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ค าน า 
การฝังเข็มลนยาเป็นศาสตร์ที่มีมาหลายพันปี ปัจจุบันเป็นที่รับรองขององค์การอนามัยโลก 

ซึ่งให้ค าแนะน าว่า แพทย์แผนปัจจุบันที่ได้รับการอบรมฝังเข็มลนยาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
สามารถน าการฝังเข็มมาบูรณาการกับการแพทย์แผนปัจจุบัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการรักษา   
การฝั ง เข็มยั ง เป็นทางเลือกหนึ่ ง ในการรักษาโรคที่ การแพทย์แผนปัจจุบันรักษาได้ผล 
ไม่ดี ช่วยลดผลข้างเคียงจากการใช้ยา และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคที่การแพทย์แผน
ปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายสูง ประเทศไทยได้จัดอบรมหลักสูตรวิชาฝังเข็มลนยาให้กับแพทย์แผนปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี พ.ศ 2541 จนสามารถผลิตแพทย์ฝังเข็มเพ่ือให้การรักษาอยู่ทั่วประเทศในปัจจุบัน 
ขณะเดียวกันได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์แผนจีนระดับปริญญาตรีในสถาบัน 
อุดมศึกษาตั้งแต่ปี 2547 ประเทศไทยจึงมีการเรียนการสอนวิชาฝังเข็มลนยาอย่างเป็นระบบมากว่า 
10 ปี ปัจจุบันต าราฝังเข็มในประเทศมีทั้งภาษาไทย อังกฤษ และจีน โดยต าราภาษาไทยและอังกฤษ 
ส่วนใหญ่อ้างอิงมาจากต าราภาษาจีนเป็นหลัก ซึ่งมีเนื้อหาที่กล่าวถึงการแพทย์แผนปัจจุบันค่อนข้างน้อย 
และมีการอ้างอิงงานวิจัยน้อยมาก ในบทที่กล่าวถึงการรักษาพบว่ามีหลายโรคที่ไม่นิยมรักษา 
ด้วยการฝังเข็ม แม้จะถูกจัดประเภทอยู่ในค าแนะน าขององค์การอนามัยโลกว่าเป็นโรคที่รักษาได้
ด้วยการฝังเข็มก็ตาม ส่วนหนึ่งเนื่องจากเป็นโรคที่พบไม่บ่อย หรือเป็นโรคที่รักษาได้ ผลดี 
ด้วยสมุนไพรจีนหรือการแพทย์แผนปัจจุบันอยู่แล้ว  

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือก โดยสถาบันการแพทย์ไทย -จีน  
เป็นหน่วยงานหลักระดับประเทศในการพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนจีน ได้ให้ความส าคัญกับความรู้
ทางวิชาการและมาตรฐานบริการ ได้ผลิตหนังสือฝังเข็มร่วมรักษาโรค เล่ม ๑ ขึ้น ที่มีเนื้อหาเฉพาะ
โรคทั้งด้านการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนจีนซึ่งอ้างอิงจากต ารามาตรฐานและงานวิจัย
ต่างๆ สามารถอ่านแล้วน าไปใช้ประโยชน์ได้ในทางปฏิบัติ โดยคัดเลือกโรคที่พบบ่อย โรคที่การ
ฝังเข็มรักษาได้ผลดี โรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ และโรคที่การแพทย์แผนปัจจุบันรักษา
ไม่ค่อยได้ผลมาเป็นเนื้อหา เพ่ือให้ผู้ที่เรียนวิชาฝังเข็มลนยาซึ่งเชี่ยวชาญสาขาต่างกันมีความเข้าใจใน
โรคสาขาต่างๆ มากขึ้น ก่อนที่จะพิจารณารักษาโรคนั้นๆ ด้วยการฝังเข็ม อันจะเป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ป่วยในการตัดสินใจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษา และจะเป็น
ข้อมูลให้แพทย์แผนปัจจุบันที่ไม่ได้ศึกษาวิชาการฝังเข็มลนยาได้มีพ้ืนฐานความเข้าใจศาสตร์นี้ อีกทั้ง
เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย  



 

 

 

ในนามของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือก ผมขอขอบคุณบรรณาธิการ 
กองบรรณาธิการและคณะท างาน ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาเรียบเรียงเนื้อหาให้สมบูรณ์จนหนังสือเล่ม
นี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ปัจจุบันและ
การแพทย์แผนจีนในประเทศไทยต่อไป  

          

    ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ. ธวัชชัย กมลธรรม 
    อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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ค าแนะน าการใช้หนังสือ  

การทับศัพท์พินยิน 

 การใช้อักษรไทยทับศัพท์ภาษาจีนกลางในหนังสือเล่มนี้ ยึดตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์
ภาษาจีนกลางของราชบัณฑิตยสถานเป็นส่วนใหญ่ แต่ได้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางประการเพ่ือให้
ผู้ที่ไม่รู้ภาษาจีนกลางออกเสียงได้ง่ายขึ้นและใกล้เคียงภาษาเดิมที่สุด ดังนี้ 

1. พยัญชนะและสระ ส่วนใหญ่เทียบตามตารางการเทียบเสียงที่ราชบัณฑิตยสถานให้ไว้ 
เช่น f = ฟ,  eng= เอิง; fēng = เฟิง  

2. ทับเสียงให้ใกล้เคียงกับเสียงภาษาจีน แต่สะกดด้วยรูปภาษาไทยที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคย 
เช่น chuān = ชวน  

3. สระที่ราชบัณฑิตยสถานก าหนดให้ทับศัพท์ได้หลายแบบ เช่น ao ราชบัณฑิตยสถาน
ก าหนดให้ใช้รูป เ-า หรือ –าว ก็ได้ แต่หนังสือเล่มนี้เลือกรูปเสียงยาว คือ –าว เพียงรูปเดียว เช่น 
yāo = ยาว  

4. เสียงสระประสมบางเสียงในภาษาจีนกลาง เช่น ue เมื่อผสมกับพยัญชนะ j,q,x,y ซึ่ง
ทับศัพท์เป็นพยัญชนะไทย จ , ช, ซ, ย ตามล าดับ และใช้พยัญชนะ ว ควบกล้ าอยู่ด้วย จะใส่
เครื่องหมายพินทุ (จุดทึบใต้พยัญชนะ) ใต้พยัญชนะต้น จ, ช, ซ, ย นั้น เช่น xuã = เสฺว  

5. กรณีตัว ห มีเครื่องหมายพินทุก ากับ ออกเสียงเป็นเสียงควบกล้ าและใช้เป็นอักษรน า
ด้วย เช่น huá = หฺวา  

6. กรณีทับศัพท์เป็นอักษรต่ าและเป็นเสียงควบกล้ า หากผันวรรณยุกต์เทียบเสียง
วรรณยุกต์จัตวาในภาษาไทย จะใช้ ห แทรกระหว่างอักษรต่ าที่ควบกล้ านั้น เช่น yú = ยฺหวี  

7. กรณเีสียงพยัญชนะภาษาจีนกลางมีเสียงเทียบได้กับพยัญชนะไทยทั้งอักษรสูงและอักษร
ต่ า เช่น x เทียบได้ทั้ง ส และ ซ; f เทียบได้ทั้ง ฝ และ ฟ จะเลือกใช้อักษรสูงหรืออักษรต่ าตาม
หลักการผันเสียงวรรณยุกต์ของไทย เช่น xīng = ซิง, xíng = สิง; fāng = ฟาง, fáng = ฝาง  



 

 

จ 

  แต่หากค าภาษาจีนกลางมีเสียงวรรณยุกต์เทียบได้กับวรรณยุกต์โท ซึ่งภาษาไทยเขียนได้ 
2 รูป คือ อักษรสูงใช้ไม้โท กับ อักษรต่ าใช้ไม้เอก เลือกใช้แต่รูปอักษรต่ าใช้ไม้เอกเพียงรูปเดียว เช่น 
sào = ซ่าว (ไม่ใช้ ส้าว)  

8. ค าว่า yuán ราชบัณฑิตยสถานก าหนดให้ทับศัพท์เป็น เยฺหวียน แต่เนื่องจากอ่านยาก 
จึงปรับเป็น หยวน แทน 

9. พยัญชนะต้น y- อาจทับศัพท์เป็น อ- หรือ ย- สุดแท้แต่เสียงใดจะตรงค าค าภาษาจีน
กลางนั้นๆ เช่น yi = อี แต่ yán = เหยียน  

10. พยัญชนะต้น w- อาจทับศัพท์เป็น อ- หรือ ว- สุดแท้แต่เสียงใดจะตรงค าค าภาษาจีน
กลางนั้นๆ เช่น wu = อู แต่ wo = วอ  

11. พยัญชนะต้น r- ราชบัณฑิตยสถานก าหนดให้ทับศัพท์เป็น ร- โดยมากนิยมออกเสียง
เป็น ย- 

12. หนังสือเล่มนี้ไม่ใช้เครื่องหมายทัณฑฆาตก ากับ ดังนั้น สระ ei จึงทับศัพท์เป็น เ-ย 
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นิยาม 
โรคไมเกรน เป็นกลุ่มอาการปวดศีรษะเปน็ๆ หายๆ ร่วมกับคลื่นไส้อาเจียน กลัวแสง กลัวเสียง 

อาจมีอาการผิดปกติอ่ืนๆ ทางระบบประสาทน ามาก่อน (Aura) 
   Migraine เป็นค ามาจากภาษาฝรั่งเศส ตรงกับค าในภาษากรีกว่า hemicrania คล้ายกับค า 
megrim ในภาษาอังกฤษโบราณ หมายถึง อาการปวดศีรษะข้างเดียว พบว่าผู้ปุวยโรคไมเกรน
ร้อยละ 40 มีอาการปวดศีรษะข้างเดียว, ร้อยละ 20 เริ่มต้นปวดศีรษะข้างเดียวแล้วลุกลามเป็น  
2 ข้าง และอีกร้อยละ 40 มีอาการปวดศีรษะทั้ง 2 ข้าง 

ระบาดวิทยา 
อุบัติการณ์โรคไมเกรนแตกต่างกันไปตามเพศ วัย เชื้อชาติ เศรษฐานะ และเกณฑ์ 

ในการรายงาน ในเด็กพบตั้งแต่ร้อยละ 1–3 ในอายุ 6–7 ปี ถึงร้อยละ 5–9 ในอายุ 11–15 ปี, ในเพศ
ชายปวดศีรษะข้างเดียวพบร้อยละ 10, รวมปวด 2 ข้างด้วยพบถึงร้อยละ 20, ในเพศหญิงพบได้
ร้อยละ 16, รวมปวด 2 ข้างด้วยพบร้อยละ 26, คนตะวันตกพบร้อยละ 8.6 ในเพศชายและ 20.4 
ในเพศหญิง, คนอเมริกันนิโกรพบร้อยละ 7.2 ในเพศชายและ 16.2 ในเพศหญิง, คนเอเชีย
ตะวันออกพบร้อยละ 4.2 ในเพศชายและ 9.2 ในเพศหญิง, โดยเฉลี่ยพบในเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชายเป็นสัดส่วน 3 ต่อ 2, ประเทศที่ตั้งอยู่ในระดับน้ าทะเลพบร้อยละ 3.6, ส่วนบนยอดเขาสูงพบ
ร้อยละ 12.4, ในสังคมที่มีรายได้สูงพบน้อยกว่าสังคมที่มีรายได้ต่ า 

สาเหต ุ
สาเหตุจากพันธุกรรม พบประวัติบุคคลในครอบครัว 2 ล าดับ (บิดา มารดา และบุตร)  

เป็นโรคไมเกรนได้ร้อยละ 46, หากรวมประวัติบุคคลในครอบครัว 3 ล าดับ (ปูุ ย่า ตา ยาย) จะพบ
อุบัติการณ์สูงถึงร้อยละ 55–60, เพศหญิงเป็นมากกว่าเพศชาย, ความเสี่ยงจะเป็นโรคไมเกรนหาก
ญาติ ใกล้ชิดเป็นมี โอกาสร้อยละ 30, หากบิดาหรือมารดาเป็นมี โอกาสเกิดโรคร้อยละ 45 ,  
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หากทั้งบิดาและมารดาเป็นมีโอกาสสูงประมาณร้อยละ 70, ในฝาแฝดหากคนใดคนหนึ่งเป็น 
พบว่าอีกคนหนึ่งมีโอกาสเป็นโรคร้อยละ 50 ที่เหลือร้อยละ 50 เป็นผลจากสิ่งแวดล้อม  
 บุคลิกภาพที่ท าให้เกิดโรคไมเกรน ได้แก่ บุคคลที่สนใจอาการเจ็บปุวยของตนมาก ขี้กังวล 
ซึมเศร้า หรือมีอาการปวดเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุ ผู้ที่มีการตอบสนองต่อความเครียดมากเกินไป 
หรือบุคลิกภาพชนิดพอใจแต่สิ่งดีเลิศ (perfectionist) ด้านปัจจัยทางสติปัญญาและอารมณ์ พบว่า
อาการวิตกกังวล ซึมเศร้า เกี่ยวข้องกับโรคไมเกรนอย่างชัดเจน  

ชนิดของไมเกรน 
 โรคไมเกรนแบ่งเป็นชนิดต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 1.1 
ตารางที่ 1.1 แสดงชนิดและลักษณะของโรคไมเกรน (1) 

       ชนิด ลักษณะ 

1. Migraine without aura/ 
  common migraine    

ปวดศีรษะเป็นๆ หายๆ ปวดข้างเดียว ร่วมกับอาการคลื่นไส้ กลัวแสง 

(photophobia) และไวต่อเสียง (phonophobia) 

2. Migraine with aura/classical  
   migraine 

ปวดศีรษะที่มีลักษณะเฉพาะ น าโดยอาการผิดปกติทางสายตา การได้ยิน 

และการพูด มักเกิดอย่างช้าๆ ภายใน 2–5 นาที และเป็นอยู่นาน

ประมาณ 60 นาที แบ่งเป็น 

1. Migraine with typical aura  

1.1 Typical aura with headache  

1.2 Typical aura without headache 

2. Migraine with brainstem aura  

3. Hemiplegic migraine  

3.1 Familial hemiplegic migraine (autosomal 

dominant – AD) 

3.2 Sporadic hemiplegic migraine 

4. Retinal migraine – unilateral visual field defect 
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3. Chronic migraine  อาการปวดศีรษะมากกว่า 15 วันต่อเดือน นานกว่า 3 เดือน โดยไมม่ี 

medication abuse 

4. Complications of migraine  กลุ่มโรคไมเกรนท่ีมีภาวะแทรกซ้อน อาจเริ่มด้วยอาการในข้อ 1–2  

แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกดิตามหรอืร่วมกัน  

1. Status migrainosus: อาการต่อเนื่องนานกว่า 72 ช่ัวโมง 

2. Persistent aura without infarction: อาการเรือ้รังนานกว่า 1 สัปดาห ์

3. Migrainous infarction  

4. Migraine-triggered epileptic seizure  

5. Probable migraine 1. Probable migraine without aura 

2. Probable migraine with aura 

6. Episodic syndrome that may 
   be associated with migraine     

 

1. Recurrent GI disturbance  

1.1 Cyclical vomiting 

1.2 Abdominal migraine 

2. Benign paroxysmal vertigo 

3. Benign paroxysmal torticollis 

กลุ่มอาการปวดศีรษะ ใบหน้า เส้นประสาทบริเวณศีรษะ และอื่นๆ  

1. Tension type headache 
2. Trigeminal autonomic cephalalgias (TACs) 
3. Other primary headache disorders  
4. Headache attributed to trauma or injury to the head and/or neck 
5. Headache attributed to cranial or cervical vascular disorder 
6. Headache attributed to non-vascular intracranial disorders 
7. Headache attributed to a substance or its withdrawals 
8. Headache attributed to infection 
9. Headache attributed to disorder of homeostasis 
 



 
 

 
โรคไมเกรน                                                                                                            5                                                                                                                                                                                                                                                                    

10. Headache or facial pain attributed to disorder of the cranium, neck, eyes, 
      ears, nose, sinuses, teeth, mouth or other facial or cervical structures          
11. Headache attributed to psychiatric disorders 
12. Painful cranial neuropathies and other facial pains 
13. Other headache disorders 

พยาธิสรีรวิทยา 
โรคไมเกรนเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรม (hereditary susceptibility) ที่ระบบประสาท

มีความไวต่อสิ่งกระตุ้นเป็นระยะๆ (periodic) ท าให้เกิดการรับสัมผัสผิดปกติและเพ่ิมความรุนแรง
ในสิ่งเร้าต่างๆ เช่น อาการปวดศีรษะ การเต้นของหลอดเลือด อาการเจ็บบนหนังศีรษะ ความไวต่อ
แสง เสียง กลิ่นต่างๆ อาหารบางชนิด เป็นต้น 
 อาการเตือน (premonitory symptoms) เกิดจากการท างานผิดปกติของ hypothalamus 
จากการเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาท monoamines 

อาการในระยะน า (aura) เป็นลักษณะ cortical shutdown เกิดจากรับสัญญาณประสาท
สัมผัสปริมาณมากเข้าไปบริ เวณสมองส่วนรับภาพหรือส่วนอ่ืน หรือการกระตุ้นย้อนขึ้น 
(upstream) จาก hypothalamus หรือก้านสมอง ไปยัง cerebral cortex  

ช่วงปวดศีรษะจะมีสัญญาณประสาทจาก cerebral cortex ลงไปยับยั้ง (downstream) 
ระบบควบคุมอาการปวดส่วนกลาง endogenous pain-control pathway  

ความถี่และความรุนแรงของการปวดศีรษะขึ้นกับขีดความไวในผู้ปุวยแต่ละคน 
(threshold of susceptibility)  
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ภาพที่ 1.1 : แสดงทางเดินประสาทในการตอบสนองต่ออาการปวดศีรษะ พื้นที่ 2 ใน 3 ของใบหน้าเป็นบริเวณ

หลักของการรับความรู้สึกผ่านทางเส้นประสาท trigeminal แขนง ophthalmic เข้าสู่ก้านสมองไปตาม spinal 

trigeminal tract ระดับต้นคอที่ 2 รวมกับเส้นประสาทท่ีรับสัมผัสจากท้ายทอย (occipital) ควบคุมโดยระบบ 

endogenous pain-control จาก periaqueductal gray matter (PAG) และ locus coeruleus (LC) 

