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สาเหตุของปัญหาคือ

การไหลเวียนเลือด
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SAMPLE



•	 เลือดเป็นรำกฐำนที่ส�ำคัญที่สุดของร่ำงกำยผู้หญิง		 36
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“สร้าง” “เพิ่ม”

และ “กระตุ้น”

การไหลเวียนเลือด
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6 เรื่องที่ควรรู้

เกี่ยวกับวิธีนอน

เพิ่มเลือด

•	 อย่ำนอนเกินหำ้ทุ่ม	 125

1	 ที่ฝันเพรำะเลือดไม่พอ	 128

2	 วงจรอุบำทว์ของกำรนอนไม่หลับ	 130

3	 ช่วงเวลำที่ช่วยเรื่องกำรนอน
	 และเพิ่มเลือดคือยำมเช้ำ	 133

4	 ฝึก		“หำยใจแบบสมบูรณ์”		ก่อนนอน

	 เพื่อคุณภำพกำรนอนที่ดีขึ้นแบบกำ้วกระโดด	 137

SAMPLE



5 แช่น�้ำร้อนให้ตัวเย็น	 142

6	 ถ้ำนอนไม่หลับก็อยำ่ต�ำหนิตัวเอง	 145

5
5 พฤติกรรมช่วยฟื้นฟู

การไหลเวียนเลือดใน  

“เส้นเลือดด�า”

•	 กำรไหลเวียนเลือดของผู้หญิง

	 ขึ้นอยู่กับเส้นเลือดด�ำ	 149

1		น่องคือหัวใจดวงที่	2	 153

2		แก้อำกำรบวมน�้ำด้วยเทคนิค

	 “หำยใจด้วยต�ำแหน่งตันเถียน”	 157

3		ท�ำให้ขำอุ่นเพื่อป้องกันไม่ให้

	 “ระบบท�ำควำมเย็น”		ท�ำงำน	 161

4	 กด		“จุดซำนยินเจียว”		กับ		“จุดเซวี่ยไห่”	

	 ให้เลือดไหลคล่อง	 164

5		ฟื้นฟูกำรไหลเวียนเลือดในเส้นเลือดด�ำ
	 เพื่อสร้ำงสมดุลให้รำ่งกำยและจิตใจ	 169

SAMPLE



6
ทุกปัญหาแก้ได้

ด้วยการ

ไหลเวียนเลือด
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การไหลเวียนเลือดที่ดี
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บทนำ�

นี่เป็นหนังสือที่ว่าด้วยการ  “แก้ทุกปัญหาไม่ว่าจะ 

ทางกายหรือทางใจด้วยการเพิ่มการไหลเวียนเลือด”   

พอได้ยินแบบนี้คงมีหลายคนท่ีอดคิดไม่ได้ว่า  การ

ไหลเวยีนเลอืดเนีย่นะจะช่วยแก้ปัญหาทกุอย่างได้  จริงอยู่ว่า

ถ้าเลือดไหลเวียนดีสุขภาพก็น่าจะดีไปด้วย  แต่ปัญหากาย

กับปัญหาใจมันคนละเรื่องกันเลยนะ   

ลองคิดแบบนี้ดูนะครับ

เวลาท่ีมีปัญหาสุขภาพ  คุณคงไม่ค่อยมีกะจิตกะใจ 

ท�าอะไรเท่าไหร่จริงไหม 

ตอนมอีาการไหล่ตดิหรอืปวดหวัหนกั ๆ   ไม่ว่าจะเร่ือง

อะไรก็พานคิดไปในแง่ร ้ายเสียทุกเรื่อง  ช่วงก่อนจะม ี

ประจ�าเดือนก็หงุดหงิดจนแทบคุมอารมณ์ไม่อยู่ 

ในทางกลับกัน  ถ้าวันไหนลืมตาตื่นขึ้นมาด้วยความ

รู้สึกสดชื่น  วันนั้นทั้งวันจะดูสดใสอย่างน่าประหลาด 
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เวลาทีอ่อกก�าลงักายเสรจ็ใหม่ ๆ  คุณจะรูส้กึเบาสบาย

