรพคุณ ชวยบํารุงประสาท คลายเครียด และปองกันหวัด 
35. ขาวตมลูกเดือยมีประโยชนอยางไร ขาวตมลูกเดือย มีสรรพคุณ ปองกันโรคเหน็บชา ไขขออักเสบ ตะคริว ปองกันเนื้อ

งอกและมะเร็ง 
36. การใชสมุนไพรตามทฤษฎีการแพทยแผนจีนมีกี่

ประเภท อะไรบาง 
ตามทฤษฎีการแพทยแผนจีน  การใชสมุนไพรมี 7 ประเภท คือ ประเภทตัวยาเดี่ยว 
ประเภทเสริมฤทธิ์กัน  ประเภทเสริมฤทธิ์ฝายเดียว  ประเภทถูกขม  ประเภทลดทอน 
หรือกําจัดพิษ ประเภทลดทอนฤทธิ์ และประเภทใหผลตรงกันขาม 

37. ตามตํารายาจีน ตํารับยาเปดทวาร หมายถึงอะไร ตํารับยาเปดทวาร หมายถึงตํารับยาที่ประกอบดวยตัวยาที่มีรสเผ็ด มีกลิ่นหอม ทะลวง 
ไดดีสามารถเปดทวาร ทําใหมีสติฟนฟูสัมปชัญญะ ใชรักษาอาการหมดสติ สติเลอะ
เลือน เกิดอาการชักหรืออัมพฤกษ 

38. การรักษาโดยใชยาแผนปจจุบันควบคูไปกับยาจีน  ควร
ทิ้งชวงหางในการรับประทานยา นานเทาใด  

ควรทิ้งชวงหางในการรับประทานยาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง เพื่อใหตัวยาดูดซึม
หมดแลว 
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ลําดับ คําถาม คําตอบ 
39. ใหแนะนําวิธีที่เหมาะสมในการเก็บรักษายาจีนที่ตมแลว วิธีที่เหมาะสมในการเก็บรักษายาตมคือ หากตองการเก็บยาตมไวหลายวัน ควรเก็บยา

ตม ในตูเย็นใสในชองแชแข็ง หากจะรับประทานใหนํามาอุนใหม  หากเก็บยาตมไว
เพียง 1-2 วัน ใหเก็บในตูเย็นชองปกติ หากจะรับประทานใหนํามาอุนใหม  ยาตมควร
รับประทานขณะที่ยายังอุน ๆ เพื่อใหตัวยาออกฤทธิ์ดี 
 
 

40. ไขมุกมีสรรพคุณทางยาหรือไม  
 

ไขมุก มีสรรพคุณ ระงับประสาท  แกลมชัก  บํารุงสายตา  ปองกันผิวหนังหี่ยวยน 
 

41. น้ําซาวขาวมีคุณคาทางยาอยางไร ตามศาสตรการแพทยแผนจีน น้ําซาวขาว มีคุณสมบัติเย็น มีฤทธิ์เสริมบํารุงชี่ ลด
อาการกระวนกระวาย ขจัดพิษ บํารุงมาม และปรับธาตุ  น้ําซาวขาวสามารถดูดซับ
ไขมันไดดี 
 

42. อะไรคือขอดี ขอเสียของการรักษาดวยการแพทยแผน
ปจจุบัน และการรักษาดวยศาสตรการแพทยแผนจีน 
    
 

ขอดีของการรักษาดวยการแพทยแผนปจจุบันคือ ไดผลเร็วและมีขอมูลวิทยาศาสตร
สนับสนุนการ ใช แตมีขอเสียคือ อาจมีผลขางเคียงหรืออาการไมพึงประสงค สวนการ
รักษาดวยศาสตรการแพทยแผนจีนมีขอดีคือ มีความปลอดภัยเพราะผานการใชในคน
มานาน มีขอมูลเชิงประจักษ สามารถ รักษาโรคเรื้อรังไดผลดีและมีผลขางเคียงนอย แตมี
ขอเสียคือ ขาดขอมูลวิทยาศาสตรสนับสนุนการใช อีกทั้งรูปแบบการใชไมสะดวก ขนาด
รับประทานสูงเพราะเปนสารจากธรรมชาติ และไดผลชา 
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ลําดับ คําถาม คําตอบ 
43. อาหารบําบัดโรคและบํารุงสุขภาพดวยศาสตร