(TG=trigeminal ganglion, DRG=dorsal root ganglion)(2) 

1. สาเหตุน า (Predisposition) 
1.1 ปัจจัยทางพันธุกรรม 
ในกลุ่มผู้ปุวย familial hemiplegic migraine ซึ่งพบน้อย แต่มีลักษณะการถ่ายทอด

ทางพันธุกรรมแบบยีนเด่น (AD) โดยพบการกลายพันธุ์บริเวณ α-1 subunit ของ P/Q type, 
voltage-gated calcium channel บน chromosome 19, พบได้ประมาณร้อยละ 55 ของ
ผู้ปุวย และร้อยละ 15 พบความผิดปกติบน chromosome 1, ที่เหลือยังไม่ทราบความผิดปกติ  

ความผิดปกติทางระบบประสาทซึ่งเกิดจากความผิดปกติของ ion channel เรียกว่า
channelopathies มักมีอาการเป็นๆ หายๆ คล้ายกับอาการของโรคไมเกรน 
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1.2 ระดับแมกนีเซียมไม่พอเพียง 
 พบระดับแมกนีเซียมในสมองลดลงขณะปวดศีรษะ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่หากระดับ
แมกนีเซียมไม่เพียงพอ จะเป็นเหตุให้สมองมีความไวต่อการถูกกระตุ้นได้ง่าย เนื่องจากประจุ
แมกนีเซียมท าหน้าที่เป็นยามเฝูาประตูและสกัดกั้น n-methyl-d-aspartate (NMDA)–subtype 
glutamate receptor ซึ่งเป็นสารกระตุ้นสมอง 

1.3 การเกิด excitatory amino acids 
 พบสาร glutamate และ aspartate ในเกล็ดเลือดของผู้ปุวยโรคไมเกรนที่มีอาการน า
มากกว่าปกติ และเพ่ิมสูงขึ้นขณะปวดศีรษะ 

1.4 การเปลี่ยนแปลงทางประสาทสรีรวิทยา 
 การที่สมองคุ้นชิน (habituation) และปรับตัวต่อการกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าทางแสงหรือ
เสียง สามารถตรวจได้ด้วย visual หรือ auditory evoked potential และ transcranial 
magnetic stimulation หรือ electromyography เมื่อมีการกระตุ้นให้ไวต่อสิ่งเร้า หากสมอง
ไม่สามารถปรับตัวได้จะเกิดอาการปวดศีรษะ การรับรู้ทางการสัมผัสเหล่านั้นจะกลับคืนเป็นปกติ 
(normalization) โดยพบระดับ serotonin ในเกล็ดเลือดเพ่ิมข้ึนแล้วค่อยลดลงจนปกติ 
 การที่สมองไม่สามารถปรับตัวได้ (failure to habituation) ก่อนอาการปวดศีรษะ แสดงถึง
ความไวของ cerebral cortex ต่อการถูกกระตุ้นเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ ยังพบความไวของระบบควบคุม
ความเจ็บปวดส่วนกลาง (central trigeminal pathway) เพ่ิมขึ้นขณะปวดศีรษะ แสดงถึงการถดถอย
ของระบบควบคุมความเจ็บปวด 

1.5 Hypothalamus-pituitary axis & dopaminergic transmission 
 ผู้ปุวยร้อยละ 25 มีอาการคล้ายมีความสุข ถูกกระตุ้นได้ง่าย ซึมเศร้า หิว กระหายน้ า 
หรือง่วงซึมได้ 24 ชั่วโมงก่อนปวดศีรษะ ซึ่งเป็นอาการแสดงของระบบ hypothalamus ร่วมกับ
กลุ่มเซลล์ประสาทบริเวณเหนือ chiasmatic ส่วนอาการหาวนอนบ่อยเป็นอาการแสดงของระบบ 
dopaminergic, โดยพบระดับ dopamine ไม่พอเพียงในผู้ปุวยโรคไมเกรน และมีตัวรับสาร 
dopamine ที่มีความไวสูง 

1.6 Opioids: endogenous pain-control system 
Endogenous opioids เป็นสารสื่อประสาทชนิดยับยั้งในระบบควบคุมความเจ็บปวด

ส่วนกลาง ประกอบด้วยสาร beta-endorphin, enkephalins และ dynorphins, พบระดับ 
metenkephalin สูงในผู้ปุวยโรคไมเกรนและสูงขึ้นขณะปวดศีรษะ การให้ยา naloxone ขนาด 0.8 มก. 



 

 

 
 

 

8                                                    กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

ฉีดเข้ากล้าม สามารถยับยั้งอาการน าของไมเกรนให้สั้นลง แต่ไม่ลดความรุนแรงของอาการปวดศีรษะ
ที่ตามมา 
 ระบบควบคุมความเจ็บปวดในผู้ปุวยโรคไมเกรนผิดปกติ จะรู้สึกปวดเย็นๆ บริเวณศีรษะ
ได้ง่าย การปวดศีรษะจากการรับประทานน้ าแข็งหรือไอศกรีมเย็นจัด พบได้บ่อยในผู้ปุวยโรค 
ไมเกรน และจะปวดบริเวณท่ีปวดไมเกรนเป็นประจ า 

1.7 ปฏิกิริยาของหลอดเลือด  
 พบการขยายตัวของหลอดเลือดสมองในผู้ปุวยโรคไมเกรนมากกว่าปกติขณะได้รับ
คาร์บอนไดออกไซด์ และบริเวณที่ปวดไมเกรนเป็นประจ าจะมีปฏิกิริยาของหลอดเลือดแดงบนศีรษะ
ต่อการออกก าลังกายหรือความเครียดมากกว่า  

2. สาเหตุกระตุ้น (trigger) 
 ผู้ปุวยโรคไมเกรนจ านวนมากไม่พบสาเหตุกระตุ้นการปวดศีรษะ อาจมีสาเหตุภายใน
ควบคุมหรือกระตุ้น ท าให้มีอาการเป็นระยะ เช่นเดียวกับการมีรอบเดือนในสตรี โดยมีนาฬิกา 
ภายในเป็นตัวก าหนด (internal clock) เป็นลักษณะเฉพาะของการท างานระบบ hypothalamus  
ซึ่งผู้ปุวยโรคไมเกรนจะมีอาการเตือนล่วงหน้าประมาณ 24 ชั่วโมง  

ผู้ปุวยบางกลุ่มอาจมีอาการเริ่มจากบริเวณ cerebral cortex ที่ตอบสนองต่อความเครียด
หรือสิ่งกระตุ้นจากภายนอก เช่น แสง เสียง กลิ่นต่างๆ หรืออาหารบางชนิด เมื่อระดับความไว
ต่อสิ่งกระตุ้นเพิ่มขึ้น ระดับความอดทนต่อการปวดลดลง ก็จะเกิดอาการข้ึน 

สารทึบรังสี (contrast medium) และยาขยายหลอดเลือดสมอง (vasodilators) อาจเป็น
สาเหตุกระตุ้นได้  

3. ต าแหน่งปวดศีรษะ 
 อาการปวดศีรษะในผู้ปุวยไมเกรน มักเริ่มปวดตื้อหนักบริเวณด้านหน้า ด้านข้าง หลังศีรษะ 
ต้นคอ หรือท้ายทอย เมื่ออาการมากขึ้นจะกลายเป็นปวดตุ้บๆ ซึ่งเป็นลักษณะการปวดตามหลอดเลือด
บริเวณศีรษะ อันเป็นโครงสร้างที ่มีความรู ้ส ึกปวดที่ส าคัญที ่สุด โดยเฉพาะส่วนต้น ของ 
หลอดเลือดแดงสมองและเยื่อหุ้มสมอง รองลงมา คือ หลอดเลือดด าใหญ่และโพรงเลือดด า , 
บริเวณโพรงกะโหลกด้านหน้าและหลัง, จะไวต่อความเจ็บปวดเช่นเดียวกับเยื่อหุ้มสมองที่ถูกขยาย  
โดยมีแขนงเส้นประสาทกระจายออกไปตามหลอดเลือดแดงในสมองเพ่ือรับความรู้สึกและ
ควบคุมกล้ามเนื้อเรียบในหลอดเลือด 
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ตารางที่ 1.2 แสดงหลอดเลือดทีข่ยายตัวกับต าแหน่งที่ปวดศีรษะ(2) 

หลอดเลือด ต าแหน่งท่ีปวด 
Middle meningeal หลังลูกนัยน์ตา 
Internal carotid ในกะโหลก และ anterior & middle 
cerebral 

ในและหลังลูกนัยน์ตา 

Internal carotid ส่วนปลาย และ middle cerebral 
ส่วนต้น 

ไม่สบายข้างกระบอกตา 

Middle cerebral ช่วงกลาง หลังลูกนัยน์ตา 
Middle cerebral ส่วนปลาย หน้าผาก เหนือตาข้างเดียวกัน 
Vertebral ท้ายทอย 
โพรงเลือดด า superior sagittal ด้านหน้าและด้านบน ปวดไม่รุนแรง 

ทางเดินประสาทของระบบรับความรู้สึกปวดจากหลอดเลือดแดงในสมองและเยื่อหุ้ม
สมอง จะผ่านทางระบบเส้นประสาทสมองคู่ที่ 5 (trigeminal nerve) โดยรับจากผิวด้านบนของ 
tentorium และ anterior & middle cranial fossae 

แขนงที่ 1 ของเส้นประสาท trigeminal (ophthalmic) รับความรู้สึกจาก tentorium, falx 
และ venous sinuses จะท าให้รู้สึกปวดบริเวณเบ้าตาและบริเวณ fronto-parietal ซึ่งแขนงของ 
trigeminal nerve จะรวมกับระบบประสาทอัตโนมัติ sympathetic ที่มาจาก superior cervical 
ganglion บริเวณผนังของ cavernous sinus ประกอบเป็น cavernous plexus   

แขนงที่ 2 ของเส้นประสาท trigeminal (maxillary) รวมกับระบบประสาทอัตโนมัติ
parasympathetic บริเวณ pterygopalatine ganglion จากเส้นประสาท vagus และ glossopharyngeal 
ช่วยรับความรู้สึกและควบคุมหลอดเลือดแดงบริเวณด้านหลัง (posterior circulation) 

หลอดเลือดแดง middle meningeal ถูกเลี้ยงโดยแขนงที่ 2 และ 3 ของเส้นประสาท 
trigeminal  
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ภาพที่ 1.2 แสดงระบบประสาทอตัโนมัติที่ควบคมุหลอดเลือดแดงบนศรีษะ 

ระบบ parasympathetic จาก superior salivatory nucleus (SSN) ร่วมกับเส้นประสาท
สมองคู่ที่ 7 (CrN7) ก่อนให้แขนง greater superficial petrosal (GSP) แล้วให้แขนงไปยังเซลล์ใน
ผนังหลอดเลือด internal carotid (IC) และมีบางแขนงไปรวมกับระบบ sympathetic ผ่าน vidian 
nerve (VN) ไปยัง sphenopalatine ganglion (SPG) แล้วจะให้แขนงออกไปเลี้ยงหลอดเลือดนอก
กะโหลก external carotid (EC) หรือย้อนกลับเข้าไปเลี้ยง IC ผ่าน orbital rami (OR) บริเวณ 
ลูกตา ระบบ sympathetic จาก superior cervical ganglion (SCG) สร้างเป็นปมประสาทในผนัง
ของหลอดเลือดแดงทั้ง IC และ EC เส้นประสาทรับรู้จากหลอดเลือด IC จะขึ้นไปตามเส้นประสาท 
trigeminal แขนงที่ 1 (V1)(2) 

เยื่อหุ้มสมองส่วนเหนือ tentorium ส่งความรู้สึกทางเส้นประสาท trigeminal ด้านล่าง
และด้านหลัง ส่งผ่านเส้นประสาทระดับคอที่ 1–3, ซึ ่งจะให้ความรู ้ส ึกปวดออกไปด้าน 
ท้ายทอยและต้นคอ 

การส่งผ่านสัญญาณประสาทรับความรู้สึกเจ็บปวดบริเวณเซลล์ประสาท trigeminal caudalis 
หรือ dorsal horn ของไขสันหลัง จะถูกควบคุมโดยเซลล์ประสาทยับยั้ง (Inhibitory neurons) ของ
ระบบ endogenous pain-control system 
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4. อาการปวดศีรษะจากพยาธิสภาพนอกกะโหลก 
ความผิดปกติของกระดูกสันหลังส่วนต้นคอระดับ C- 2 และ C- 3 อาจท าให้ปวดบริเวณ

ท้ายทอยและต้นคอ หรือหลังเบ้าตาด้านเดียวกับแขนงประสาทที่ร่วมกับทางเดินประสาท 
spinal trigeminal tract  
 เส้นประสาท vagus และ facial รับความรู้สึกบริเวณใบหูและหนังศีรษะด้านข้าง หากมี
ความผิดปกติอาจรู้สึกปวดได้ 
 การบีบรัดของกล้ามเนื้ออาจเพ่ิมอาการปวดในผู้ปุวยโรคไมเกรนได้ การบีบรัดอย่างมากหรือ
รุนแรงของกล้ามเนื้อบริเวณศีรษะ ใบหน้า ต้นคอ เช่น temporalis, masseter, neck muscles  
พบบ่อยทั้งในผู้ปุวยโรคไมเกรนและ tension headache ต าแหน่งกล้ามเนื้อที่บีบรัดตัวมักเป็น
ตามแนวที่ปวด แสดงว่าการบีบรัดตัวของกล้ามเนื้อเป็นปรากฏการณ์ทุติยภูมิ (เกิดภายหลัง) แต่มี
ผลต่ออาการปวดศีรษะของผู้ปุวยได้ 

5. สรุปพยาธิวิทยาของโรคไมเกรน 
โรคไมเกรนเป็นปฏิกิริยาของระบบประสาทและหลอดเลือดที่ตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก ผู้ปุวยมีพันธุกรรมของไมเกรน ซึ่ง
ความไวต่อการกระตุ้นขึ้นกับสมดุลระหว่างการกระตุ้นและการยับยั้งในระดับต่างๆ ของการ
ควบคุมในระบบประสาท ความสมดุลดังกล่าวอาจขึ้นกับระดับของแมกนีเซียม, excitatory amino  
acids, สาร monoamines, opioids, และปัจจัยอ่ืนๆ ระบบควบคุมความเจ็บปวดส่วนกลาง 
(trigemino-vascular: endogenous pain-control system) เกี่ยวข้องในการเกิดอาการปวด
ศีรษะในผู้ปุวยไมเกรน 

กลไกการเกิดอาการปวดศีรษะในผู้ปุวยไมเกรน พบว่าเกิดจากความไม่คงตัวของการ
ตอบสนอง trigemino-vascular reflex ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมความเจ็บปวด ท าให้เกิด
สัญญาณประสาทที่มากเกินจาก spinal trigeminal nucleus และทางเดินประสาทที่เชื่อมโยงกับ 
thalamus ในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เข้ามามากทาง visual & auditory cortex หรือถูกกระตุ้น
ผ่านทาง corticobulbar tract ลงไปก้านสมอง สุดท้ายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองซึ่งกันและกันระหว่าง
ก้านสมองและหลอดเลือดแดงบนศีรษะ ซึ่งสัญญาณประสาทจากหลอดเลือดจะท าให้การรับรู้
ความเจ็บปวดเพ่ิมมากขึ้นผ่านทาง trigemino-vascular reflex 
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งานวิจัยหลายชิ้นยืนยันความส าคัญของสาร serotonin (5HT) ว่ามีส่วนในการเกิดไมเกรน 
แต่ต าแหน่งการเกิดและกลไกยังไม่ทราบแน่นอน อาจอยู่ในระบบควบคุมความเจ็บปวดส่วนกลาง 
trigemino-vascular system หรือทางเดินสารสื่อประสาท serotonin ใน cerebral cortex หรือ
ออกฤทธิ์โดยตรงบนหลอดเลือด หรือทั้ง 3 ระดับ การใช้ยารักษาอาการปวด เช่น sumatriptan 
หรือ ergotamine อาจออกฤทธิ์บนหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดนอกกะโหลก และบนเยื่อหุ้ม
สมอง รวมทั้งบริเวณท่ี trigeminal nerve เลี้ยงอยู่ สามารถออกฤทธิ์ปูองกันผ่านกลไกในระบบ
ประสาทกลางได้ 

อาการและอาการแสดง 
 ผู้ปุวยร้อยละ 25 เริ่มมีอาการปวดศีรษะครั้งแรกก่อนอายุ 10 ปี อาจเริ่มมีอาการในวัย
เด็กเล็กหรือสูงวัยถึง 70 ปีก็ได้ โดยเฉลี่ยจะเริ่มเมื่ออายุ 19 ปี และไม่น่าเริ่มมีอาการหลังอายุ 50 ป ี

 

ภาพที่ 1.3 แสดงระยะเวลาของการเกิดอาการเตือน อาการน า หรือความผิดปกติทางระบบประสาทต่างๆ

ก่อนอาการปวดศีรษะไมเกรน(2) 

อาการและอาการแสดงทางคลินิกจะสามารถวินิจฉัยแยกโรคไมเกรนได้ โดยการซัก
ประวัติควรสอบถามอาการเตือนและอาการน าช่วง 24 ชั่วโมงก่อนอาการปวดศีรษะ 

1. อาการเตือน (premonitory symptoms) พบร้อยละ 30 ของผู้ปุวย ครึ่งหนึ่งจะมี
อาการแสดงผิดปกติทางระบบประสาทตามมา อาการเตือนที่พบบ่อย ได้แก่ ความผิดปกติทาง
อารมณ์ เช่น หงุดหงิดง่าย ซึมเศร้า อารมณ์ดีเป็นพิเศษ เป็นต้น ; อยากอาหารมากเป็นพิเศษ 
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โดยเฉพาะของหวาน รองลงมา คือ อาการง่วงเหงาหาวนอนและกระหายน้ าบ่อย ตามด้วย
อาการปวดศีรษะ โดยอาจมีอาการน าหรือไม่ก็ได้ ความน่าเชื่อถือในการคาดเดาว่ากลุ่มอาการ
เตือนใดจะมีอาการปวดศีรษะตามมา พบบ่อยที่สุด คือ อาการเหนื่อยอ่อนเพลีย ขาดสมาธิ และ
ตึงต้นคอ อาการแสดงที่ส าคัญ คือ หาวนอน  
 2. อาการน า (aura) ความผิดปกติของลานสายตา พบในผู้ปุวยโรคไมเกรนเกือบทุกราย 
ได้แก่ การเห็นแสงไฟวิ่งในลานสายตา (zigzag pattern), ลานสายตาบางส่วนถูกบดบังด้วยฝูาสีขาว 
(scintillating scotoma – teichopsia), หรือเห็นเป็นแสงสว่างจ้ากว่าปกติ (flashes – photopsia), 
อาจเห็นภาพเลื่อนได้ อาการทางระบบประสาทอ่ืนๆ ได้แก่ ชาหรืออ่อนแรงครึ่งซีก พบประมาณ  
1 ใน 3, พูดหรือนึกค าศัพท์ล าบาก (aphasia) พบร้อยละ 18, รับรสและกลิ่นผิดปกติพบได้น้อย 
อาการทั้งหมดจะหายไปภายใน 10–60 นาที ตามด้วยปวดศีรษะ หรืออาจไม่ปวดศีรษะในกลุ่ม
อาการน าอย่างเดียว (aura alone) 
 3. อาการปวดศีรษะ  