ตัว

ทุกครั้งที่ได้กินของดี ๆ ก็อดมีความสุขเหมือนได้รับ

การเติมเต็มไม่ได้   

ทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่ากายกับใจ 

มีความเก่ียวข้องกันอย่างลึกซึ้ง  จึงไม่เป็นการพูดเกินจริง 

แต่อย่างใดหากจะบอกว่าเราทุกคนล้วนอยู่ใต้อิทธิพลของ 

การไหลเวียนเลือด  และถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนที่มีปัญหา 

แบบที่ผมกล่าวถึงไปข้างต้น  การท�าให้การไหลเวียนเลือด 

ดีขึ้นย่อมเป็นประโยชน์อย่างแน่นอน

เพราะไม่ว่าจะปัญหาทางกายหรือทางใจก็ล้วนมี

สาเหตุสืบเนื่องมาจากการไหลเวียนเลือด 

สวัสดีครับ

ผมชื่อโฮริเอะ อากิโยชิ  เป็นเภสัชกรแผนจีนและเป็น

เจ้าของร้านขายยาจีนรุ่นที่สี่  ร้านของเราเปิดกิจการอยู่หน้า

ศาลเจ้าอิสุโมะมาตั้งแต่สมัยไทโช  (ช่วงปี 1912-1926)  

โดยมีความช�านาญด้านนรีเวชศาสตร์เป็นพิเศษ

นอกจากคนในพืน้ทีแ่ล้วกย็งัมคีนจากโตเกยีว  โอซาก้า  

โอกินาว่า  หรือแม้แต่จากต่างประเทศท่ีอุตส่าห์ข้ามน�้า 
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ข้ามทะเลมาใช้บริการ  ในช่วง 10 ปีมานี้ร้านของเราได้ให ้

ค�าปรึกษากับผู้ที่มีปัญหามาแล้วกว่า 50,000 คน  

นอกจากปัญหาทางนรีเวชศาสตร์ที่พบได้บ่อยอย่าง

อาการปวดประจ�าเดือน  โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่  

หรอืภาวะมบีตุรยากแล้ว  เรายงัให้ค�าปรกึษาในอกีหลายเรือ่ง  

เช่น  ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็ง  โรคซึมเศร้า  การ 

ลดน�้าหนัก  ตลอดจนเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงาม

ในการแพทย์แผนจนี  เราจะวนิจิฉยัโดยตรวจดูอาการ

ของโรคและร่างกายอย่างละเอียดเพื่อคิดค้นวิธีรักษาที่ 

เหมาะสมกับผู้ป่วยรายนั้นมากท่ีสุด  จากนั้นก็ปรุงยาจาก

สมุนไพรต�ารับยาจีนซึ่งมีอยู่มากมายหลายร้อยชนิด

ส�าหรับผู้ที่มาเป็นครั้งแรก  ร้านขายยาของเราจะ 

ใช้เวลาในการตรวจและให้ค�าปรึกษาประมาณ 2 ชั่วโมง   

ส่วนการนัดหมายในครั้งต่อ ๆ ไปใช้เวลาประมาณครั้งละ 

ครึ่งชั่วโมง  พอได้ยินว่าผมให้ค�าปรึกษากับผู้ท่ีมีปัญหา 

มาแล้วกว่า 50,000 คน  บางคนอาจคดิว่าผมแค่รับฟังแบบ

ขอไปทีหรือคุยด้วยแบบผ่าน ๆ  แต่ความจริงไม่ใช่แบบนั้น

เลยครับ  ผมจะซักถามลูกค้าแต่ละคนอย่างละเอียด  และ

คอยติดตามผลว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรข้ึนบ้างกับ

สุขภาพกายและใจอยู่เสมอ  ด้วยประสบการณ์จริงที่สั่งสม

จากการตรวจและรกัษามานาน  ผมกล้าพดูได้อย่างเตม็ปาก
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ว่าการท�าให้การไหลเวยีนเลอืดดขีึน้สามารถช่วยแก้ทกุปัญหา

ไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจได้    

คนส่วนใหญ่มักคิดว่า  “การไหลเวียนเลือดดี”   

หมายถงึการทีเ่ลอืดไหลเวียนได้คล่อง  และ  “การไหลเวยีน

เลือดไม่ด”ี  หมายถงึภาวะทีเ่ลอืดข้นจนไหลเวยีนได้ไม่คล่อง  

แต่ในความเป็นจริงผู้หญิงที่มีปัญหานี้ส่วนใหญ่ไม่ได้มี

ภาวะเลอืดข้น  แต่มเีลอืดไม่พอให้ไหลเวยีนได้ดต่ีางหาก  

ด้วยเหตุนี้  ต่อให้รักษาสุขภาพจนเลือดมีคุณภาพดีแค่ไหน  

ถ้ามีปริมาณไม่พอไม่ว่าอย่างไรสุขภาพก็มีปัญหาอยู่ดี  

การท�าให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นในหนังสือเล่มนี้จึง

ไม่ใช่การท�าให้  “เลือดไหลเวียนคล่อง”  แต่เป็นการท�าให้  

“เลือดไหลเวียนได้อย่างเต็มที่” 

ในทางการแพทย์แผนจนีเราเรยีกภาวะเลอืดไม่พอนีว่้า  

“เลือดพร่อง”  ซึ่งเป็นภาวะท่ีพบบ่อยในผู ้หญิง  และ 

อนัทีจ่รงิกว่า 90 เปอร์เซน็ต์ของลกูค้าสภุาพสตรทีีม่าปรกึษา

กับผมก็ล้วนมีอาการนี้ด้วยกันทั้งสิ้น  

อย่างที่บอกไปแล้วว ่าสุขภาพกายกับใจมีความ

เกี่ยวข้องกันอย่างลึกซึ้ง  เมื่อรักษาจนหายจากภาวะเลือด

พร่อง  ลูกค้าของผมก็มีร่างกายและจิตใจดีข้ึนอย่างเห็น 

ได้ชัด  

SAMPLE
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“รู้สึกมั่นใจจนกลับไปท�างานได้อีกครั้ง”

“เคยไปรักษาภาวะมีบุตรยากมาหลายรอบแล้วก็ 

ไม่เคยได้ผล  แต่ตอนนี้ตั้งครรภ์แล้วค่ะ”

“พอน�้าหนักลดก็มีแฟนจนตอนนี้แต่งงานกันแล้วค่ะ”

“เคยเป็นคนขี้หงุดหงิดมาก  แต่ตอนนี้ใจเย็นลงจน 

ไม่ตวาดลูกอีกเลย”

“ปกติเป็นคนท�าอะไรได้เดี๋ยวเดียวก็เลิก  แต่ทุกวันนี้

มีสมาธิจดจ่อจนท�าอะไรได้ต่อเนื่องมากขึ้น” 