การแพทยแผนจีนมีอะไรบาง 
      
 

อาหารบําบัดโรคและบํารุงสุขภาพ ตัวอยางเชน  
              - หมูตุนดอกไมจีน มีสรรพคุณบํารุงสุขภาพทั่วไป บํารุงเลือด บํารุงตับ ทําให
นอนหลับไดดี 
    - พุทราจีนตมหัวหอม มีสรรพคุณชวยบํารุงประสาท คลายเครียด และ
ปองกันหวัด 
              - ขาวตมลําไย มีสรรพคุณบํารุงเลือดและหัวใจ ทําใหเจริญอาหาร ผูที่มีไขสูง
ไมควรรับประทาน      
              - ไกนึ่งเห็ดหอม มีสรรพคุณชวยบํารุงกระเพาะ มาม และเลือด และชวยฟนฟู
กําลัง 

44. แพทยจีนไดแบงพื้นฐานสุขภาพของคนออกเปนกีแ่บบ 
อะไรบาง 
 

แพทยจีนไดแบงพื้นฐานสุขภาพของคนออกเปน 4 แบบ ไดแก 
     - พวกหยางแข็งแรง คนกลุมนี้จะเปนคนขี้รอน คลองแคลว ตื่นเตนงาย ชีพ
จรเตนเร็ว ลิ้นมีสีแดง 
     - พวกอินแข็งแรง คนกลุมนี้จะเปนคนขี้หนาว มีนิสัยเรียบ ๆ อาจมีอาการ
ออนเปลี้ยเพลียแรง 
     - พวกหยางออนแอ คนกลุมนี้จะมีนิสัยเปนคนเก็บกด หนาตาซีดเซียว
เหมือนไมคอยมีเลือด 
     - พวกอินออนแอ คนกลุมนี้จะมีรูปรางผอมบาง อารมณไมคงที่ หงุดหงดิ
โมโหงาย 
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ลําดับ คําถาม คําตอบ 
45. การแพทยแผนจีนมีการดูแลสุขภาพอยางไร 

 
 

การแพทยแผนจีนมีการดูแลสุขภาพ 2 คือ 
              - สวนของการปองกัน  จะเนนสุขภาพจิตและกายที่แข็งแรง หลีกเลี่ยงความ
แปรปรวนของสภาพ 
                อากาศ นอกจากนี้ยังมีการปองกันเมื่อเกิดโรคแลวเพื่อไมใหโรคลุกลามไปสู
อวัยวะอื่น 
     - สวนของการรักษา จะมีการรักษาโรคหรือสาเหตุที่แทจริงของอวัยวะนั้น 
ๆ หรือรักษาอาการของ 
                โรคอยางใดอยางหนึ่ง หรือรักษาทั้งสองอยางไปพรอมกัน โดยมีวิธีที่ใช
รักษา เชน การใช 
                สมุนไพร การฝงเข็ม การนวดจีน (ทุยหนา) 

46. การฝงเข็มคืออะไร การฝงเข็ม คือ วิธีการปกเข็มผานผิวหนังเขาสูรางกายในการรักษาโรคตาง ๆ 
47. การนวดจีน (ทุยหนา) คืออะไร 

  
การนวดจีน จะคลายวิธีการฝงเข็ม แตใชวิธีนวดลงบนจุดตาง ๆ ซึ่งจะชวยผอนคลาย
กลามเนื้อไดดี บรรเทาอาการปวดหัว กระตุนการไหลเวียนของเลือดและระบบ
น้ําเหลือง 