3.1 ต าแหน่ง พบปวดศีรษะข้างเดียวประมาณ 2 ใน 3 ของผู้ปุวย ที่เหลือปวดศีรษะ   
2 ข้าง อาจสลับข้างได้ในคราวเดียวกัน ต าแหน่งปวดที่พบบ่อย คือ บริเวณหน้าผากและขมับ
ด้านขา้ง หรืออาจรู้สึกปวดลึกในเบ้าตาร้าวไปด้านหลังศีรษะ ท้ายทอย และต้นคอ หรือลงบ่าไหล่ 
บางรายอาจปวดตื้อจากท้ายทอยร้าวมาด้านหน้าในบริเวณที่มีหลอดเลือดแดง หรืออาจปวด
บริเวณใบหน้า จมูก แก้ม เหงือกและฟัน ร้าวขึ้นตาและใบหู  

3.2 ลักษณะอาการปวด ส่วนใหญ่เริ่มปวดตื้อ แล้วเปลี่ยนเป็นตุ้บๆ ตามชีพจร
ต่อเนื่อง, ร้อยละ 42 จะปวดศีรษะทันทีทันใดคล้ายถูกแทง และบางรายมีลักษณะเฉพาะของ
ตนเองขณะปวดศีรษะ 
 4. ระยะพักฟื้น (refractory) ผู้ปุวยรู้สึกอ่อนเพลีย สูญเสียพลังงาน เป็นเวลาหลายวัน 
หลังจากอาการปวดศีรษะหายไป ขาดสมาธิ หงุดหงิดง่าย เหนื่อยหน่าย และไม่อยากอาหารได้
เป็นวัน ส่วนน้อยมีความอยากอาหารเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะชอบทานของหวานหากถูกกระตุ้น เช่น 
กระทบกระเทือนศีรษะ ก้มศีรษะ เขย่าศีรษะ เป็นต้น อาจกลับมาปวดศีรษะช่วงสั้นๆ ได้อีก 
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การวินิจฉัย 
 การซักประวัติและตรวจร่างกายอย่างละเอียด สามารถหลีกเลี่ยงการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ที่ไม่จ าเป็นหรือการรักษาที่ไม่เหมาะสม หากประวัติอาการไม่เข้ากับเกณฑ์การวินิจฉัยกลุ่มโรค 
ไมเกรน อย่างน้อยอาจให้แนวทางในการวินิจฉัยและการรักษาต่อไป 
1. อายุเมื่อเริ่มมีอาการ 
 แบ่งการปวดศีรษะเป็นกลุ่มเฉียบพลัน กึ่งเฉียบพลัน และเรื้อรัง ใช้แยกการปวดศีรษะ   
ปฐมภูม ิ(primary headache) ออกจากกลุ่มปวดศีรษะทุติยภูมิ (secondary headache) ได้ 
 อาการปวดศีรษะครั้งแรกหากเป็นเฉียบพลันรุนแรง ต้องวินิจฉัยแยกโรคปวดศีรษะ 
ทุติยภูมิ ซึ่งมีสาเหตุและการรักษาต่างกัน หากปวดศีรษะเป็นเรื้อรังมากกว่า 3 เดือนหรือเป็น
แรมปี มักนึกถึงกลุ่มปวดศีรษะปฐมภูมิ ผู้ปุวยที่อายุมากกว่า 55 ปี ปวดศีรษะครั้งแรก ต้องนึกถึง
กลุ่มปวดศีรษะทุติยภูมิ  
2. ระยะเวลาและความถี่ 
 ความถี่ของการปวดศีรษะ ประมาณกี่ครั้งต่อวัน, ต่อสัปดาห์, หรือต่อเดือน แต่ละครั้งมี
ระยะเวลานานเท่าใด ต้องแน่ใจว่าผู้ปุวยตอบค าถามได้ถูกต้อง การปวดศีรษะที่เป็นสัปดาห์ละ 3 วัน 
แยกได้ชัดเจนกับการปวดศีรษะที่เป็น 3 วันต่อเนื่องใน 1 สัปดาห์ เนื่องจากให้การวินิจฉัยต่างกัน 
 อาการปวดศีรษะ ไม่ได้ถูกปรับแต่งโดยยาแก้ปวด เช่น ปวดศีรษะตลอดวัน แต่ทุเลา
บางขณะจากยาแก้ปวด เมื่อหมดฤทธิ์ยากลับมีอาการอีก ผู้ปุวยอาจแปลว่าปวดวันละหลายครั้ง  
 ระยะเวลาและความถี่ของการปวดบางรายชัดเจน โดยเฉพาะมีอาการเดือนละ 1– 2 ครั้ง 
ในสตรีระยะมีประจ าเดือนหรือช่วงไข่ตกจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน รวมทั้งสอบถามเกี่ยวกับ
การก าเริบใหม่ (relapse) และการหาย (remission) ของอาการปวดศีรษะ ว่ามีระยะเวลาห่างกัน
นานเท่าใด  
3. ระยะเริ่มมีอาการ 
 เริ่มปวดศีรษะเวลาใด หากปวดศีรษะขณะหลับจนต้องตื่น ให้สอบถามสิ่งกระตุ้นในวันก่อน 
หรือปวดศีรษะขณะตื่นนอนตอนเช้า ให้สอบถามอาการน า (aura) หรืออาการเตือนของโรคไมเกรน
ในวันก่อน เช่น ผู้ปุวยรู้สึกอยากท าอะไรต่ออะไรได้อย่างมีความสุขหรือไร้ขีดจ ากัด หรือเจริญอาหาร
เป็นพิเศษ อยากรับประทานของหวานมาก หรือรู้สึกง่วงเหงาหาวนอน มึนงง เมื่อยต้นคอ ปัสสาวะบ่อย 
เป็นต้น ช่วงเวลาอาการเตือนหรืออาการน าเป็นเวลาให้ยาปูองกันการปวดศีรษะล่วงหน้าได้ดี 
บางรายมีอาการน าชัดเจนเป็นลักษณะของไมเกรนที่คลาสสิก ที่พบบ่อย ได้แก่ อาการทางสายตา 
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เช่น เห็นภาพกระเพ่ือม แสงไฟจ้า แสงวิ่งแบบซิกแซก หรือมีอาการสูญเสียสายตาชั่วขณะ เป็นต้น 
อาจเกิดในครึ่งลานสายตาข้างเดียวหรือ 2 ข้าง แล้วกระจายข้ามข้างภายใน 5–10 นาที และอาจ
คงอยู่นาน 20–45 นาที เมื่ออาการน าเริ่มทุเลาจะเริ่มปวดศีรษะขึ้น หรืออาการน าอาจคงอยู่ขณะมี
อาการปวด อาการน าอ่ืนๆ ได้แก่ ชาหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงครึ่งซีก พูดล าบาก วิงเวียน คลื่นไส้
อาเจียน 
4. ลักษณะอาการปวดศีรษะ 

4.1 ต าแหน่งและอาการร้าว 
ต าแหน่งปวดศีรษะ: หน้าผาก ขมับ ท้ายทอย กลางกระหม่อม เป็นข้างเดียวหรือ 2 ข้าง  
อาการร้าวไปยังต าแหน่งใด: กระบอกตา ต้นคอ ไหล่ แขน ขา  
บางครั้งผู้ปุวยสามารถบอกได้ว่า อาการปวดอยู่ลึกภายในเบ้าตา ศีรษะ หรือบนหนังศีรษะ 

ปวดเหมือนถูกทิ่มแทง ปวดตุ๊บๆ ตามชีพจร ปวดหนักต่อเนื่อง ปวดเหมือนถูกบีบศีรษะ หรือ
เหมือนมีของหนักกดทับบนกระหม่อม อาการปวดศีรษะแบบทันทีทันใดเหมือนหัวจะระเบิด     
ต้องวินิจฉัยแยกโรค subarachnoid hemorrhage 

4.2 อาการร่วม  
อาการทางเดินอาหาร เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน และปวดท้อง พบบ่อยในโรคไมเกรน 

หรือกลุ่มปวดศีรษะอ่ืนที่รุนแรง อาการกลัวแสงหรือเสียงแบ่งเป็น 2 ชนิด 
 1) เป็นอาการไวต่อสิ่งเร้าโดยทั่วไป แสงไฟปกติอาจรู้สึกสว่างกว่าเดิม เสียงพูดธรรมดาอาจ
ฟังรู้สึกดังกว่าปกติ 
 2) เป็นอาการปวดตาเมื่อกระทบแสงสว่าง โดยเฉพาะข้างที่ปวดศีรษะ (photophobia)  
หรือปวดศีรษะมากข้ึนเมื่อสัมผัสเสียงดัง (phonophobia) 

อาการทางระบบประสาทเป็นผลจากระบบไหลเวียนเลือดในสมอง เกิดขณะอาการน า 
ได้แก่ อาการของสมองใหญ่ส่วนหน้า เช่น สมาธิสั้น สับสนง่าย สูญเสียความทรงจ า เป็นต้น อาการ
ของสมองส่วนหลัง เช่น เวียนศีรษะบ้านหมุน พูดไม่ชัด เดินเซ เสียการทรงตัวและเสียการ
ประสานงานของ motor system เป็นต้น อาการชารอบปาก และกลุ่มภาวะระบายลมหายใจ
เร็วเกิน (ผู้ปุวยปวดศีรษะชนิดอื่น อาจพบกลุ่มอาการ Horner ในข้างที่ปวด)  
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ขณะปวดศีรษะ ผู้ปุวยอาจรู้สึกหลอดเลือดบริเวณศีรษะโปุงตึง หน้าซีด ขอบตาด าคล้ า หน้า
บวม มือ เท้าและตัวเย็น เจ็บและชาหนังศีรษะหรือตามผิวหนังบริเวณอ่ืน และมีอาการต่อเนื่อง
หลังจากหายปวดศีรษะแล้วหลายวัน  

5. ปัจจัยกระตุ้น 
 5.1  ความเครียด  
 5.2  ระยะผ่อนคลายหลังจากความเครียด 
 5.3  ช่วงเป็นประจ าเดือน ก่อนและระยะไข่ตก 
 5.4  สิ่งเร้าทางระบบประสาทสัมผัสต่างๆ ที่รุนแรง เช่น แสง เสียง กลิ่น เป็นต้น 

5.5   ดื่มแอลกอฮอล์ ยาขยายหลอดเลือด ยาแก้ปวด สูบบุหรี่ หรืออาหารบางชนิด ผงชูรส (MSG) 
 5.6  ดื่มชา กาแฟ หรือโคล่าปริมาณมาก ทานอาหารไม่ตรงเวลา 
 5.7  กิจกรรมบางอย่าง เช่น ออกก าลังกายรุนแรง กิจกรรมทางเพศ ไอรุนแรง เป็นต้น 
 5.8  ท่าทางหรือการเคลื่อนไหวคอในท่าไม่เคยหรือผิดจังหวะ 
 5.9  ระยะเวลาการนอนที่ผิดจากปกติ น้อยเกินในวันท างาน หรือมากเกินในวันหยุด 
 5.10 อากาศเปลี่ยนแปลง เช่น ฝนจะตก ความกดดันอากาศเปลี่ยน เป็นต้น 
6. ปัจจัยที่ท าให้หาย 

ส่วนใหญ่เมื่อปวดศีรษะมักชอบนอนพัก โดยเฉพาะในห้องมืด เย็น ปราศจากเสียง
รบกวน และพยายามนอนหลับ อาการปวดบรรเทาด้วยการกดจุดนวดเฉพาะที่หรือประคบร้อน–เย็น 
ในสตรีตั้งครรภ์ช่วง 3 เดือนแรก อาการปวดศีรษะไมเกรนจะหายไปได้เอง 
7. การรักษาที่ได้รบั 

สอบถามระดับความส าเร็จและล้มเหลวของการรักษาในรูปแบบต่างๆ ที่เคยได้รับ ได้แก่ 
psychologic counseling, relaxation training, biofeedback therapy, hypnosis, chiropractic, 
acupuncture, การกระตุ้นไฟฟูาบนผิวหนัง (TENS) ยาที่เคยได้รับ ปริมาณ (อาจได้รับยาไม่ถึงระดับ 
หรือได้รับยามากเกินมาก่อน) ระยะเวลาการใช้ ทั้งยาปูองกันและยาแก้ปวด รวมทั้งยาทุกชนิดที่
ผู้ปุวยได้รับเพ่ือรักษาโรคที่เป็นอยู่ อาการปวดศีรษะอาจเกิดหรือถูกกระตุ้นจากยาบางชนิด เช่น 
bromocriptine, cyclosporine, vasodilators, cholesterol-lowering agents, specific serotonin 
reuptake inhibitors (SSRI) เป็นต้น 
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8. สอบถามสุขภาพทั่วไปและอาการเจ็บป่วยปัจจุบันอ่ืนๆ  
ทบทวนระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น อารมณ์ ความคิด การรับประทานอาหาร การขับถ่าย 

การนอนหลับ เป็นต้น วัยรุ่นสอบถามพัฒนาการด้านร่างกาย เช่น ประจ าเดือนในสตรี สัญลักษณ์ทาง
เพศ เป็นต้น 
9. ประวัติอดีต 
 ประวัติอุบัติเหตุ การเจ็บปุวย ผ่าตัด ยาหรือสารเสพติดต่างๆ การแพ้ยาหรืออาหาร 
ประวัติส่วนตัว สภาวะทางอารมณ์ หน้าที่การงาน งานอดิเรก กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สิ่งแวดล้อม 
สารพิษและมลภาวะต่างๆ  
10. ประวัติครอบครัว 
 สถานะครอบครัว กิจกรรมและความสัมพันธ์ภายในครอบครัว โรคปวดศีรษะและโรค
อ่ืนๆ ในครอบครัว ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค 

เกณฑ์การวินิจฉัย 
 ผู้ปุวยต้องมีอาการปวดศีรษะอย่างน้อย 5 ครั้ง แต่ละครั้งนาน 4–72 ชั่วโมงหากไม่รักษา และ
มีลักษณะ 2 ใน 4 ข้อต่อไปนี้ คือ  
 1) ปวดศีรษะข้างเดียว ปวดตุ๊บๆ ปานกลางถึงรุนแรง  
 2) อาการมากข้ึนหากเคลื่อนไหวออกแรง  
 3) คลื่นไส้ อาเจียน กลัวแสง หรือกลัวเสียง  
 4) ตรวจไม่พบความผิดปกติทางโครงสร้างหรือพยาธิสภาพอ่ืน  

การรักษา 
โรคไมเกรนรักษาไม่หายขาด แม้ไม่เป็นโรคอันตรายถึงชีวิต แต่สามารถท าลายคุณภาพ

ชีวิตที่ดี ได้แก่ ชีวิตสมรส ครอบครัว และหน้าที่การงานได้ การรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นส่งผลให้
เป็นที่พอใจต่อทั้งผู้ปุวยและแพทย์ที่ดูแล 
1. วัตถุประสงค์ในการรักษา 

1.1 อธิบายผู้ปุวยให้เข้าใจโรคไมเกรน การด าเนินโรค ปัจจัยกระตุ้นต่างๆ ธรรมชาติ  
และพยากรณ์โรค  
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1.2 อธิบายหลักการดูแลรักษา หลากหลายวิธีสามารถท าได้เอง การใช้ยา  การไม่ใช้ยา 
และการแพทย์ทางเลือกต่างๆ ที่เหมาะสม 

1.3 ผู้ปุวยเข้าใจถึงโรคไมเกรนว่าเป็นอาการแสดงทางระบบประสาทต่อการเปลี่ยนแปลง
ภายใน หรือการถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอกที่แตกต่างจากคนทั่วไป และมีคน อ่ืนที่มีอาการ
แบบเดียวกันมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่สามารถควบคุมอาการแสดงที่รุนแรงของโรคได้ สามารถใช้
ชีวิตปกติเช่นเดียวกับบุคคลอื่น  

1.4 ความแตกต่างระหว่างบุคคล วิถีชีวิต ท าให้ผู้ปุวยไมเกรนมีอาการแสดง ความรุนแรง 
การด าเนินโรค ตลอดจนการตอบสนองต่อการรักษาที่ต่างกัน การรักษาผู้ปุวยไมเกรนจึงเป็นทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ในการผสมผสานวิธีการต่างๆ ในการดูแลผู้ปุวยแต่ละราย 

1.5 วัตถุประสงค์หลัก คือ ให้ผู้ปุวยเข้าใจโรคไมเกรนและวางแผนร่วมกับแพทย์  
เพ่ือควบคุม ปูองกนั และลดอาการปวดศีรษะที่เกิดขึ้นให้น้อยและห่างที่สุด  
2. การรักษาโดยไม่ใช้ยา 
 วิธีการที่อาจช่วยปูองกันและรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนได้ 
    ก. หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นทีท่ าให้ปวดศีรษะถี่และรุนแรงขึน้ 

1. ดูแลภาวะเครียดหรือซึมเศร้า 
2. ปูองกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูง 
3. ควบคุมการใช้ยาคุมก าเนิดหรือยาขยายหลอดเลือด 
4. ลดการรับประทานยาแก้ปวด คาเฟอีน หรือสาร ergotamine เป็นจ านวนมาก 

หรือเป็นเวลานาน 
    ข. ค าแนะน าทั่วไป 

1. พยายามกระจายงานที่หนักหรือท าให้เกิดภาวะเครียดสูงไม่ให้มากเกิน สลับกับการพักให้
เพียงพอทั้งที่ท างานและที่บ้าน 