นี่คือส่วนหนึ่งของเสียงตอบรับที่ผมได้รับครับ

ตามหลักของการแพทย์แผนจีน  “เลือด”  ไม่ได ้

หมายถงึแค่เลอืดอย่างเดยีว  แต่ยงัรวมไปถงึสารและฮอร์โมน

ต่าง ๆ ที่อยู่ในเลือดด้วย  เมื่อเลือดพร่องหรือเลือดไม่พอ 

เราจึงไม่มีแรง  หงุดหงิดง่าย  วิตกกังวล  เมื่อเป็นเช่นนี้ไป

นานวันเข้าทั้งร่างกายและจิตใจจะย�า่แย่ลงเรื่อย ๆ 

พดูแบบนีแ้ปลว่ามยีาจนีทีช่่วยแก้ปัญหาได้ในพรบิตา

เลยใช่ไหม 

ค�าตอบคือ  ไม่มีครับ  แน่นอนว่าผมจ่ายยาจีนให้กับ

ลกูค้าทีม่าทีร้่าน  แต่สิง่ทีส่�าคญัและได้ผลยิง่กว่าคอืการปรบั

เปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจ�าวันควบคู่กันไปด้วย 

SAMPLE
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บอกตามตรงว่าผมเองไม่ได้รักษาลูกค้าที่มาหาผม 

ได้ทุกคนเสมอไป  หลายคนเลิกรักษาไปกลางคันด้วย 

หลากหลายเหตุผล  และในนั้นก็มีคนที่ให้เหตุผลว่า  “กิน 

ยาจีนเอาดีกว่า”  หรือ  “ขึ้นชื่อว่าโรคก็ต้องให้หมอหรือ

เภสัชกรเป็นคนจัดการสิ”  รวมอยู่ด้วย  

ต่อให้ผมเลือกยาจีนที่ดีที่สุดให้และพยายามให้ 

ค�าปรึกษาอย่างละเอียดแค่ไหน  ถ้าไม่ปฏิบัติตามเลือดย่อม 

ไม่เพิ่มขึ้น  ซึ่งเท่ากับว่าปัญหาที่มีย่อมไม่หายไปด้วย  

อย่าลืมว่าสภาพร่างกายและจิตใจของคุณในตอนนี้

เป็นผลจากรูปแบบการใช้ชีวิตที่ผ่านมา  และคนที่จะรักษา

มนัได้ดทีีส่ดุกค็อืตวัคณุเอง  ถ้าคดิแต่จะกนิยาจนีโดยไม่ปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรม  ผมขอบอกเลยว่าไม่มีความหมายครับ  

อย่างไรก็ตาม  สิ่งที่ผมจะขอให้คุณท�าไม่ได้ยากอะไร

เลย  ล้วนแต่เป็นเรื่องที่น�าไปปฏิบัติตามได้อย่างง่ายดาย 

ทั้งส้ิน  มันเป็นวิธีที่ผสมผสานหลักการแพทย์แผนจีนที่มี

ประวัติศาสตร ์ยาวนานหลายพันปีกับหลักการแพทย์ 

แผนปัจจุบัน  และยังได้รับการพิสูจน์มาแล้วจากคนกว่า 

50,000 คนว่าใช้ได้ผลจริง

สิ่งที่เราทุกคนควรตระหนักคือร่างกายเป็นส่ิงที่

ตรงไปตรงมามาก  ถ้าเราปิบัติตามหลักการที่ถูกต้อง  

SAMPLE
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แค่เปล่ียนพฤติกรรมเพียงเล็กน้อยเลือดก็จะเพิ่มขึ้นได้

แล้ว  

ประสบการณ์ท่ีได้เห็นมากับตาสอนผมว่าเมื่อการ 

ไหลเวยีนเลอืดดข้ึีน  สุขภาพกายจะดข้ึีน  จากนัน้สขุภาพใจ

ก็จะดีขึ้นตามไปด้วย

แม้แต่คนที่ปกติสีหน้าหม่นหมอง  เบื่อโลก  ปากพูด

ถึงแต่เรื่องแย่ ๆ  หรือเอาแต่มองอะไรในแง่ลบไปเสียหมด  

พอลองท�าตามวิธีที่ผมแนะน�า  ปรากฏว่าใบหน้าพวกเขา

แจ่มใสขึ้น  ค�าพูดค�าจาก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนเก่า  