48. การฝงเข็มตองใชเวลารักษานานเทาใด  
 

การฝงเข็มแตละครั้งจะปกเข็มคาอยูประมาณ 20-30 นาที รักษาสัปดาหละ 2-3 ครั้ง 

49. การฝงเข็มรักษาโรคอะไรไดบาง 
  

โรคที่รักษาไดผลดีดวยการฝงเข็ม คือ กลุมอาการปวดตาง ๆ โรคทางระบบประสาท 
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ลําดับ คําถาม คําตอบ 
50. ผูปวยประเภทใดไมเหมาะแกการฝงเข็ม 

 
ผูที่ปวยเปนโรคเลือดออกงาย ผูที่มีสติฟนเฟอน เด็กเล็กที่ไมใหความรวมมือ 

51. จะรับบริการฝงเข็มไดที่ใดบาง  
 

สามารถรับบริการฝงเข็มไดตามโรงพยาบาลตาง ๆ ของภาครัฐ โรงพยาบาลเอกชน 
และคลินิกเอกชนที่ใหบริการ 

52. จะตองมีการเตรียมตัวกอนการรับการฝงเข็มหรือไม 
 

ผูที่ตองการฝงเข็มจะตองไมอดอาหาร ไมอดนอน ถาไมมีขอหามไมจําเปนตองงดยาที่
รับประทานประจํา 

53. การปฏิบัติตัวหลังการฝงเข็มมีอะไรบาง 
 

หลังการฝงเข็ม ไมควรถูนวดบริเวณจุดที่ฝงเข็ม สามารถชําระลางรางกายไดตามปกติ 

54. การฝงเข็มมีผลขางเคียงหรือไม 
 

การฝงเข็มมีผลขางเคียงนอย ที่พบบอยคือ มีเลือดออกบริเวณจุดที่ฝง เกิดอาการปวด
บริเวณที่ฝง โดยทั่วไปอาการเหลานี้จะหายไปภายในวันเดียว 
 

55. การฝงเข็มตองเสียคาใชจายเทาใด 
 

การฝงเข็มตอครั้งจะมีคารักษาอยูที่ 200-1,000 บาท แลวแตสถานบริการและอาการ
ของโรค 
 

56. การฝงเข็มจัดอยูในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
หรือไม 

      
 

ผูที่อยูในระบบประกันสังคม สามารถรักษาไดตามสิทธิ์ ผูที่อยูในระบบประกัน
สุขภาพสวนใหญจะไดรับการรักษาโดยไมเสียคาใชจาย 
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ลําดับ คําถาม คําตอบ 
57. มีสถานพยาบาลใดที่มีการใหบริการดานการแพทยแผน

จีนอยางครบวงจร 
สถานพยาบาลที่มีการใหบริการดานการแพทยแผนจีนทั้งการฝงเข็ม-รมยา การนวด
จีน (ทุยหนา)  และการใชสมุนไพร คือ คลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทยแผนไทย 

58. การรักษาโดยการใชสมุนไพรจีน มักอยูในรูปแบบของ
ยาตม ถาไมอยากเสียเวลามากในการตมยาควรทํา
อยางไร    

ปจจุบันมีสถานบริการที่ใหบริการรับฝากตมยาและพาสเจอรไรซบรรจุเสร็จเพื่อความ
สะดวกในการรับประทาน เชน คลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทยแผนไทย รานถงเยิ่นถัง 
เปนตน 

59. สมุนไพรไทยและสมุนไพรจีนเหมือนหรือแตกตางกัน
อยางไร 

สมุนไพรไทย คือ สมุนไพรที่ใชในการแพทยแผนไทย สวนสมุนไพรจีน คือ สมุนไพร
ที่ใชในการแพทยแผนจีน สมุนไพรไทยและสมุนไพรจีนมีหลายชนิดที่เหมือนกัน เชน 
กานพลู ขิง  ฟาทะลายโจร ขมิ้นชัน พริกไทย เปนตน 

60. สมุนไพรจีนชนิดใดบางที่หามใชในสตรีมีครรภ 
 

สมุนไพรจีนที่หามใชในสตรีมีครรภ เชน โกศน้ําเตา ดอกคําฝอย เมล็ดทอ อบเชยจีน 
เปนตน 

61.  ในศาสตรการแพทยแผนจีน ของแสลง หมายถึงอะไร 
    

 