2. พยายามนอนให้เพียงพอ สม่ าเสมอ ทั้งวันท างานและวันหยุด  
3. หลีกเลี่ยงภาะเหนื่อยล้าเกินไป 
4. รับประทานอาหารให้เป็นเวลา อย่าเว้นมื้ออาหาร  
5. สังเกตอาหารที่กระตุ้นอาการและพยายามหลีกเลี่ยง 
6. ควบคุมปริมาณ น้ าชา กาแฟ คาเฟอีน และยาแก้ปวด  
7. จัดท่าทางในการท างานให้ถูกต้อง โดยเฉพาะท่าของคอและไหล่ 
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8. พยายามผ่อนคลายกล้ามเนื้อตามร่างกาย ใบหน้า ต้นคอ และห้ามกัดเค้นฟัน 
9. ออกก าลังกายสม่ าเสมอทุกวันหากเป็นไปได้ และไม่พยายามฝืนออกก าลังหากรู้สึกเหนื่อย 

โดยเฉพาะในวันที่อากาศร้อน 
10. พยายามด าเนินชีวิตในทางสายกลาง 

    ค. Psychological management 
 การให้ค าปรึกษาทางจิตวิทยาและทางพันธุกรรม เป็นหน้าที่ของแพทย์ผู้ดูแล ไม่ว่าจะ
เป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เวชศาสตร์ครอบครัว หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอ่ืน ผู้ปุวยและแพทย์ควร
ใช้เวลาและความอดทนท าความเข้าใจวิถีชีวิตและปัญหาของผู้ปุวย แม้ไม่สามารถแก้ไขได้ทุก
ปัญหา การให้ค าแนะน าเพ่ือจัดการการด าเนินชีวิตแม้เพียงเล็กน้อยท าให้ความเครียดลดลงได้ 
สิ่งแวดล้อมภายนอกที่ก่อปัญหาอาจสามารถท าให้เคยชิน ท าให้ผู้ปุวยมีสมาธิ และเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 
    ง. Physiological management 

 การฝึกผ่อนคลายแบบง่ายๆ (simple relaxation training) ช่วยผู้ปุวยไมเกรนลดความถี่
และความรุนแรงของการปวดศีรษะลง การฝึกใช้ biofeedback โดยเครื่อง electromyogram (EMG) 
ได้ผลเทียบเท่าการรักษาด้วยยา propranolol (ผู้ปุวยไมเกรนมักดีขึ้นเมื่อได้รับการดูแลเอาใจใส่)  
    จ. Transcendental meditation and hypnotherapy 

 วิธีใดที่มีผลต่อการปรับอารมณ์และผ่อนคลายทางร่างกาย มักมีผลต่ออาการปวดไมเกรน 
การสะกดจิตให้ผลดีกว่าเมื่อเทียบกับการให้ยา prochlorperazine และอัตราการถอนตัวออกจาก
งานวิจัยน้อยกว่า แสดงว่าผู้ปุวยทนได้ดีกว่าการใช้ยา 
    ฉ. Spinal manipulation 

 การจัดกระดูกดึงคอ พบว่ากลุ่มที่รักษาโดย chiropractor ได้ผลดีเทียบเท่ากับกลุ่มที่ท า
กายภาพบ าบัดและไม่ต่างจากกลุ่มควบคุม ทั้งระยะแรกและ 6 เดือนหลังการรักษา จึงไม่ต่าง
จากการด าเนินโรคตามธรรมชาติ 
    ช. Acupuncture  

 จากการทบทวนงานวิจัยการฝังเข็มรักษาโรคไมเกรนพบเหตุสผลสนับสนุนมากขึ้น แม้
จะได้ผลดีในผู้ปุวยปวดศีรษะมากกว่าการใช้ยาอย่างมีนัยส าคัญ แต่ไม่แตกต่างจากการฝังเข็ม
หลอก (sham acupuncture)(3) อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนหลายรายงานทั้งในยุโรปและ
อเมริกาพบว่า ผู้ปุวยปวดศีรษะเรื้อรังนิยมรักษาด้วยการแพทย์ทางเลือกร้อยละ 40–90 เนื่องจาก



 

 

 
 

 

20                                                    กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

การใช้ยาแผนปัจจุบันไม่สามารถควบคุมอาการปวดได้ จึงแนะน าให้ใช้การฝังเข็มร่วมกับการ
รักษาแผนปัจจุบัน(4) 

3. การรักษาโดยการใช้ยา 
 แบ่งเป็น 2 วิธี  
    ก. ยาหยุดยั้งอาการปวดศีรษะ แบ่งเป็นยารักษาเฉพาะและยาไมจ่ าเพาะในการรักษา 

1. ยารักษาเฉพาะส าหรับปวดศีรษะไมเกรน: ยากลุ่ม serotonin (5HT) agonists ได้แก ่
ergotamine และ triptans มีกลไกการออกฤทธิ์จ าเพาะแตกต่างกัน ซึ่งมีผลข้างเคียงที่แตกต่าง
กันด้วย  

2. ยาระงับอาการปวดศีรษะไม่จ าเพาะ ได้แก่ ยากลุ่ม NSAIDs เช่น aspirin, flufenamic 
acid, tolfenamic acid, indomethacin, ketorolac, ibuprofen, naproxen, diclofenac 
หรือยากลุ่ม phenothiazines และยากลุ่มอื่น เช่น lidocaine, pethidine เป็นต้น   
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ตารางที่ 1.3 แสดงเปรียบเทียบความยากง่ายในการจดัหา ผลสมัฤทธ์ิ ความปลอดภยั ความสะดวกในการ

บริหารยา และราคายารักษาโรคไมเกรน(2)
 

ยา หาง่าย ประสิทธิผล ผลข้างเคียง ความสะดวก ราคา 
Aspirin +++ +/++ + ++++ + 
Paracetamol ++++ + + ++++ + 
Triptans      
1. Sumatriptan 

- tablet 
- intranasal 
- suppository 
- subcutaneous   
     injection 

 
++ 
++ 
++ 
++ 

 
+++ 
+++ 
+++ 
++++ 

 
+/++ 
+/++ 
+/++ 
+++? 

 
++++ 
+++ 
++ 

+/++ 

 
++++ 
++++ 
++++ 
++++ 

2. Zolmitriptan 
-  tablet 
-  orally disintegrating 
   tablet  
-  intranasal 

 
++ 
++ 
 

++ 

 
+++ 
+++ 

 
+++ 

 
+/++ 
+/++ 

 
+/++ 

 
++++ 
++++ 

 
+++ 

 
++++ 
++++ 

 
++++ 

3. Naratriptan tablet ++ ++ + ++++ ++++ 
4. Rizatriptan tablet ++ +++ +/++ ++++ ++++ 
5. Almotriptan tablet ++ +++ + ++++ ++++ 
6. Eletriptan tablet ++ +++ +/++ ++++ ++++ 
7. Frovatriptan tablet ++ ++ +/++ ++++ ++++ 
Ergot alkaloids 
1. Ergotamine  

- tablet  
- suppository 

2. Dihydro-ergotamine (DHE)                    
- injection 
- intranasal 

 
 

+++ 
++ 

 
++ 
+ 

 
 

+++ 
+++ 

 
+++ 
++ 

 
 
+ 

+++ 
 

++? 
+/++ 

 
 

++++ 
++ 

 
+/++ 
+++ 

 
 

++ 
++ 

 
++ 
++ 

NSAIDs +++ ++ + ++++ ++ 
NSAIDs + metoclopramide ++ ++/+++ + ++++ ++ 

(ความเห็นอาจตา่งกันในแต่ละบุคคล กาลเวลา สถานท่ี และวัฒนธรรม) 
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ตารางที่ 1.4 แสดงวิธีบรหิารยา กลไกการออกฤทธิ์ ข้อบ่งช้ี และผลข้างเคยีงของยารักษาโรคไมเกรนเฉยีบพลัน (2)  

ยา ขนาด(มก.) การใช้ กลไก/ข้อบ่งชี ้ ผลข้างเคียง 
Aspirin (ASA) 500 IV ลดการสรา้ง PG  อาหารไม่ย่อย 
 600-1000 PO: q 4–6 h ร่วมกับ

metoclopramide 
 
 

 

Fenemates 
- Flufenamic acid 
- Tolfenamic acid 

 
250-1000 

200 

 
PO: q 2 hr 
PO: q 2–3 hr  

เทียบเท่า 
ergotamine 1 มก, 
ดีกว่า ASA 

ปวดแน่นท้อง 
คลื่นไส้ อาเจียน 

Indomethacin 150-200 แบ่ง 3 เวลา ได้ผลดีใน paroxysmal 
hemicrania, 
hemicrania continua 

เลือดออกใน
ทางเดินอาหาร 

Ketorolac 
Ibuprofen  
Naproxen 
Diclofenac  

60 
400–800 
250–500 
50–200 

IV 
PO: q 6 hr 
BID 
PO: q 4–6 hr 

 ทางเดินอาหาร
ท างานผิดปกต ิ
 

Lignocaine 100 IV ปั้ม 2 มก./นาที ร่วมกับ DHE 1 มก.  ความดันโลหิต 

ต่ า 

Phenothiazines 
- Chlorpromazine 
- Prochlorperazine 
- Metoclopramide 

 
12.5-37.5 

10 
20 

 
IV: q 20 min 
IV 
Suppository 

 
หายนาน 24 ชม.  
ลดคลื่นไส้อาเจียน 

Dystonic 
reaction 
รักษาด้วย
benztropine 
mesylate  
1–2 มก.IV 

5 HT 3 antagonists 
- Granisetron  
- Ordansetron 

 
2 
8 

 
PO: OD 1 สัปดาห ์
PO: bid 5 วัน 

 
แก้คลื่นไส้อาเจียน 

 
 
 

Pethidine 75 IM: ร่วมกับ 
promezathine  
25 มก. 

ส าหรับหญิงตั้งครรภ ์ ทนยา พ่ึงยา 
ติดยา 
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ข. ยาป้องกันการปวดไมเกรน หรือลดความถ่ีและความรุนแรงลง ต้องออกฤทธิ์ยาว เพื่อสะดวก
ในการบริหารยา มีผลข้างเคียงน้อย เนื่องจากต้องรับประทานทุกวันเป็นเวลานาน  
ตารางที่ 1.5 แสดงปริมาณและผลข้างเคียงของยาปูองกันโรคไมเกรน(2) 

ยา ปริมาณ(มก.) ผลข้างเคียง 
ยาที่ให้ผลดีหรือได้รับการพิสูจนแ์ล้ว 
Beta- adrenergic receptor 
antagonists 
 - Propranolol 
 - Metoprolol 

 
 

40-120 bid 
100-200/วัน 

Reduced energy, tiredness, 
postural symptoms 
contraindicated in asthma 

Tricyclic antidepressants 
- Amitriptyline  

 
25-75 nocte 

Drowsiness 
note: some patients are very 
sensitive and may only need a total 
dose of 10 mg, although often 1 mg/kg 
body weight is required for a response 

Valproate 
 

400-600 bid Drowsiness, weight gain, tremor, hair 
loss, fetal abnormalities, hematologic 
and liver abnormalities    

Flunarizine  5-15/วัน Tiredness, weight gain, depression, 
parkinsonism  

Topiramate 100-200/วัน Cognitive impairment, paresthesia, 
weight loss 

Methysergide 1-6 /วัน Drowsiness, leg cramps, hair loss, 
retroperitoneal fibrosis (a 1-month 
drug holiday is required every 6 
months) 

ยาทีใ่ช้บ่อยแต่ไม่มีหลักฐานยนืยนั 
Verapamil 160-320 /วัน ท้องผูก ขาบวม รบกวนการท างานของหัวใจ 
SSRIs: fluoxetine 20 /วัน  
Gabapentin  900-2,400 /วัน อ่อนเพลีย มึนงง 
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4. แนวทางการเลือกใช้ยา 
 เลือกยารักษาอาการปวดที่ผู้ปุวยตอบสนองดีท่ีสุด รับประทานในปริมาณน้อยที่สุด และ
มีผลข้างเคียงน้อยที่สุด หรือที่ผู้ปุวยยอมรับได้ ส่วนยาปูองกันที่ต้องรับประทานทุกวันเป็น
เวลานาน ต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ในการรับประทานยาต่อเนื่อง ตลอดจนเศรษฐานะของผู้ปุวย 

ตารางที่ 1.6 แสดงการบรหิารยาและแนวทางในการใช้ยารกัษาโรคไมเกรนเฉียบพลัน ในสถานการณ์และข้อบ่งช้ีต่างๆ(2) 

สถานการณ์ทางคลินิค ข้อชีน้ าการรักษา 

ยาแก้ปวด/ NSAIDs ไมไ่ดผ้ล ครั้งแรก:  
- Sumatriptan 50 mg or 100 mg PO 
- Almotriptan 12.5 mg PO 
- Rizatriptan 10 mg PO 
- Eletriptan 40 mg PO 
- Zolmitriptan 2.5 mg PO 

ผู้ปุวยทนยาได้ดี แต่ทานยาข้างต้นแล้วไดผ้ลช้า:  
- Naratriptan 2.5 mg PO 
- Frovatriptan 2.5 mg PO 

ปวดศีรษะไม่บ่อย:  
- Ergotamine 1-2 mg PO 
- Dihydroergotamine nasal spray 2 mg 

คลื่นไส้อาเจียนแต่แรก หรือ
รับประทานยายาก  

- Zolmitriptan 5 mg nasal spray 
- Sumatriptan 20 mg nasal spray 
- Sumatriptan 25 mg PR 
- Fumatriptan 6 mg SC 

ปวดศีรษะซ้ า  - Ergotamine 2 mg (most effective ± caffeine) 
- Naratriptan 2.5 mg PO 
- Almotriptan 12.5 mg PO 
- Eletriptan 80 mg 
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ทนยาไมไ่ด้  - Almotriptan 12.5 mg 
- Naratriptan 2.5 mg 
- Frovatriptan 2.5 mg 

ปวดศีรษะสัมพันธ์กับประจ าเดือน  การปูองกัน: 
- Ergotamine PO nocte 
- Oestrogen patches 
- Triphasic oral contraceptive 

การรักษา: 
- Triptans 
- Dihydroergotamine nasal spray 

อาการเกิดรวดเร็ว - Zolmitriptan 5 mg nasal spray 
- Sumatriptan 6 mg SC 
- Dihydroergotamine 1 mg IM 

 
5. การเลือกวิธีป้องกันการเกิดซ้ า 

ในการปูองกันการเกิดซ้ า แพทย์ผู้ดูแลจะตัดสินใจร่วมกับผู้ปุวย ข้อบ่งชี้หลัก คือ มีอาการ 
ปวดศีรษะรุนแรงมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน โดยใช้แผนภูมิที่ 1.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

26                                                    กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

แผนภูมิที่ 1.1 แสดงแนวทางการจัดการเมื่อผู้ปุวยเกิดอาการปวดศรีษะไมเกรนซ้ า 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Patient with recurrent migraine 

 Avoidance of trigger factors 
 Counseling 
 Relaxation therapy 
 Exercise program 
 Treatment of associated conditions 

Two or fewer attacks per month Three or more attacks per month 

Acute therapy + acupuncture 

Increasing frequency of attacks Constant frequency of attacks 

Check for: 
 Trap situations 
 Depression 
 Oral contraceptives 
 Hypertension 
 Ergotamine or  
   analgesic abuse 

Attacks less 
than daily 

Attacks 
becoming 

daily 

Prophylactic therapy + acupuncture 

If no improvement 

Consider: 
 Tricyclics or an MAO inhibitor 
 Psychiatric help 
 Withdrawal of all medication 
and hospitalization for a lignocaine 
drip, DHE, or both 
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องค์ความรู้ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน 

 

  

อาการปวดศีรษะแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง หรือ “โถวท่ง” ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน มี
สาเหตุมากมายทั้งจากภายในและภายนอกร่างกาย มีชื่อเรียกอ่ืนๆ คือ น่าวเฟิง (brain wind), โถวเฟิง 
(head wind) หมายถึง ลม ความเย็น และความชื้นแทรกเข้าภายในศีรษะ ก่อให้เกิดชี่ติดขัดหรือเสมหะ 
(phlegm) อุดกั้น จนท าให้เกิดอาการปวดศีรษะ  

อาการปวดศีรษะ แบ่งเป็นเปียว (incidental) และเปิ่น (fundamental) ควรแยกออก 
จากกัน เพ่ือความเข้าใจอาการ สาเหตุ กลไกการเกิดอาการปวดศีรษะ และการรักษาที่ถูกต้อง 
โถวท่ง มีความหมายรวมถึงอาการปวดศีรษะในผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูง, migraine, tension 
headache, การติดเชื้อ, หรือโรคทางตา หู จมูก 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค (Etiology and pathology) 
(5)

 

1. ปวดศีรษะจากสาเหตุภายนอก (external evils) 
ศีรษะเป็นจุดรวมของหยาง เสียชี่ภายนอกประเภท ลม ความร้อน ความเย็น ความชื้น 

มักกระทบร่างกายและศีรษะขณะนอนหลับ ท าให้ เส้นลมปราณที่หล่อเลี้ยงศีรษะ สมอง และ
กระหม่อม (vertex) ถูกรบกวน หยางชี่ติดขัด เสมหะถูกพัดพาขึ้นเบื้องบนไปอุดกั้นเส้นลมปราณ
จนเกิดอาการปวดศีรษะ 
2. ปวดศีรษะจากความผิดปกติภายใน (internal disorders) 

การด าเนินโรคเป็นไปอย่างช้าๆ สมองเป็นทะเลแห่งไขกระดูก จิงไต เลือดยิน เลือดหยิง 
ให้การหล่อเลี้ยงสมอง หากอวัยวะใดบกพร่องย่อมกระทบสมองในที่สุด แบ่งเป็นสาเหตุต่างๆ 
ดังนี้ 

ก. ปวดศีรษะสาเหตุจากตับ: 
เมื่อมีอารมณ์โกรธ การกระจายชี่ตับจะผิดปกติ ท าให้ชี่ตับติดขัด แล้วแปรเป็นไฟตับ