ผมจึงเชื่อว่าการไหลเวียนเลือดมีส่วนส�าคัญใน

การแก้ปัญหาทั้งทางกายและทางใจควบคู่กัน 

โดยทั่วไปแล้ว  หากไม่ใช่แผนกที่เกี่ยวข้องกับจิตเวช

โดยตรง  เวลาไปรกัษาหรอืขอค�าปรกึษาไม่ว่าจะท่ีโรงพยาบาล

หรือร้านขายยา  หมอหรือผู้เชี่ยวชาญมักสนใจแต่ความ 

ผิดปกติที่เกิดกับร่างกาย  ไม่ค่อยให้ความส�าคัญกับจิตใจ 

สักเท่าไหร่  ซึ่งก็เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล  เพราะถ้าเป็นโรคที่

รักษาหายได้  ไม่ว่าผู้ป่วยจะดีใจหรือเสียใจหมอก็รักษาได้

อยูด่ ี อย่างไรกต็าม  หากลองคดิดดู ีๆ แล้ว  เวลาทีเ่จบ็ป่วย  

เราแค่อยากหายจากโรคเท่านั้นหรือเปล่าครับSAMPLE



20

อยากเลิกปวดเข่าจะได้ไปเที่ยวให้สนุก

ลดน�้าหนักเพราะอยากมั่นใจ

พยายามท�าให้ตัวเองสวยขึ้นเพราะอยากได้แฟนดี ๆ

อยากหายปวดประจ�าเดือน  จะได้ใช้ชีวิตด้วยรอยยิ้ม

เหมือนคนอื่นเขาบ้าง 

ไม่ว่าใครก็ล้วนมีความปรารถนาหรือความต้องการ 

ลึก ๆ ในใจด้วยกันทั้งนั้น 

ตัวคุณที่หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาก็คงไม่ต่างกัน

เป้าหมายของผมจึงไม่ใช่แค่การรกัษาสขุภาพร่างกาย  

แต่ยังต้องการเยียวยาจิตใจให้พ้นจากความทุกข์ด้วย

ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนจีนต่าง

ก็รู้ดีว่าปัญหาสุขภาพร่างกายท่ีมีสาเหตุเกี่ยวข้องกับการ 

ไหลเวียนเลือดมีอยู่มากมาย  ไล่ตั้งแต่ปวดประจ�าเดือน   

มีบุตรยาก  อาการปวดบริเวณคอ  บ่า  ไหล่  และเข่า   

ไปจนถงึโรคมะเรง็หรอืสมองเสือ่ม  ในส่วนของปัญหาสขุภาพ

จติเองกเ็ช่น  โรคซมึเศร้า  ภาวะไม่สมดลุของระบบประสาท

อัตโนมตั ิ ตลอดจนปัญหาทีอ่าจดไูม่ร้ายแรงแต่เป็นอปุสรรค

ในชวีติประจ�าวนัอย่างการขาดความกระตอืรอืร้น  ขาดความ

มัน่ใจ  และขีห้งดุหงดิ  ท้ังหมดนีล้้วนมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการ

ไหลเวียนเลือด 
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หากคุณก�าลังกลุ ้มใจกับปัญหาสุขภาพ  ทุกข์

ทรมานจากอารมณ์ความรู้สึกเชิงลบ  ผมขอให้คุณ

ตระหนักไว้ว่าความผิดไม่ได้อยู่ท่ีตัวคุณ  แต่อยู่ที่การ

ไหลเวียนเลือด  สิ่งนี้นี่เองที่ท�าให้คุณไม่สามารถแสดง

ศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่  

ในหนังสือเล่มนี้  ผมจะบอกวิธีเพิ่มและปรับปรุงการ

ไหลเวียนเลือด  โดยผสมผสานหลักการทั้งจากการแพทย์

แผนปัจจบุนัและการแพทย์แผนจนีทีม่ปีระวตัศิาสตร์ยาวนาน 

นับพันปี  เพื่อแก้ทุกปัญหาไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจของ

คุณครับ 

SAMPLE
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