ในศาสตรการแพทยแผนจีน ของแสลง คือ ขอหามในชวงเวลาที่รับประทานยา เชน 
กรณีผูปวยที่มีไขสูง หามรับประทานของมัน เปนตน 

62. ภาชนะที่ใชในการตมยาควรเปนอะไร 
  

 

ภาชนะที่ใชในการตมยาควรใชภาชนะจําพวกเครื่องปนดินเผาที่มีฝาปด เพื่อปองกัน
การทําปฏิกิริยาขององคประกอบเคมีของตัวยากับภาชนะที่ใชในระหวางการตมยา ทํา
ใหประสิทธิภาพ หรือความแรงของตัวยาไมสูญเสียไป ไมควรใชภาชนะจําพวกเหล็ก
หรือทองแดง เพื่อปองกนัการตกตะกอน และอาจทําปฏิกิริยาทางเคมีกับตัวยา ซึ่งจะ
ทําใหเกิดผลขางเคียงหรือความเปนพิษได 
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ลําดับ คําถาม คําตอบ 
63. การตมยาจีนมีกี่วิธี อะไรบาง การตมยาจีนมี 2 วิธี ไดแก วิธีทั่วไป และวิธีเฉพาะ 

  - วิธีทั่วไป  เตรียมโดยนําตัวยาใสในภาชนะที่มีฝาปด เติมน้ําใหทวมตัวยา 
ตั้งทิ้งไวประมาณ   30-60 นาที เพื่อใหน้ําซึมเขาตัวยาอยางเต็มที่ เวลาตมจะใชไฟแรง
กอน เมื่อเดือดจะใชไฟออน ๆตมตอ ในระหวางตมอยาเปดฝาบอย ๆ เมื่อตมเสร็จ ให
รินน้ํายาเก็บไว เติมน้ําลงในกากที่เหลือ แลวตมตอ โดยทั่วไปยาหนึ่งหอจะตม 2-3 
ครั้ง เมื่อตมเสร็จใหรวมน้ํายาที่ตมไดเขาดวยกันแลวแบงรับประทาน 

  - วิธีเฉพาะ ใชตมตัวยาที่มีคุณลักษณะพิเศษบางชนิด ซึ่งแพทยจีนตองระบุ
ไวในสูตรตํารับดวย  เชน ใสกอน ใสหลัง ใสหอ แยกตม ชงน้ํารับประทาน ชงละลาย 
แชน้ํา เปนตน 

64. ยาตมมีขอดีอยางไร 
   

 

ยาตมมีจุดเดน คือ ยาดูดซึมไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง มีผลขางเคียงนอยและ
พิษต่ํา นิยมใชรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเฉียบพลัน นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยน
สูตรตํารับใหเหมาะกับผูปวยได 
 

65. ยาดองเหลามีขอดีอยางไร เหมาะสําหรับผูปวยประเภทใด 
  
 

ยาดองเหลามีขอดี คือ สารออกฤทธิ์ที่ไมละลายน้ําหรือละลายน้ําไดนอยมากจะละลาย
ออกมาในเหลา ยาดองเหลามักมีลักษณะใส เหมาะสําหรับผูปวยที่มีสภาพรางกาย
ออนแอ มีปญหาเรื่องลมชื้น ปวดเมื่อยตามรางกาย ฯลฯ 

66. สมุนไพรจีนสามารถเตรียมในรูปยาฉีดไดหรือไม 
 

ประเทศไทยไมอนุญาตใหใชยาเตรียมจากสมุนไพรในรูปยาฉีด 
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ลําดับ คําถาม คําตอบ 
67. การแพทยแผนจีนไดแบงยาบํารุงออกเปนกี่กลุม 

อะไรบาง 
การแพทยแผนจีนไดแบงยาบํารุงออกเปน 4 กลุม ไดแก ยาบํารุงชี่ ยาบํารุงเลือด ยา
บํารุงอิน และยาบํารุงหยาง 