และลมตับในที่สุด ลมตับเมื่อกระพือขึ้นศีรษะจะท าให้ปวดกระหม่อมมากที่สุด ไฟตับท าลายยิน
ตับและไต ตามทฤษฎีปัญจธาตุ ยินไตพร่องเปรียบเสมือนน้ าน้อยมิอาจดับไฟตับได้ ท าให้ลมตับและ 
หยางตับตีขึ้นสมอง เกิดอาการปวดศีรษะ 
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ข. ปวดศีรษะสาเหตุจากไต: 
ไตสร้างไขกระดูกไปรวมกันที่สมอง (ทะเลแห่งไขกระดูก) เมื่อไตพร่อง น้ าไตไม่เพียงพอ 

การสร้างไขกระดูกน้อยลง สมองฝุอและว่างเปล่า ไม่มีน้ าไปหล่อเลี้ยงไม้ (ตับ) ท าให้ปวดศีรษะแบบ
โล่งๆ ; หยางไตพร่องท าให้หยางชี่ไม่สามารถปกปูองสมองจากเสี่ยชี่ภายนอก เกิดอาการปวดศีรษะ      

ค. ปวดศีรษะสาเหตุจากม้าม: 
การทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ ทานมากไป อาหารรสจัด อาหารหวานมัน ย่อมท าลาย

ชี่ของม้ามและกระเพาะอาหาร ในผู้ปุวยเรื้อรังการล าเลียง-แปรสภาพสารอาหารโดยม้ามและ
กระเพาะอาหารไม่สมบูรณ์ ทั้ง 2 กรณีท าให้ชี่ เลือด และจิง ลดลง เกิดอาการปวดศีรษะ 
3. อุบัติเหตุ การกระทบกระเทือนศีรษะจากภายนอก ท าให้เลือดคั่งในสมอง อุดกั้นทางเดินของ
ชี่และเลือดในเส้นลมปราณที่หล่อเลี้ยงสมอง เกิดอาการปวดอยู่กับท่ีเหมือนเข็มแทง 

 

แผนภูมิที่ 1.2 แสดงสาเหตุการปวดศีรษะจากภายนอกและภายใน(5)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัย
ภายใน 

ปวดศีรษะ 

เสมหะข้น 

เลือดคั่ง  

ไตพร่อง  

ลมชื้น 

ปัจจัย
ภายนอก ลมร้อน 

ลมเย็น 

หยางตับ 

ลมแทรกซึมสู่กระหม่อม 
และเส่ียชี่ภายนอกอุดกั้น
เส้นลมปราณ 

ลมตับกระพือขึ้นบน  
หยางชี่และเลือดอุดตัน 

เสมหะอุดกั้น ชี่และ
เลือดไหลเวียนไม่สะดวก 

อุดกั้นเส้นลมปราณ 

การอุดกั้นท าให้ปวดศีรษะ
ชนิดแกร่ง  (excess) 

ชี่และเลือดหล่อเลี้ยงสมอง  
ไม่เพียงพอ 

หล่อเล้ียงไม่พอท าให้ปวดศีรษะ 
ชนิดพร่อง (deficiency) 
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การวินิจฉัยแยกกลุ่มอาการ (เปี้ยนเจิ้ง) (6) 
1. ปวดศีรษะจากสาเหตุภายนอก (外感头痛) 
    ก. ปวดศีรษะจากลมเย็น (风寒头痛) 

1. อาการแสดงที่ส าคัญ: ปวดศีรษะเฉียบพลัน อาการมากและน้อยสลับกัน ปวดมากบริเวณ
ท้ายทอย ก้านคอ และแผ่นหลังส่วนบน หากเป็นมากอาการปวดจะกระจายขึ้นศีรษะส่วนบน  

2. อาการร่วม: ไข้ กลัวลม กลัวหนาว ไม่กระหายน้ า 
3. ลิ้นและชีพจร: ฝูาขาวบาง ชีพจรลอย (fu) และแน่น (jin) 
4. อธิบาย:  

 ศีรษะเป็นศูนย์รวมของเส้นลมปราณหยาง 6 เส้น เมื่อถูกลมและความเย็นกระทบ หยางชี่
ในเส้นลมปราณทั้งหลายติดขัด เกิดอาการปวดศีรษะ โดยเฉพาะเส้นลมปราณท่ายหยางถูกกระทบ
ก่อน ท าให้ปวดกระหม่อม ท้ายทอย ผ่านลงก้านคอ และแผ่นหลังด้านบนตามล าดับ ปวดมาก
เมื่อกระทบลมเย็น มีไข้ กลัวหนาว ไม่กระหายน้ า ฝูาขาวบาง ชีพจรแน่น (jin)  
     ข. ปวดศีรษะจากลมร้อน (风热头痛) 

1. อาการส าคัญ: ปวดศีรษะรู้สึกพองโตคล้ายจะระเบิด มีไข้ กลัวลม 
2. อาการร่วม: หน้าแดง ตาแดง ตัวร้อน กระหายน้ า อ่อนเพลีย ท้องผูก ปัสสาวะเหลืองเข้ม 
3. ลิ้นและชีพจร: ลิ้นแดง ฝูาเหลืองถึงเหลืองเข้ม ชีพจรลอย (fu) และเร็ว (shuo) 
4. อธิบาย: 
 ลมร้อนจะลอยขึ้นสูง กระทบส่วนบนของร่างกายโดยเฉพาะศีรษะ ท าให้ชี่ติดขัดเกิดอาการ

ปวดศีรษะ ลมร้อนท าลายหยางชี่ ท าให้มีไข้ กลัวลม ตาแดง หน้าแดง และเผาน้ าในร่างกาย ท าให้
น้ าหล่อเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายแห้ง เกิดอาการกระหายน้ า ท้องผูก ปัสสาวะเหลืองเข้ม ลิ้นแดง 
ฝูาเหลืองหนาถึงเหลืองด า ชีพจรลอย (fu) และเร็ว (shuo)   

 ค. ปวดศีรษะจากลมชื้น (风湿头痛) 
1. อาการส าคัญ: ปวดศีรษะหนักๆ เหมือนถูกรัด (bound headche) ต าแหน่งปวดแน่นอน  
2. อาการร่วม: รู้สึกหนักแขนและขา แน่นอก เบื่ออาหาร ปัสสาวะขัด อุจจาระเหลว 
3. ลิ้นและชีพจร: ฝูาขาวหนาเหนียว ชีพจรลื่นลอย (ru) 
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4. อธิบาย: 
ลมและความชื้นอุดกั้นทวารออกของหยางชี่บริเวณกระหม่อมและส่วนบนรอบๆ ศีรษะ 

เกิดอาการปวดศีรษะแบบถูกรัด 
ความชื้นจะหนักและเหนียว ท าให้ชี่ม้ามติดขัดจนพร่อง การล าเลียง-แปรสภาพ

สารอาหารบกพร่อง ส่งผลต่อการควบคุมกล้ามเนื้อแขนขา เกิดอาการแขนขาอ่อนแรง แน่นอก 
และเบื่ออาหาร 

ความชื้นคั่งสะสมบริเวณแขนขา ท าให้รู้สึกหนัก ไม่มีแรง การแยกสารเหลวดีและเสียที่
ล าไส้เล็ก ล าไส้ใหญ่ กระเพาะอาหาร และกระเพาะปัสสาวะ บกพร่อง เกิดอาการปัสสาวะขัด
และอุจจาระเหลว ฝูาขาวหนาเหนียว ชีพจรลื่นลอย (ru)  

ง. ปวดศีรษะจากสาเหตุภายนอกโดยรวม 
1. หลักการรักษา: ขับไล่ลม สลายความเย็น ขจัดความร้อน ระบายความชื้นและเสมหะ 

ทะลวงเส้นลมปราณ ท าให้ชี่ไหลเวียนคล่อง ระงับอาการปวดศีรษะ 
2. หลักการเลือกจุดฝังเข็ม:  

จุดหลัก: Fengchi (GB 20), Taiyang (EX-HN 5) 
จุดเสริม: ตามต าแหน่งปวดและเส้นลมปราณที่ถูกกระทบ  
2.1 ปวดกระหม่อม (Vertex): เส้นตับ    
      เพ่ิมจุด: Baihui (GV 20), Tongtian (BL 7), Xingjian (LR 2), Sishenchong 

       (EX-HN 1), Taichong (LR 3), Yongquan (KI 1), Ashi 
2.2 ปวดหน้าผาก (Frontal): เส้นหยางหมิง  

เพ่ิมจุด: Shangxing (GV 23), Touwei (ST 8), Hegu (LI 4), Yintang (EX-HN 3), 
Yangbai (GB 14), Neiting (ST 44), Ashi 

               2.3 ปวดท้ายทอย (Occipital): เส้นท่ายหยางกระจายไปกระหม่อม แล้วลงท้ายทอย ต้นคอ            
เพ่ิมจุด: Houding (GV 19), Tianzhu (BL 10), Kunlun (BL 60), Houxi (TE 3), 
Shugu (BL 65), Dazhui (GV 14), Ashi 

  2.4 ปวดด้านข้าง (Lateral): เส้นซ่าวหยางกระจายไปขมับ หลังหู ลงก้านคอ 
      เพ่ิมจุด: Shuaigu (GB 8), Qubin (GB 7), Xiaxi (GB 43), Waiguan (TE 5),         

Zhongzhu (TE 3), Zulinqi (GB 41), Ashi 
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จุดเสริม: ตามการวินิจฉัยแยกกลุ่มอาการ 
2.5 สาเหตุจากลมเย็น (Wind cold)  
      เพ่ิมจุด: Fengfu (GV 16), Lieque (LU 7), Waiguan (TE 5), Fengmen (BL 12), 

ตามด้วยครอบกระปุก 
2.6 สาเหตุจากลมร้อน (Wind heat) 

เพ่ิมจุด: Hegu (LI 4), Xiangu (ST 43), Dazhui (GV 14), Quchi (LI 11)  
2.7 สาเหตุจากลมชื้น (Wind damp) 

เพ่ิมจุด: Fenglong (ST 40), Yanglingquan (GB34), Touwei (ST8), Yinlingquan (SP 9)   
อธิบาย : 

ก. ปวดศีรษะสาเหตุจากภายนอก มักเกิดจากลมกระทบ Baihui (GV 14) ซึ่งเป็น
ต าแหน่งสูงสุดของศีรษะ  
ข. Fengchi (GB 20) และ Taiyang (EX-HN 5) เป็นจุดหลักในการขับลม, Taiyang    
(EX-HN 5) ขับลม ทะลวงเส้นลมปราณ, Fengchi (GB 20) เป็นจุดบนเส้นซ่าวหยางและ
เส้นหยางเหวย จุดเด่น คือ ขับลม  
ค. ส่วน Hegu (LI 4) มีสรรพคุณในการทะลวงเส้นลมปราณ จุดอ่ืนเป็นจุดเสริมตาม
ต าแหน่งเส้นลมปราณที่เก่ียวข้อง และตามลักษณะของเสียชี่ที่มากระทบ 

3. เทคนิคการกระตุ้นเข็ม:  
(1) ทุกจุดกระตุ้นแบบระบาย ฝังเข็มวันละครั้ง, 10 ครั้ง เป็น 1 รอบการรักษา 
(2) การปักจุด Fengchi (GB 20) ใช้เข็ม 1.5 ชุ่น ทิศทางเข็มชี้ไปหางตาฝั่งตรงข้าม 

จุด Taiyang ปักเข็มตั้งฉาก ลึก 0.5 ชุ่น หรือปักเฉียง 45 องศา ทิศทางชี้ไป
บริเวณที่ปวด จุดอ่ืนๆ ปักตามปกติ คาเข็ม 10-20 นาที จุด Dazhui (GV 14) กระตุ้น
แบบระบายด้วยวิธีนกจิก (bird pecking) 
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ภาพที่ 1.4 แสดงจุดที่ใช้ในการรักษาอาการปวดศีรษะจากเสียช่ีภายนอก(5) 

2. ปวดศีรษะจากสาเหตุภายใน (内伤头痛) 
ก. ปวดศีรษะจากหยางตับแกร่ง (肝阳头痛)  

1. อาการส าคัญ: ปวดและเวียนศีรษะ หงุดหงิด โกรธ โมโหง่าย นอนไม่หลับ ฝันร้าย 
2. อาการร่วม: ปวดใต้ลิ้นปี่รา้วไปชายโครง หน้าแดง ตาแดง ปากขม 
3. ลิ้นและชีพจร: ลิ้นแดง ฝูาเหลือง ชีพจรตึง (xian)  
อธิบาย: 

 หยางตับแกร่งตีขึ้นบน เกิดอาการปวดและเวียนศีรษะ ไฟตับรบกวนเสินหัวใจ ท าให้
หงุดหงิด โมโหง่าย และนอนไม่หลับ เส้นตับวิ่งผ่านบริเวณลิ้นปี่และชายโครง เกิดอาการปวดเสียด
ตามจุดผ่าน ไฟตับท าให้ถุงน้ าดีร้อน ปะทุข้ึนไปบริเวณล าคอ ท าให้ปากขม ไฟตับวิ่งไปที่หน้าและศีรษะ 
ท าให้หน้าแดง ตาแดง ปวดกลางศีรษะเหมือนจะระเบิด ลิ้นมักแดง ฝูาเหลือง ชีพจรตึง (xian)  

 

(1) Shangxing  (GV 23) 

(2) Touwei  (ST 8) 

(3) Tongtian  (BL 7) 

(4) Baihui  (GV 20) 

(5) Houding  (GV 19) 

(6) Taiyang  (EX-HN 5) 

(7) Qubin (BL 23) 

(8) Shuaigu (GB 8) 

(9) Fengchi (GB 20) 

(10) Fengfu (GV 16) 

(11) Tianzhu  (BL 10) 

(12) Dazhui  (GV 14) 

(13) Lieque  (LU 7) 

(14) Waiguan  (TE 5) 

(15) Hegu (LI 4) 

(16) Xingjian   (LR 2) 

(17) Xiangu  (ST 43) 

(18) Xiaxi (GB 43) 

(19) Kunlun (BL 60) 
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4. การรักษา: 
4.1 หลักการรักษา: สงบลมตับ ระบายชี่ตับ เสริมน้ าเพ่ือหล่อเลี้ยงไม้ 
4.2 จุดหลัก: Xuanlu (GB 5), Hanyan (GB 4), Taichong (LR 3), Taixi (KI 3), 

Baihui (GV 20), Fengchi (GB 20) 
4.3  อธิบาย: หยางตับแกร่งท าให้เกิดความร้อนในเส้นถุงน้ าดี  

(1) Taichong (LR 3) เป็นจุดหยวนบนเส้นตับ ลดอาการปวดและเวียนศีรษะเนื่องจากการ
ลอยขึ้นของไฟตับ การปัก Taichong (LR 3) โท่ว Yongquan (KI 1) จะได้ผลดี  

(2) Baihui (GV 20) เป็นจุดบนเส้นตูชึ่งอยู่สูงสุด ควบคุมชี่ ลดอาการปวดศีรษะจาก
สาเหตุตับได้ 

(3) Fengchi (GB 20) เป็นจุดอยู่บนเส้นซ่าวหยางและเส้นหยางเหวย จุดเด่น คือ ขับลม, 
ทั้ง 3 จุด คือ Taichong (LR 3), Baihui (GV 20) และ Fengchi (GB 20) ใช้สงบ 
หยางตับ ระงับปวด   

(4) Xuanlu (GB 5), Hanyan (GB 4) อยู่บนเส้นถุงน้ าดี ช่วยดับร้อน ขับลม ท าให้ชี่
ไหลเวียนคล่อง ลดอาการปวด  

(5) ส่วน Taixi (KI 3) เป็นจุดหยวนของไต เพ่ิมยินไต เพ่ิมน้ าไปหล่อเลี้ยงไม ้และลดหยางตับ 
4.4 จุดเสริม: 

(1) หน้าแดง: เพ่ิม Neiting (ST 44) 
(2) กลุ้มใจ  หงุดหงิด: เพ่ิม Neiguan (PC 6) 
(3) ตาแดง: ปล่อยเลือด Guanchong (TE 1) 

4.5 เทคนิคการใช้เข็ม: เฉพาะจุด Taixi (KI 3) กระตุ้นแบบบ ารุง  
(1) จุดอื่นๆ กระตุ้นแบบระบาย คาเข็ม 20 นาที 
(2) ฝังเข็มวันละครั้ง จ านวน 10 ครั้งเป็น 1 รอบการรักษา 

ข. ปวดศีรษะจากไตพร่อง (肾虚头痛) 
1. อาการส าคัญ: ปวดศีรษะแบบโล่งๆ เหนื่อยเพลียและไม่มีแรง 
2. อาการประกอบ: วิงเวียน เมื่อยเอว เข่าอ่อนแรง ฝันเปียก ตกขาวมาก หูอ้ือ นอนไม่หลับ
และฝันมาก      
3. ลิ้นและชีพจร: ลิ้นแดง ฝูาน้อย ชีพจรเล็ก (xi) ไม่มีแรง  
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4. อธิบาย: 
    เมื่อไตพร่อง สมองได้รับการหล่อเลี้ยงน้อยลง จะรู้สึกปวดศีรษะแบบโล่งๆ วิงเวียน 

และหูอื้อ เมื่อจิงไตลดลงจะอ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว เมื่อยเอว เข่าอ่อนแรง ฝันเปียก ตกขาว 
เมื่อยินไตพร่อง หยางไตจะแกร่ง ข่มหัวใจ ส่งผลให้นอนไม่หลับและฝันร้าย ลิ้นแดง ฝูาน้อย 
ชีพจรเล็ก (xi) และอ่อน (ruo)  

5. การรักษา 
5.1  หลักการรักษา: บ ารุงยินไต เสริมชี่ไต ลดอาการปวดศีรษะ 
5.2  จดุหลัก: Taixi (KI 3), Guanyuan (CV 4), Shenshu (BL 23), Taiyang (EX-HN 5), 
      Baihui (GV 20), Xuanzhong (GB 39)     
 อธิบาย: จุด Baihui (GV 20), Taiyang (EX-HN 5) ใช้รักษาปวดศีรษะเฉพาะที่ 

(1) สมองเป็นทะเลแห่งไขกระดูก ไตพร่องท าให้สมองว่างเปล่า เส้นตูเข้าสมอง จึงใช้ 
Baihui (GV 20) ช่วยปรับสมดุล  

(2) Shenshu (BL 23), Taixi (KI 3) เป็นจุดหยวน ใช้บ ารุงยินไต Guanyuan (CV 4) เพ่ิม
หยวนชี่ ปัก 3 จุดร่วมกันช่วยบ ารุงจิงไตและรักษาเหตุปฐมภูมิของไต 

(3) Xuanzhong (GB 39) เป็นจุดอิทธิพลของไขกระดูก ใช้บ ารุงไขกระดูก 
5.3 จุดเสริม:  

(1) ฝันเปียกหรือตกขาว เพ่ิม Guanyuan (CV 4), Sanyinjiao (SP 6) 
(2) นอนไม่หลับ เพ่ิม Xinshu (BL 15) 

5.4 วิธีการกระตุ้นเข็ม: กระตุ้นแบบบ ารุงทั้งหมด ยกเว้น Baihui (GV 20), Taiyang (EX-HN 5) 
 กระตุ้นแบบระบาย คาเข็ม 20 นาที วันละครั้ง, 10 ครั้งเป็น 1 รอบการรักษา    

ค. ปวดศีรษะจากเสมหะขุ่น(痰浊头痛) 
1. อาการส าคัญ:  ปวดศีรษะแบบมึนเวียน หนัก  ๆง่วงนอน เกียจคร้าน แน่นอกและใต้ลิ้นปี่ 
2. อาการร่วม: คลื่นไส้ อาเจียนเป็นเสมหะเหนียว 
3. ลิ้นและชีพจร: ฝูาขาวหนาเหนียว ชีพจรลื่น (hua) และตึง (xian) 
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4. อธิบาย: 
หน้าที่ของม้ามในการล าเลียง-แปรสภาพสารอาหารพร่อง ท าให้มีเสมหะคั่งบริเวณ  

จงเจียว ส่งผลให้ชี่ไหลเวียนไม่คล่องและติดขัด หยางชี่ขึ้นไปเลี้ยงสมองได้น้อย เกิดอาการ
วิงเวียน ปวดศีรษะ แน่นอกและลิ้นปี่ เมื่อเสมหะเคลื่อนจากจงเจียวมาซ่างเจียว จะมีอาการคลื่นไส้
อาเจียนตามมา ฝูาขาวเหนียวลื่น ชีพจรลื่น (hua) 

5. การรักษา: 
    5.1 หลักการรักษา: ขับและสลายเสมหะ เพ่ือทะลวงเส้นลมปราณให้ชี่ไหลเวียนคล่อง  
ลดอาการปวด บ ารุงม้าม 
    5.2 จุดหลัก: Zusanli (ST 36), Fenglong (ST 40), Yinlingquan (SP 9), Zhongwan (CV 12), 
Baihui (GV 20), Touwei (ST 8), Taiyang (EX-HN 5) 
   5.3 อธิบาย:    

(1) Fenglong (ST 40) ช่วยปรับสมดุล เป็นจุดลั่วของเส้นกระเพาะอาหาร สัมพันธ์กับ 
เส้นม้าม ช่วยขับละลายเสมหะได้ดี ใช้ร่วมกับ Zhongwan (CV 12) ซึ่งเป็นจุดมู่
ของกระเพาะอาหาร ช่วยทะลวงเส้นลมปราณที่จงเจียวและสลายเสมหะ ระงับ
อาการปวดแน่นอึดอัดได้ดี 

(2) Zusanli (ST 36) บนเส้นกระเพาะอาหาร และ Yinlingquan (SP 9) บนเส้นม้าม ช่วย
ให้กระเพาะอาหารและม้ามท าหน้าที่ล าเลียง-แปรสภาพอาหารได้ปกติ ลดการ
ก่อตัวของเสมหะ, Yinlingquan (SP 9) ยังช่วยบ ารุงม้ามและขับเสมหะ 

(3) Touwei (ST 8) และ Taiyang (EX-HN 5) ทะลวงเส้นลมปราณ แก้ปวด 
 5.4 จุดเสริม:  

(1) แน่นหน้าอก เพ่ิม Tanzhong (CV 17) 
(2) คลื่นไส้อาเจียน เพ่ิม Neiguan (PC 6)   

   5.5 วิธีกระตุ้นเข็ม: Baihui ปักราบ 1 ชุ่น จุดอื่นๆ ปักตรง 1-1.5 ชุ่น  
(1) กระตุ้นแบบกลางๆ คาเข็ม 20 นาที 
(2) ฝังเข็มวันละครั้ง, 10 ครั้งเป็น 1 รอบการรักษา 
 
 



 

 

 
 

 

36                                                    กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

ง. ปวดศีรษะจากเลือดพร่อง (血虚头痛) 
1. อาการส าคัญ: ปวดศีรษะหนักๆ วิงเวียน สีหน้าซีดและไม่สดใส  
2. อาการร่วม: ใจสั่น อ่อนเพลีย เกียจคร้าน เมื่อยเนื้อตัว เหนื่อยง่าย 
3. ลิ้นและชีพจร: ลิ้นซีด ฝูาขาวบาง ชีพจรเล็ก (xi), อ่อน (ruo) และไม่มีแรง 
4. อธิบาย: 
ภาวะเลือดพร่องพบในผู้ปุวยเรื้อรัง, เสียเลือดมากหรือนาน, ท าให้สมองขาดการหล่อเลี้ยง 

เกิดอาการปวดและวิงเวียน หน้าซีด เหนื่อย อ่อนเพลีย เกียจคร้าน และใจสั่นเนื่องจากเลือด
หล่อเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอ ลิ้นซีด ฝูาขาว ชีพจรเล็ก (xi) และอ่อน (ruo)  

5. การรักษา: 
5.1 หลักการรักษา: บ ารุงเลือดและชี่ให้สมบูรณ์ กระตุ้นให้ชี่ไหลเวียนสะดวก เพ่ือให้หายปวด 
5.2 จุดหลัก: Zusanli (ST 36), Zhongwan (CV 12), Yinlingquan (SP 9), Sanyinjiao 

      (SP 6), Xuehai (SP 10), Pishu (BL 20), Xinshu (BL 15), Shangxing (GV 23), Baihui (GV 20) 
5.3 อธิบายจุด: 

(1)  Zusanli (ST 36) เป็นจุดเซี่ยเหอของเส้นกระเพาะอาหาร  
(2)  Zhongwan (CV 12) เป็นจุดมู่ของกระเพาะอาหาร ท าให้การล าเลียง-แปรสภาพ

สารอาหารเป็นปกติ เกิดการสร้างเลือดเพ่ิมข้ึน 
(3)  Sanyinjiao (SP 6), Yinlingquan (SP 9) และ Xuehai (SP 10) เป็นจุดบนเส้นม้าม 

ม้ามสร้างเลือด หัวใจก ากับเลือด เมื่อใช้ร่วมกับ Pishu (BL20), Xinshu (BL 15)  
จะบ ารุงทั้งชี่และเลือดได้ดี  

(4)  เส้นตูเข้าสมอง จึงใช้ Baihui (GV 20) ที่อยู่บนเส้นลมปราณนี้มาปรับสมดุล ส่วน 
Shangxing (GV 23) เป็นจุดเฉพาะที่ เพ่ือลดอาการปวดศีรษะ 

5.4 จุดเสริม: ใจสั่น เพ่ิม Daling (PC 7) 
5.5 วิธีการกระตุ้นเข็ม: 

(1) Shangxing (GV 23) ปักราบ 1 ชุ่น กระตุ้นแบบระบาย  
(2) จุดอื่นๆ ปักตรงลึก 1-1.5 ชุ่น กระตุ้นแบบบ ารุง คาเข็ม 20 นาที 
(3) ฝังเข็มวันละครั้ง, 10 ครั้งเป็น 1 รอบการรักษา 

จ. ปวดศีรษะจากเลือดคั่ง (瘀血头痛) 
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1. อาการส าคัญ: ปวดศีรษะต าแหน่งเดิมไม่เปลี่ยนที่ ปวดเหมือนเข็มแทง 
2. อาการร่วม: ประวัติได้รับอุบัติเหตุหรือถูกท าร้ายที่ศีรษะ 
3. ลิ้นและชีพจร: ลิ้นสีม่วง มีจ้ าหรอืจุดม่วงคล้ า ชีพจรฝืด (se), เล็ก (xi) และกลวง (kou) 
4. อธิบาย: 

เมื่อศีรษะประสบอุบัติเหตุหรือถูกท าร้าย ท าให้เส้นลมปราณมีการอุดกั้นเรื้อรัง 
หรือเกิดเลือดคั่งในสมองแล้วอุดกั้นเส้นลมปราณ ท าให้เกิดอาการปวด เนื่องจากเลือดคั่ง 
ไม่ย้ายที ่จึงท าให้ปวดอยู่กับที่และปวดเหมือนเข็มแทง  
5. การรักษา: 
5.1 หลักการรักษา: สลายเลือดคั่ง กระตุ้นการไหลเวียนชี่และเลือดให้สะดวก ลดอาการปวด 
5.2 จุดหลัก: Hegu (LI 4), Sanyinjiao (SP 6), Xuehai (SP 10), Fengchi (GB 20), 

Taichong (LR 3), Geshu (BL17), AShi 
5.3 อธิบาย: 

(1) ระบายจุด Ashi สลายเลือดคั่ง ทะลวงเส้นลมปราณ  
(2)  Hegu (LI 4) มีสรรพคุณในการทะลวงเส้นลมปราณ ช่วยเพ่ิมชี่และระงับอาการปวด 
(3) Sanyinjiao (SP 6) ปรับสมดุลของเส้นยินเท้า 3 เส้น กระตุ้นการไหลเวียนเลือด

สลายเลือดคั่ง 
(4) Xuehai (SP 10) กระตุ้นชี่และสลายเลือดค่ัง  

5.4 จุดเสริม: ชี่ตับติดขัด ใช้ Taichong (LR 3) 
5.5 วิธีการกระตุ้นเข็ม: 

(1) จุด AShi เคาะด้วยเข็มผิวหนังจนแดงและเลือดออก เพ่ือปล่อยเลือด   
(2) Hegu (LI 4), Xuehai (SP 10), Taichong (LR 3) กระตุ้นแบบระบาย 
(3) Sanyinjiao (SP 6) กระตุ้นแบบบ ารุง 
(4) ฝังเข็มวันละครั้ง, 10 ครั้งเป็น 1 รอบการรักษา 

 

 

ตารางที่ 1.7 แสดงการวินิจฉัยแยกกลุ่มอาการ หลักการรักษา และการเลือกจดุในการรักษา(6) 
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แยกโรค ชนิด หลักการรักษา การเลือกจุดฝังเข็ม 
สาเหตุ
ภายนอก 
 

ลมเย็น 
ลมร้อน 
ลมชื้น 

ขับลม  สลายความเย็น  ขจัด
ความร้อน ระบายความช้ืน
และ เสมหะ   ทะลวง เส้ น
ลมปราณให้ช่ีไหลเวียนคล่อง 
ระงับอาการปวดศีรษะ 

ลมเย็น: Fengfu (GV 16), Lieque (LU 7), 
Waiguan (TE 5) 
ลมร้อน: Hegu (LI 4 ), Xiangu (ST 43), 
Dazhui (GV 14) 
ลมช้ืน : Fenglong (ST 40), 
Yinlingquan (SP 9) 

  
 
 
ต าแหน่งท่ีปวด 
 

กระหม่อม: 
 
หน้าผาก: 
 
ท้ายทอย: 
 
ด้านข้าง: 

Baihui (GV 20), Tongtian (BL 7), 
Xingjian (LR 2) 
Shangxing (GV 23), Touwei (ST 8), 
Hegu (LI 4) 
Houding (GV 19), Tianzhu (BL 10), 
Kunlun (BL 60) 
Shuaigu (GB 8), Qubin (GB 7), Xiaxi 
(GB 43) 

สาเหตุ
ภายใน 

หยางตับแกร่ง สงบลมตับ  ระบาย ช่ีตั บ 
เสริมน้ าเพื่อหล่อเลี้ยงไม้ 

Xuanlu (GB 5), Hanyan (GB 4), 
Taichong (LR 3), Taixi (KI 3), Baihui 
(GV 20)  

 ไตพร่อง 
 

บ ารุงยินไต เสริม ช่ีไต ลด
อาการปวดศีรษะ 

Taixi (KI 3), Guanyuan (CV 4), 
Shenshu (BL 23), Taiyang 
(EX-HN 5), Baihui (GV 20) 

 เสมหะขุ่น 
 

ขับและสลายเสมหะ ทะลวง
เส้นลมปราณ ลดปวด บ ารุง
ม้าม 

Zusanli (ST 36), Fenglong (ST 40), 
Yinlingquan (SP 9), Zhongwan (CV 12), 
Baihui (GV 20) 

 เลือดพร่อง บ ารุงเลือดและช่ีให้สมบูรณ์ 
กระตุ้นช่ีให้ไหลเวียนสะดวก
ท าให้หายปวด 

Zusanli (ST 36), Yinlingquan (SP 9), 
Sanyinjiao (SP 6), Zhongwan (CV 12), 
Pishu (BL 20), Xuehai (SP 10), 
Shangxing (GV 23) 

 เลือดคั่ง สลายเลือดคั่ง กระตุ้นการ
ไหลเวียนเลือดและช่ี ลดปวด 

Hegu (LI 4), Sanyinjiao (SP 6) , AShi  
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–– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.5 แสดงจุดที่ใช้ในการรักษาอาการปวดศีรษะจากสาเหตุภายใน(5) 

 

การรักษาไมเกรนด้วยเข็มหู (7) 

(3) จุดหลัก: subcortex (AT 4), occiput (AT 3), Shenmen (TF 4), forehead (AT 1), 
temple (AT 2), spleen (CO 13), pancreas and gallbladder (CO 11), adrenal gland (TG 2p), 
apex of tragus (TG 1p) เลือกจุด Ashi ตามต าแหน่งที่ปวด  

(4) ใช้เข็มหู ปักจุดหู 2 ข้าง กระตุ้นอย่างแรง หรือหมุนเข็มทุก 5 นาที คาเข็มไว้ 20-30 
นาท,ี 10 ครั้งเป็น 1 รอบการรักษา หรือเม็ดแม่เหล็กติดหู 3-5 จุดต่อครั้ง เปลี่ยนสัปดาห์ละครั้ง, 
10 ครั้งเป็น 1 รอบการรักษา 

 

(1) Shangxing (GV 23) 

(2) Baihui (GV 20) 

(3) Taiyang (EX-HN 5) 

(4) Hanyan (GB 4) 

(5) Xuanlu (GB 5) 

(6) Pishu (BL 20) 

(7) Shenshu (BL 23) 

(8) Zhongwan (CV 12) 

(9) Guanyuan (CV 4) 

(10) Hegu (LI 4) 

(11) Xuehai (SP 10) 

(12) Sanyinjiao (SP 6) 

(13) Taixi (KI 3) 

(14) Zusanli (ST 36) 

(15) Yanglingquan (BG 34) 

(16) Fenglong (ST 40) 

(17) Taichong (LR 3) 
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ภาพที่ 1.6 จุดฝังเข็มหู (7) 

การรักษาโรคไมเกรนโดยเทคนิค Master Tong (8) 

จุดหลัก ตามต าแหน่งและสาเหตุ  
1. Cesanli (77.22), Cexiasanli (77.23) ได้ผลดีมาก 
2. Fengshi (GB 31), Zhongjiuli (88.25) ข้างที่ปวด จากลมรุกราน 
3. Sanzhong (77.07), Sihuawai (77.14) เจาะปล่อยเลือด ใช้ทีละจุด สลบัทุก 3 สปัดาห ์
4. Menjin (66.05) ปวดศีรษะด้านข้างใกล้ Taiyang (M-HN-9) ได้ผลดี 

 

 

Helix and points 

HX1 : ěrzhōng (ear center) 

HX2 : zhícháng (rectum) 

HX3 : niàodào (urehtra)  

HX4 : wàishēngzhíqì  

           (external genitals) 

HX5 : gāngmén (anus) 

HX6 : ěrjiān (ear apex) 

HX6 ,7i: ěrjiān (ear apex) 

HX8 : jié jié (node) 

HX9 : lúnyī (helix1) 

HX10 : lúnèr (helix2) 

HX11 : Lúnsān (helix3) 

HX12 : lúnsì (helix4) 

HX13 : Lúnwǔ (helix5) 

Scapha and points 

SF1 : zhǐ (finger) 

SF2 : wàn (wrist) 

SF1 ,2i: fēngxī (wind stream) 

SF3 : zhǒu (elbow) 

SF4,5:jiān (shoulder) 

SF6: suǒgǔ (clavicle) 

Antihelix and points 

AH1: gēn (heel) 

AH2: zhǐ (toe) 

AH3: huái (ankle) 

AH4: xī (knee) 

AH5: kuān (hip) 

AH6: zuògǔshénjīng  

          (sciatic nerve) 

AH6a: jiāogǎn (sympathetic)   

AH7: tún(gluteus) 

AH8: fù (abdomen) 

AH9: yāodǐzhui 

         (lumbosacral vertebrae) 

AH10: xiōng (chest) 

AH11: xiōngzhuī 

         (theracic vertebrae) 

AH12: jǐng (neck) 

AH13: jǐngzhuī     

         (cervical vertebrae) 

 

 

Fossa triangularis and points 

TF1: jiǎowōshāng 

       (superior triangular fossa) 

TF2: Nèishēngzhíqì 

      (internal genitals) 

TF3: jiǎowózhōng 

      (middle triangular fossa) 

TF4: shénmén (shenmen) 

TF5: pénqiāng (pelvis) 

 

Tragus and points 

TG1: shàngpíng (upper tragus) 

TG2: xiàpíng (lower tragus) 

TG1u: wàiěr (external ear) 

TG1p: píngjiān (apex of tragus) 

TG1,2i: wàibí (external nose) 

TG2P: shènshàngxiàn (adrenal gland) 

TG3: yānhóu (pharynx and larynx) 

TG4: nèibí (internal nose) 

Antitragus and points 

AT1: é (forehead) 

AT2: niè (temple) 

AT3: zhěn (occiput) 

AT4: pízhìxià (subcortex) 

Conchae auriculae and points 

CO1: kǒu (mouth) 

CO2: shídào (esophagus) 

CO3: bēnmén (cardia) 

CO4: wèi (stomach) 

CO5: shíèrzhǐcháng (duodenum)  

CO6: xiǎocháng (small intestine) 

CO7: dàcháng (large intestine) 

CO6, 7i:lánwěi (appendix) 

CO8: tǐngjiǎo 

       (angle of superior concha) 