68. อิน-หยาง หมายถึงอะไร 
 

อิน-หยาง เปนทฤษฎีพื้นฐานทางการแพทยแผนจีนที่อาศัยคุณสมบัติของอิน-หยาง มา
อธิบายรางกายของมนุษย โดย อิน หมายถึง เย็นหรือที่รม สวน หยาง หมายถึง รอน
หรือที่แจง   อิน-หยาง เปนสิ่งตรงขามกัน แตตองอยูดวยกัน พึ่งพาอาศัยกัน ควบคุมซึ่ง
กันและกันใหอยูในสมดุล เชน รางกายและแขนขาเปนหยาง อวัยวะภายในเปนอิน 
เปนตน 

69. ปญจธาตุคืออะไร  
 

ปญจธาตุ หมายถึง ธาตุทั้งหา ไดแก ธาตุไม ธาตุไฟ ธาตุดิน ธาตุทอง และธาตุน้ํา 

70. คําแนะนําในการใชสมุนไพรจีนมีอะไรบาง  
      

การใชสมุนไพรจีนตองใชใหถูกตน ใชใหถูกสวน ใชใหถูกขนาด ใชใหถูกวิธี และใช
ใหถูกกับโรค 

71. รสของยาจีนมีกี่รส อะไรบาง  
 

แพทยแผนจีนแบงรสของยาออกเปน 5 รส ไดแก รสเผ็ด รสหวาน รสเปรี้ยว รสขม 
และรสเค็ม 

72. การเตรียมตัวยาพรอมใชคืออะไร  
     
 

การเตรียมตัวยาพรอมใช เปนวิธีเตรียมสมุนไพรใหอยูในรูปแบบที่พรอมใชในการเขา
ตํารับยาหรือการปรุงยา เชน ถาสวนที่ใชของสมุนไพรมีขนาดใหญ หรือมีเนื้อแข็ง 
ตองตัดใหเล็กหรือฝานเปนชิ้นบาง ๆ กอนทําใหแหง ตัวยาบางชนิดมีฤทธิ์แรงหรือมี
พิษ ตองนํามาฆาฤทธิ์ยากอนใช เปนตน 
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ลําดับ คําถาม คําตอบ 
73. เกาลัดมีสรรพคุณทางยาหรือไม  

 
เกาลัดมีสรรพคุณเปนยาบํารุงรางกาย บํารุงไต มาม และกระเพาะอาหาร ผูที่มีปญหา
เกี่ยวกับระบบยอยอาหาร เชน ทองอืดบอย ๆ อาหารไมยอย ไมควรรับประทาน 
 
 

74. ผูเปนเบาหวานสามารถรับประทานพุทราจีนหรือไม  
      
 

พุทราจีนแหงมีน้ําตาลสูง ผูเปนเบาหวานควรกินแตนอย 

75. ลําไยมีสรรพคุณทางยาหรือไม  
      
 

ลําไยมีปริมาณซูโครสและกลูโคสสูง จึงชวยใหรางกายสดชื่นไดเร็ว ลําไยมีสรรพคุณ
บํารุงเลือด ทําใหผิวพรรณสดใส จึงเหมาะกับสตรีหลังคลอด นอกจากนี้ยังชวยบํารุง
หัวใจ และมาม ผูมีเสมหะและรอนในไมควรรับประทาน 
 

76. โสมคน โสมเกาหลี และโสมอเมริกัน เหมือนหรือ
ตางกันอยางไร    
 

โสมคน และโสมอเมริกันมีฤทธิ์เย็น มีสรรพคุณบํารุงชี่ บํารุงปอดและมาม สงบจิตใจ 
สวนโสมเกาหลีมีฤทธิ์อุน มีสรรพคุณเพิ่มเลือด เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ 