CO9: pángguāng (bladder) 

CO10: shèn (kidney) 

CO9,10i: shūniàoguǎn (ureter) 

CO11: yídǎn (pancreas and gallbladder) 

CO12: gān (liver) 

CO13: pí (spleen) 

CO14: fèi (lung) 

CO15: xīn (heart) 

CO16: qìguān (trachea) 

CO17: sānjiǎo (triple energy) 

CO18: nèifēnmì (endocrine) 

Lobulus auriculae and points 

LO1: yá (tooth) 

LO2: shé (tongue) 

LO3: hé (jaw) 

LO4: chuíqián (anterior ear lobe) 

LO5: yǎn (eye) 

LO6: nèiěr (internal ear) 

LO5,6i: miànjiá (cheek) 

LO7,8,9: biǎntáotǐ (tonsil)  
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    จุดอื่นๆ  
5. หน้าผาก รอบตา: Gongsun (SP 4) หรือ (Huoju – 66.11), Sihuazhong (77.09)              

เจาะปล่อยเลือด 
6. ด้านข้าง: Neiting (Menjin – 66.05), Fengshi (GB 31) ด้านตรงข้าม, Zulinqi (GB 41) 
    ด้านตรงข้าม สลับ Xuanzhong (GB 39) ด้านตรงข้าม 
7. ท้ายทอย: Kunlun (Zhengjin – 77.01), Chongxiao (DT 17) เจาะปล่อยเลือด 
8. ปวดตุ๊บๆ จากหยางตับแกร่ง: Taichong (Huozhu – 66.04) ด้านเดียวกัน, Hegu (LI 4)  
    หรือ (Linggu – 22.05) ด้านตรงข้าม 
9. ชี่และเลือดพร่อง: Minghuang – Shang, Zhong, Xia (88.12) ตามเทคนิคของ Daoma  

     กระตุ้นแบบบ ารุง  
10. เสริมชี่: Zusanli (ST 36) 
11. เสริมยินไต: Sanyinjiao (SP 6), Shenguan (77.18) 
     ในหญิงตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงจุดบริเวณท้อง ขา และบนเส้นล าไส้ใหญ่ จุดที่ใช้ได้ คือ 

บริเวณศีรษะ ท้ายทอย แขน เช่น จุด Taiyang (EX-HN 1), Fengchi (GB 20), Neiguan (PC 6) เป็นต้น 
 
การรักษาโรคไมเกรนโดยเทคนิคเข็มเล่มเดียว(9) 

1. จุดหลัก: Yifeng (SJ 17) 
ใช้เข็ม 2 ชุ่น ปักลึก 1.5 ชุ่น กระตุ้นแบบระบายด้วยการหมุนเข็ม อาจกระตุ้นไฟฟูาด้วย 

continuous wave 20-30 นาที  
2. Reaction point: vesicle form 

 ผู้ปุวยไมเกรนบางรายอาจพบตุ่มน้ าบริเวณต้นคอใกล้ปุุมกระดูกสันหลังด้านท้ายทอย 
ทั้ง 2 ข้าง มีขนาดเล็ก สีขาวเทาหรือแดงอ่อน คล านูน กดไม่หาย การรักษาใช้เข็มสามเหลี่ยม
เจาะระบายตุ่มน้ าให้หมดด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ แล้วปิดด้วยพลาสเตอร์ปิดแผล ห้ามท าซ้ า 
หากหาตุ่มน้ าไม่พบ อาจใช้นิ้วมือถูจนกว่าจะพบ หากไม่พบอีกอาจใช้จุด Dingchuan (Ex-B 1) ใน
การระบายเลือดแทน 
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ภาพที่ 1.7 แสดงจุดในระบบ Master Tong(8) 
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โรคหลอดเลือดสมอง 
Stroke 

 

 

 

 

 

 

        พญ. อัมพร กรอบทอง 

โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) หรือ “อัมพฤกษ์อัมพาต” เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ
ทั่วโลก เป็นสาเหตุอันดับ 2 ของการเสียชีวิตและสมองเสื่อม เป็นสาเหตุหลักของสภาวะทุพลภาพ จาก
การส ารวจขององค์การอนามัยโลก ในปี ค.ศ. 2005 มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง 5.8 
ล้านคน และประเมินว่าในปี ค.ศ. 2015 จะสูงถึง 6.5 ล้านคน แม้อัตราตายและความชุกจะลดลงใน
ประเทศที่พัฒนาแล้วในช่วงทศวรรษ 1980 ถึงต้นทศวรรษ 1990 แต่ยังคงมีแนวโน้มของอัตราการ
เกิดโรคเพ่ิมขึ้นอย่างช้าๆ โดยเฉพาะประเทศที่ก าลังพัฒนา ซึ่งต้องเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมวัฒนธรรมที่ก าลังเปลี่ยนไป รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคที่เพ่ิมข้ึนและอายุขัยที่ยืนยาว
ขึ้น 

อุบัติการณ ์
ในช่วงปี ค.ศ. 1985-1989 ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว (transient ischemic attack: TIA) 

พบอุบัติการณ์ 68 คนต่อประชากร 100,000 คน, ในผู้ป่วยอายุ 75-84 ปี อุบัติการณ์สูงขึ้นเป็น 
584 คนต่อประชากร 100,000 คน ส่วนความชุกโดยทั่วไปพบได้ร้อยละ 1-6 ของประชากร 
และเพ่ิมขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น ภาวะ lacunar infarction พบอุบัติการณ์ 12-53 คนต่อประชากร 
100,000 คนต่อปี ส่วนภาวะ cardiac embolism พบได้ประมาณ 1 ใน 4 ของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง, ในกลุ่มอายุน้อยกว่า 45 ปี อาจพบเท่ากับครึ่งหนึ่งของผู้ป่วย, ภาวะ borderzone 
cerebral infarction พบประมาณร้อยละ 10 ในการตรวจศพผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง
อุดตัน โดย 2 ใน 3 ของผู้ป่วยพบร่วมกับโรคหลอดเลือดสมองขนาดใหญ่อุดตัน และ 1 ใน 4 พบ
ภายหลังการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ส าหรับภาวะโรคหลอดเลือดสมองแตกพบได้ร้อยละ 
10-25 ของผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมองมีความแตกต่างทางชาติพันธุ์ คือ 
พบในคนอเมริกันผิวขาว อเมริกันผิวด า และอเมริกันเอเชีย เท่ากับ 7-12, 32 และ 61 ต่อประชากร 
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100,000 คน ตามล าดับ ส่วนภาวะโรคหลอดเลือดสมองแตกจากหลอดเลือดฝอยผิดปกติ (arterio-
venous malformation: AVM) พบได้ 1 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี ขณะที่ภาวะ subarachnoid 
hemorrhage (SAH) พบเฉลี่ย 9 (4.2–21.9) ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โดยเพ่ิมขึ้นตามอายุ(1)  

ประเทศไทยมีการศึกษาความชุกของโรคหลอดเลือดสมองในกรุงเทพฯและอีก 4 ภาค 
ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2549 โดย Thai Epidemiologic Stroke (TES) Study(2) ในประชากรอายุ 
45-80 ปี จ านวน 19,997 คน พบอัตราความชุก (crude prevalence) เท่ากับร้อยละ 1.88 (95% CI, 
1.69 to 2.07) และในประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป อัตราความชุกเท่ากับร้อยละ 2.70 (95% CI, 
2.28 to 3.11) จากการวิเคราะห์ทางสถิติด้วย multiple logistic regression พบว่า ปัจจัยที่
สัมพันธ์กับความชุกที่สูงขึ้น คือ เพศชาย (p < 0.001), อาชีพ (p < 0.001), ภูมิภาคที่อยู่ (p < 0.001), 
โรคความดันโลหิตสูง (p < 0.001), โรคเบาหวาน (p = 0.002), และภาวะไขมันในเลือดสูง (p = 0.026) 

การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองยังคงถือการวินิจฉัยทางคลินิกเปนส าคัญ โดยผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองสวนใหญจะมีอาการแสดงทางระบบประสาทเฉพาะที่ คือ ออนแรงครึ่งซีก กลืนล าบาก 
พูดล าบาก เดินเซ ตามองไม่เห็น มองเห็นภาพซอน เวียนศีษะ อาการเหล่านี้จะเปนอยางเฉียบพลัน แต ่
ผูป่วยบางรายอาจมีอาการแบบคอยเปนคอยไปภายใน 2-3 วัน หรือดีขึ้นแลวเลวลงได้ อยางไรก็ดี ผูปวย
ที่มีอาการดังกลาวขางตน อาจปวยเปนโรคอ่ืนที่มีอาการคล้ายกับโรคหลอดเลือดสมองก็ได้ จึงควร
คิดถึงการวินิจฉัยแยกโรคอ่ืนๆ ดวย เช่น ก้อนเลือดใตเยื่อหุ้มสมองชั้นดูรา เนื้องอกในสมอง ฝในสมอง 
ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า ภาวะออนแรงหลังชัก เปนต้น 

นอกจากอัตราตายสูงแล้ว โรคหลอดเลือดสมองยังมีผลต่อเนื่อง อันก่อให้เกิดทุพพลภาพ 
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคซ้ าในผู้ป่วยรายเดิม ส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว โรคหลอดเลือดสมองจึงเป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญ และ 
พึงตระหนักทั้งในด้านการป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพ  
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การจ าแนกโรคหลอดเลือดสมอง 
 จ าแนกตามพยาธิสภาพ (Pathological classification) (3)   
1) โรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด (Ischemic cerebrovascular disease) หรือสมอง 

ขาดเลือดจากการอุดตัน (ischemic stroke) พบได้ประมาณร้อยละ 80 ของโรคหลอดเลือดสมอง 
แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ 

ก. หลอดเลือดสมองตบี (Cerebral thrombosis/thrombotic stroke) 
เกิดจากภาวะหลอดเลือดแดงแข็งหรือตีบ ซึ่งจะค่อยๆ เกิดขึ้นทีละน้อย ในที่สุดจะมี 

ลิ่มเลือด (thrombosis) เกิดขึ้นจนอุดตันหลอดเลือด ท าให้เซลล์สมองตายเพราะขาดเลือดไปเลี้ยง 
มักพบในผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง และผู้ที่สูบบุหรี่ ซึ่งมีโอกาส
เกิดภาวะนี้ได้ก่อนวัยสูงอายุ เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้มักมีภาวะหลอดเลือดแดงแข็งเร็วกว่าปกติ 
นอกจากนี้ ผู้ที่มีอายุมาก (≥ 55ปี ในผู้ชายและ 65 ปีในผู้หญิง) ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์จัด หญิงที่กินยาเม็ด
คุมก าเนิด (โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสูบบุหรี่ร่วมด้วย) คนอ้วน และผู้ที่มีญาติพ่ีน้องเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต
ครึ่งซีก ก็จะมีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าปกติ  ภาวะหลอดเลือดสมองตีบเป็นสาเหตุของโรค 
หลอดเลือดสมองที่พบได้บ่อยกว่าสาเหตุอ่ืนๆ แต่มีอันตรายน้อยกว่าหลอดเลือดสมองแตก  

 ข. ภาวะสิ่งหลุดอุดตันหลอดเลือดสมอง (Cerebral embolism/embolic stroke) 
เนื่องจากมี “สิ่งหลุด” ซึ่งเป็นลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นในหลอดเลือดที่อยู่นอกสมอง (ที่พบบ่อย

คือ ลิ่มเลือดท่ีเกิดข้ึนในหัวใจ) หลุดลอยตามกระแสเลือดขึ้นไปอุดตันหลอดเลือดสมอง มักพบใน
ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ ที่พบบ่อยคือ โรคหัวใจห้องบนเต้นแผ่วระรัว (atrial fibrillation) อาจพบ
ในโรคหัวใจอ่ืนๆ เช่น โรคหัวใจรูมาติก กล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด เยื่อบุหัวใจ
อักเสบ โรคลิ้นหัวใจพิการ ผู้ป่วยที่ผ่าตัดใส่ลิ้นหัวใจเทียม เป็นต้น ภาวะอ่ืนที่อาจพบได้ คือ ภาวะ
เม็ดเลือดแดงมาก (polycythemia), ผู้ป่วยกระดูกหักที่ไขกระดูกหลุดไปอุดตันหลอดเลือดสมอง 

2) หลอดเลือดสมองแตก/เลือดออกในสมอง (Cerebal hemorrhage/hemorrhagic stroke) 
ท าให้เนื้อสมองโดยรอบตาย พบได้ประมาณร้อยละ 20 ของโรคหลอดเลือดสมอง ถือเป็น 

ภาวะร้ายแรง อาจท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็ว มีอัตราตายโดยเฉลี่ยร้อยละ  
40-50 ถ้าพบในผู้สูงอายุมักมีสาเหตุจากโรคความดันโลหิตสูง สาเหตุอ่ืนๆ ได้แก่ ความผิดปกติ
ของหลอดเลือดแดงแต่ก าเนิด ซึ่งมักจะแตกและท าให้เกิดอาการอัมพฤกษ์อัมพาตในวัยหนุ่มสาว
หรือวัยกลางคน เช่น หลอดเลือดโป่งพอง (congenital aneurysm), หลอดเลือดฝอยผิดปกติ (AVM); 
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ภาวะการแข็งตัวของเลือดบกพร่อง เช่น ตับแข็ง มะเร็งเม็ดเลือดขาว ภาวะเกล็ดเลือดต่ า  
โรคเลือดบางชนิด; การได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยาเสพติด (แอมเฟตตามีน โคเคน) การดื่ม
แอลกอฮอล์ เนื้องอกสมองที่มีภาวะเลือดออก และการบาดเจ็บที่ศีรษะ 

ทั้ง 2 กลุ่มมีลักษณะทางคลินิกที่คล้ายคลึงกันมาก จนบางรายไม่สามารถวินิจฉัยแยกได้
ด้วยการตรวจร่างกายทั่วไป แต่เนื่องจากมีแนวทางการรักษาที่แตกต่างกัน จึงจ าเป็นต้องใช้การ
ตรวจด้วยภาพถ่ายรังสีและการตรวจทางห้องปฏิบัติการมาเสริมให้ได้การวินิจฉัยที่แน่นอน และ
ช่วยประเมินความรุนแรงของพยาธิสภาพ เนื่องจากการวินิจฉัยคลาดเคลื่อนอาจน าไปสู่การ
รักษาที่ผิดพลาดและก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้  

 จ าแนกตามการด าเนินโรค (Clinical classification)(4) 
1. Transient ischemic attack (TIA) อาการสมองขาดเลือดหายไปภายใน 24 ชั่วโมง 
2. Reversible ischemic neurological deficit (RIND) อาการสมองขาดเลือดคงอยู่นาน

เกิน 24 ชั่วโมง แต่หายไปภายใน 2 สัปดาห์ 
3. Progressive stroke (developing stroke, stroke in evolution) อาการสมอง 

ขาดเลือดเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ตามระยะเวลา 
4. Complete stroke (established stroke) อาการสมองขาดเลือดคงที่ ไม่มีอาการ

เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม 

ลักษณะแสดงทางคลินิก (Clinical manifestation)(4) 
ลักษณะทางคลินิกของสมองขาดเลือดมีความหลากหลายทั้งอาการและอาการแสดง  

ความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับต าแหน่งของพยาธิสภาพในสมอง , อาณาบริเวณของสมองที่ 
ขาดเลือด, และการมี collateral circulation 

สมองแต่ละส่วนมีหน้าที่ต่างกัน เมื่อเกิดการขาดเลือดจึงปรากฏอาการในส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายที่ต่างกัน อาการและอาการแสดงข้ึนกับต าแหน่งสมองส่วนที่เกิดพยาธิสภาพ  

Localizing signs ที่ควรสงสัยว่าจะเป็น stroke ได้แก่ 
1. อาการอ่อนแรงหรือชาใบหน้าและแขนขาครึ่งซีก อาจพบอาการอ่อนแรงข้าง

เดียวกัน ในกรณีที่เกิด stroke บนสมองใหญ่ซีกตรงข้าม หรือใบหน้าซีกหนึ่งแต่แขนขาซีกตรงข้าม 
ในกรณีที่เกิด stroke บริเวณก้านสมอง 

2. อาการกลืนล าบากและพูดไม่ชัด มีลักษณะเฉพาะคือ เป็น oropharyngeal dysphagia  
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ผู้ป่วยจะกลืนไม่ลงหรือกลืนแล้วส าลักทันที 
3. การเห็นภาพซ้อน 
4. เวียนศีรษะ เดินเซ อาการเวียนศีรษะแม้ไม่รุนแรง แต่จะไม่ค่อยมีการปรับตัว (adaptation) 

โดยจะเป็นอยู่เช่นนั้นเกือบตลอดเวลา ไม่ได้เป็นพักๆ ไม่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนท่าของศีรษะ 
อาการจะมึนๆ งงๆ เซๆ ทรงตัวไม่ดี มี gait ataxia, เดินจะล้ม 

5. อาการตามองไม่เห็น ที่ส าคัญส าหรับ stroke คือ transient visual loss จะมองไม่เห็น
ทันททีันใด (เหมือนปิด switch ไฟ) เป็นวินาทีหรือนาที แล้วตากลับสว่างใหม่ โดยมากจะเกิดกับ
ตาข้างเดียว ไม่ค่อยพบเกิดอาการทั้ง 2 ตาพร้อมกัน 

การตรวจทางห้องปฏิบัตกิารและภาพถ่ายรังสี(4) 

1. Brain imaging ควรท าทุกราย เพราะอาการของ stroke นั้นคล้ายกัน แต่การรักษา
นั้นแตกต่างกันในรายละเอียด หากวินิจฉัยและให้การรักษาผิด จะเกิดอันตรายมากกว่าได้
ประโยชน์ 

2. CBC ดู platelet และโรคเลือดต่างๆ ที่อาจท าให้เกิด stroke เช่น polycythemia vera, 
thrombocytosis, leukemia 

3. VDRL เพ่ือวินิจฉัยแยกโรค neurosyphilis 
4. ESR หา autoimmune diseases, CNS vasculitis, และ coagulogram ดู hypercoagulable 

state 
5. Tumor marker กรณสีงสัยมีการกระจายของมะเร็งไปที่สมอง (brain metastasis) 
6. Blood sugar, lipid profiles, electrolytes  
7. ในบางรายอาจตรวจเพ่ิมพิเศษ เช่น anticardiolypin Ab, antiphospholipid Ab เป็นต้น 

แนวทางเวชปฏิบัติการรกัษา(5) 

ข้อแนะน าของสมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย กรณีผูปวยมีอาการทางระบบ
ประสาทเข้าได้กับโรคหลอดเลือดสมอง ให้พิจารณาแนวทางเวชปฏิบัติตามระยะเวลาที่มาพบแพทย์  
ในกรณีผูป่วยมาพบแพทย์ได้เร็วโดยมีอาการมาน้อยกว่า 3 ชั่วโมง ให้พิจารณาตรวจสืบค้น (investigate) 
และเริ่มให้ยาละลายลิ่มเลือด (thrombolytic medication) แต่ต้องท าในสถาบันที่มีประสาท
ศัลยแพทย์และมีเครื่อง CT scan, ในกรณีผูป่วยมีอาการมาตั้งแต่ 3-72 ชั่วโมง ให้พิจารณาตามแผนภูมิ       
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แผนภูมิที่ 2.1 Sudden onset of focal neurological deficit suspecting acute stroke 
(based on history and physical examination) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗ ในกรณีที่ไม่สามารถท า brain CT scan ได แต่มีประวัติและการตรวจรางกายเขาได
กับโรคหลอดเลือดสมองอย่างชัดเจน รวมทั้งญาติและผูปวยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเปนโรคอ่ืนที่
มีอาการคลายกับโรคหลอดเลือดสมองได้ ตองบันทึกเหตุผลและมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

Non stroke  Stroke 

Normal/hypodensity Hyperdensity   

Ischemic stroke 

Appropriate 

consultation 

and treatment 

Hemorrhage 

General management 

• Avoid antihypertensive except SBP>220mmHg or DBP>120 or MAP> 140 

mmHg.  