77. ขอควรระวังหรือขอหามใชโสมมีอะไรบาง 
 

หามใชโสมในผูที่เปนโรคความดันโลหิตสูง ไอมีเลือดปน ไขหวัด นอนไมหลับ ไม
ควรปรุงโสมในภาชนะเหล็ก เพราะอาจเกิดปฏิกิริยากับตัวยาได ปริมาณการกินโสม
ในแตละวัน ที่เหมาะสําหรับผูใหญ คือ 2.5-15 กรัม และไมควรกินติดตอกันนานเกิน 
1 เดือน 
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ลําดับ คําถาม คําตอบ 
78. สมุนไพรจีนที่มีฤทธิ์เย็น จัดเปนพวกอิน มีอะไรบาง  

 
สมุนไพรจีนที่มีฤทธิ์เย็น จัดเปนพวกอิน ใชบําบัดอาการที่เกิดจากมีหยางมากเกินไป 
เชน  
               - เกกฮวย ชวยขับพิษรอน แกรอนใน 
               - ขึ้นฉาย ชวยบรรเทาอาการปวดจากโรคเกาทซึ่งมีสาเหตุจากผลึกยูริกไป
เกาะตามขอ ชวยลด ความดันโลหิต ปองกันโรคมะเร็ง และหัวใจขาดเลือด 
               - ถั่วเขยีว มีฤทธิ์เย็น มีสรรพคุณแกรอนใน กระหายน้ํา ชวยขับปสสาวะ 
 

79. ลูกเดือยมีประโยชนอยางไร  
      
 

ลูกเดือยเปนธัญพืชที่อุดมไปดวยสารอาหารที่มีประโยชน คนจีนนิยมรับประทานลูก
เดือยโดยเชื่อวาเปนอาหารบํารุงชั้นเยี่ยม และเปนยาอายุวัฒนะ ลูกเดือยมีฤทธิ์เย็น ชวย
บํารุงปอด มาม ชวยยอย ขับปสสาวะ ลดไข และชวยใหผิวพรรณชุมชื้น 

80. สมุนไพรจีนที่มีฤทธิ์สุขุม จัดเปนพวกอิน มีอะไรบาง 
  
      
 

สมุนไพรจีนที่มีฤทธิ์สุขุม จัดเปนพวกอิน ใชบําบัดอาการที่เกิดจากมีหยางมากเกินไป 
เชน 
             - เกากี้ มีฤทธิ์สุขุม มีสรรพคุณบํารุงสายตา ปองกันตอกระจก และเสริม
ภูมิคุมกัน ผูมีปญหาเรื่องระบบขับถาย และอาการคอแหง หิวน้ําบอย ไขสูง ไมควร
รับประทาน 
      - งาดําและงาขาว มีฤทธิ์สุขุม มีสรรพคุณแกทองผูก ทําใหลําไสชุมชื้น ลด
กรดในกระเพาะอาหารบํารุงตับและไต บํารุงรากผมและผิว ชวยใหหลับไดดี และ
รักษาแผลไฟไหมน้ํารอนลวก 
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ลําดับ คําถาม คําตอบ 
81. แปะกวยมีประโยชนและขอควรระวังการใชอยางไร   

     ตอบ   
 

แปะกวยมีสรรพคุณปองกันโรคอัลไซเมอร ทําใหเลือดไหลเวียนดี ขับเสมหะ บํารุง
ปอด รักษาโรคหอบ ผูที่มีอาการรอนใน ทองอืด ทองเฟอ หามรับประทาน และสารกิง
โกทอกซินในแปะกวยเปนสารพิษที่ทําใหเกิดอาการปวดทอง ทองรวงและอาเจียนได 

82. เม็ดบัวมีประโยชนอยางไร  
 

เม็ดบัวมีฤทธิ์สุขุม มีสรรพคุณบํารุงเลือด บํารุงกําลัง บํารุงหัวใจ มาม ไต และลําไส 
ชวยใหนอนหลับไดดี ไมควรปรุงอาหารที่มีเม็ดบัวในภาชนะที่ทําจากเหล็ก เพราะจะ
ทําใหเม็ดบัวมีสีดํา 

 
 
 