• Avoid intravenous glucose solution unless necessary  

• Control BS<180 mg/dl and avoid hypoglycemia  

• Treatment of fever and concomitant conditions 

Basic life support (airway, breathing, circulation) 

Emergency blood sugar and additional lab: CBC, BUN, creatinine, electrolytes 

Emergency non-contrast CT brain scan∗ 

Appropriate consultation  

 and treatment  

Onset 3-72 hr. Onset < 3 hr. 

Thrombolytic guideline   
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1. พิจารณาใช้ Siriraj stroke score เพ่ือแยกภาวะเลือดออกกับภาวะขาดเลือด (infarct) 
ถ้าเป็นภาวะเลือดออก ให้ส่งต่อผูป่วยไปยังสถานพยาบาลที่ท า CT scan ได้ ถ้าเป็นภาวะขาดเลือด ให้
ดูว่าเป็น lacunar หรือ non lacunar  

2. ในกรณีที่เป็นกลุ่มอาการของ lacunar และไม่พบ source of emboli สามารถให้
แอสไพรินไปกอน และเฝ้าสังเกตอาการ 7 วัน ถ้าดีขึ้นพิจารณาให้ยา antiplatelet ระยะยาว 
แตถ่าอาการเลวลง ใหส่งต่อผู้ปวยไปสถานพยาบาลที่ท า CT scan ได้ 

3. ในกรณี non lacunar, สงสัย cardiac emboli, หรือในกลุม undetermined ให
ส่งตอท า CT scan เพ่ือการวินิจฉัยที่ถูกต้อง 

∗ ในกรณีที่ CT scan ปกติ แต่อาการและอาการแสดงเขาไดกับ stroke ให้วินิจฉัยโรค
โดยใช้ลักษณะทางคลินิกเป็นหลัก 

การรักษาตามแนวทางการแพทย์แผนปัจจุบัน(3-4) 
 ผู้ป่วยที่เกิดอาการอัมพฤกษ์อัมพาตครึ่งซีกขึ้นฉับพลัน หรือมีอาการปวดศีรษะรุนแรง

ติดต่อกันเป็นชั่วโมงๆ หรือเป็นวันๆ ไม่ว่าจะหมดสติหรือไม่ ควรส่งโรงพยาบาลโดยด่วน แพทย์
จะรับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาลเพ่ือตรวจหาสาเหตุ โดยการถ่ายภาพสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ
ท า CT scan, ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ เจาะหลัง และอ่ืนๆ แล้วให้การรักษาตาม
พยาธิสภาพดังนี้ 

ตารางที่ 2.1 แสดงช่วงเวลาที่ป่วยมาและการรักษาที่เหมาะสมใน ischemic stroke 

Onset 3 – 4.5 hrs. 3 - 72 hrs. > 72 hrs. 
Period Golden Controversy Subacute 

Treatment - r-tPA 
- LMW heparin or 
- antiplatelet + acupuncture 

- antiplatelet or 
- antiplatelet+acupuncture 

ตารางที่ 2.1 แสดงให้เห็นว่าหากผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลเร็วและสามารถให้ยาได้ภายใน  
3-4.5 ชั่วโมง ถือเป็น golden period ของการให้ r-tPA เข้าหลอดเลือดด าหรือทางหลอดเลือด
แดง ทั้งผู้ป่วยที่เป็น thrombosis และ embolism  

ในกรณีท่ีมาในระยะเฉียบพลัน (acute phase) แต่เกิน 3-4.5 ชั่วโมง ถ้าเป็น thrombosis 
การให้ heparin ไม่ว่าจะเป็น low molecular weight heparin หรือ unfractionated heparin มีการศึกษา 
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ยืนยันแล้วว่าได้ผลไม่ดีกว่า antiplatelet, แต่กลับมีผลแทรกซ้อนจากเลือดออก (bleeding complication) 
มากกว่า 

ยกเว้นบางกรณีดังต่อไปนี้ ที่ heparin อาจมีที่ใช้ 
1. Stroke ที่เกิดจาก embolism ทั้งที่มาจากหัวใจ (cardiac embolism) และหลอดเลือดแดง 

(artery to artery embolism) หากเป็น embolism อุดตันหลอดเลือดขนาดใหญ่อย่าง main 
middle cerebral atery บริเวณเนื้อสมองตายจะกว้างมาก โอกาสจะเกิดเลือดออกแทรกซ้อนในเนื้อ
สมองที่ขาดเลือดตายจะมากด้วย (hemorrhagic transformation) จึงควรท า CT scan ซ้ า ภายใน 
5-14 วัน หากไม่มีเลือดออกแทรกซ้อน จึงค่อยให้ heparin  

2. Stroke in evolution ที่ให้การรักษาด้วย antiplatelet แล้ว ยังมี progression ตลอด  
3. Ischemic stroke ที่ posterior circulation ซึ่งประกอบด้วยหลอดเลือดเล็กๆ ที่มี 

collateral circulation น้อยกว่า anterior circulation ของ carotid system, บ่อยครั้งพบว่า
การให้แต่ antiplatelet ไม่ได้ผล การให้ anticoagulant จะได้ผลดีกว่า  

อย่างไรก็ดี ใน acute stroke โดยข้อเท็จจริงมีเพียง antiplatelet ตัวเดียวที่มี double  
blinded RCT study ว่ามีประโยชน์ คือ การให้ aspirin ภายใน 48 ชั่วโมง หลัง onset เท่านั้น 

ตารางที่ 2.2 แสดงช่วงเวลาที่ป่วยมาและการรักษาที่เหมาะสมใน intracerebral hemorrhage 

Onset <4 hrs. >4 hrs. 1-2 weeks 

Period Golden 
- Brain edema 
- Growing hematoma 

Recovery 

Treatment - NOVO 7 
- No effective treatment 
- Treat brain edema 
- Adjust fluid & electrolytes 

- Acupuncture 
- Physical & occupational 
therapy 

 
ตารางที่ 2.2 แสดงให้เห็นว่า หากผู้ป่วยเลือดออกในสมองมาภายใน golden period คือ 

ภายใน  4 ชั่วโมงหลังเกิดเลือดออก อาจให้ NOVO 7 แต่ถ้าเลย 4 ชั่วโมงไปแล้ว มีเพียงการรักษาแบบ
ประคับประคอง การรักษาสมองบวม และป้องกัน brain herniation เท่านั้น 

ทั้งตารางที่ 2.1 และ 2.2 แสดงให้เห็นระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับการฝังเข็มร่วมด้วย 
ซึ่งหากน ามาร่วมในการรักษาจะท าให้ผลการรักษาดีมาก 
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การรักษาอื่น  ๆที่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ  
1. Hydration & fluid management 
2. Blood pressure control 
3. Normoglycemic control 
4. Intracranial pressure & brain edema management 
5. Respiratory support 
6. Patient posture adjustment 
7. Dietary support 
8. Early rehabilitation 
9. Neurosurgery consultation 

โรคหลอดเลือดสมองมีโอกาสเดียวที่จะรักษาได้ดีคือ 3-4.5 ชั่วโมงแรกหลัง onset ของ 
ischemic stroke โดยการให้ r-tPA และ 4 ชั่วโมงแรกหลัง hemorrhagic stroke โดยการให้ NOVO 7 
การ approach เหมือนกับ heart attack เพราะโรคหลอดเลือดสมองคือ brain attack การเกิด
โรคและพ้ืนฐานของโรคคล้ายคลึงกัน ในภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (acute 
myocardial infarction) หากปล่อยให้เจ็บหน้าอกนานเกิน 30 นาที มักตามมาด้วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย 
ใน stroke เนื้อสมองก็จะตายอย่างถาวรเช่นกัน 

หัวใจของการรักษาโรค อยู่ที่ความรวดเร็วในการตระหนักถึง (recognize), การเริ่มต้น
รักษา และความแม่นย าในการระบุ onset ของโรค เพ่ือที่จะได้ใช้ยาและวิธีการอันเหมาะสมต่อ
การแก้ปัญหาให้ผู้ป่วย จังหวะใดควรระวังอะไร และควรประเมินสิ่งที่จะเกิดในอนาคต โดยการ
เฝ้าระวังและป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น เริ่มให้การรักษา brain edema ตั้งแต่ยังไม่เกิด แต่ได้
ประเมินแล้วว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคต เพ่ือหลีกเลี่ยงการน าผู้ป่วยซึ่งอาการไม่คงที่อยู่แล้ว
ไปดมยาสลบท า craniotomy เพื่อช่วยชีวิต ซึ่งผู้ป่วยอาจจะไม่ฟื้นอีกเลย หรือการปรึกษา
ศัลยแพทย์ระบบประสาท ใน early cerebellar hemorrhage หรือ large cerebellar infarction 
ก่อนที่จะเกิด brain edema และ brain herniation จนผ่าตัดไม่ทัน 

ส าหรับ ischemic stroke ที่เป็น lacunar infarction ไม่มีที่ใช้ anticoagulant, จะให้
แต่ antiplatelet เท่านั้น นอกจากกรณีมี controversy คือ stroke progression ใน ischemic 
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องค์ความรู้ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน 

 

stroke ที่ต้องการ anticoagulant เพียงไม่กี่กรณี เช่น cardio-embolism, artery to artery 
embolism (บางท่านจะให้ antiplatelet), stroke progression, venous thrombosis with 
stroke ที่มี hypercoagulable state หรือ prothrombotic state 

 

 

 ศาสตร์การแพทย์แผนจีน เรียกโรคอัมพฤกษ์อัมพาตว่า “จ้งเฟิง” หมายถึง โรคที่มีอาการ
หน้ามืดล้มลง หมดสติฉับพลัน ร่างกายครึ่งซีกอ่อนแรง ปากเบี้ยว เห็นภาพซ้อน พูดติดขัด หรืออาจ
ไม่ล้มลงหมดสติ แต่มีอาการอ่อนแรงครึ่งซึก จนถึงปากเบี้ยว เห็นภาพซ้อน 
 ลักษณะเฉพาะของ “จ้งเฟิง” คือ เกิดอาการฉับพลันชัดเจน เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 
ลักษณะคล้ายกับลม ซึ่งธรรมชาติเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ค าว่า “จ้ง” แปลว่าถูก
กระท า, “เฟิง” แปลว่า ลม โดยรูปศัพท์จึงหมายถึง โรคที่ถูกลมกระท า 

กลไกการเกิดโรค(8)  

 มีปัจจัยหลายประการที่ก่อให้เกิดโรค การด าเนินโรคค่อนข้างซับซ้อน สาเหตุหลัก 
เกิดจาก ลม ไฟ เสมหะ และเลือดคั่ง ต าแหน่งของโรคอยู่ที่สมอง 
 กลไกการเกิดโรคมีหลายประการ คือ 

1. ยินตับและไตพร่อง น้ าไม่หล่อเลี้ยงไม้ เกิดลมตับกระพือ 
2. อารมณ์โกรธ ท าให้หยางตับแกร่งตีขึ้นบน ไปชักน าไฟหัวใจ เกิดลมและไฟกระพือ

ร่วมกัน ท าให้ชี่และเลือดพุ่งขึ้นบน 
3. รับประทานอาหารไมเ่หมาะสม ชอบรับประทานของหวานมัน ท าให้เกิดเสมหะภายใน 
4. การไหลเวียนของชี่เสียสมดุล ท าให้ชี่ติดขัด หรือชี่พร่องไม่มีแรงผลักดัน นานวันเกิด

ภาวะเลือดค่ัง 
 เมื่อเสียชี่ต่างๆ คือ ลม ไฟ เสมหะ และเลือดคั่ง ไปรบกวนสมอง ท าให้ทวารสมองปิด 
เสินสมองถูกซ่อน ไม่สามารถกระตุ้นการท างานของสมองให้เป็นปกติ จึงเกิดจ้งเฟิง 
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การวินิจฉัยแยกกลุ่มอาการ (เปี้ยนเจิ้ง) 
1. จ้งจิงล่ัว (中经络) 
 อาการหลัก คือ อัมพฤกษอั์มพาตครึ่งซีก ลิ้นแข็งพูดไม่ชัด ปากเบี้ยว 
 อาการร่วมตามการเปี้ยนเจิ้ง 
 1. หยางตับแกร่งตีขึ้นบน หน้าตาแดง วิงเวียน ปวดศีรษะ หงุดหงิด โมโหง่าย ปากขม 
คอแห้ง ท้องผูก ปัสสาวะสีเหลือง ลิ้นแดงหรือแดงจัด ฝ้าเหลืองแห้ง ชีพจรตึง (xian) มีแรง 
 2. ลมและเสมหะอุดกั้นเส้นลมปราณ แขนขาชาหรือเกร็ง วิงเวียน ตาลาย ฝ้าขาวเหนียว
หรือเหลืองเหนียว ชีพจรตึง (xian) และลื่น (hua) 
 3. เสมหะร้อนสะสมจนฝู่แกร่ง  ปากเหนียว เสมหะมาก ท้องตึง ท้องผูก ลิ้นแดง  
ฝ้าเหลืองเหนียวหรือเทาด า ชีพจรตึง (xian), ลื่น (hua) และใหญ่ 
 4. ชี่พร่องเลือดคั่ง แขนขาอ่อนแรง ชาครึ่งซีก มือเท้าบวมตึง สีหน้าซีดขาว หายใจหอบ  
ไม่มีแรง ใจสั่น เหงื่อออกง่าย ลิ้นสีคล้ า ฝ้าขาวเหนียว ชีพจรเล็ก (xi) และฝืด (se)  
 5. ยินพร่องลมกระพือ ชาแขนขา หงุดหงิด นอนไม่หลับ วิงเวียน หูอ้ือ แขนขาเกร็งหรือ
กระตุก ลิ้นแดง ฝ้าน้อย ชีพจรเล็ก (xi) และเร็ว (shuo) 
2. จ้งจ้างฝู่ (中脏腑) 
 อาการหลัก คือ สติไม่อยู่กับตัว สลึมสลือ ง่วงเหงาหาวนอน หรือซึมลึก หมดสติ อัมพาต
ครึ่งซีก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. กลุ่มอาการปิด (ปี้เจิ้ง) ไม่ได้สติ หน้าแดง กัดฟันแน่น อ้าปากไม่ได้ มือก าแน่น แขน
ขาเกร็ง ท้องผูก ปัสสาวะไม่ออก หายใจแรง มีเสียงเสมหะในล าคอ 
 2. กลุ่มอาการหลุด (ทัวเจิ้ง) สีหน้าซีดขาว รูม่านตาขยาย มือแบ แขนขาแบะออก ปากอ้าค้าง 
อุจจาระปัสสาวะราด หายใจหอบตื้น เหงื่อออกมาก ท้องเย็น ชีพจรลอยกระจาย (shan) หรือ 
แผ่ว (wei) 
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การฝังเข็มรักษา(7) 
1. จ้งจิงล่ัว 

1.1 อัมพฤกษ์อัมพาตครึง่ซีก 
หลักในการรักษา: เลือกใช้จุดบนเส้นหยางหมิงมือและเท้าเป็นหลัก เสริมด้วยเส้น     

ท่ายหยางและซ่าวหยาง โดยทั่วไปจะปักข้างที่ป่วย แต่ก็สามารถปักข้างปกติก่อนแล้วจึงปักข้างที่
ป่วยได้ เป็นหลักการรักษาด้วยการบ ารุงข้างปกติและระบายข้างที่ป่วย เหมาะที่จะใช้ในผู้ที่ป่วย
เรื้อรังมานาน 

จุดหลกั:  
- แขน: Jianyu (LI 15), Quchi (LI 11), Shousanli (LI 10), Waiguan (TE 5), Hegu (LI 4) 
- ขา: Huantiao (GB 30), Yanglingquan (GB 34), Zusanli (ST 36), Jiexi (ST 41), 

Kunlun (BL 60) 
 

 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 จุดฝังเข็มรักษาอัมพฤกษ์อัมพาตครึ่งซีกในจ้งจิงลั่ว 
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อธิบาย: ลมมักรุกรานเส้นหยางหมิง จึงเลือกใช้จุดบนเส้นหยางหมิงซึ่งเป็นเส้นที่มีชี่และ
เลือดมาก เมื่อชี่และเลือดในเส้นหยางหมิงไหลเวียนคล่อง จะช่วยพยุงเจิ้งชี่ของร่างกาย ท าให้
หน้าที่ของร่างกายกลับคืนปกติ 

จุดเสริม: 
- จุด 12 จิ่ง: เจาะปล่อยเลือด เพื่อเชื่อมต่อชี่ให้ไหลเวียนสะดวก  
- แขน: Jianliao (TE 14), Yangchi (TE 4), Houxi (SI 3) 
- ขา: Fengshi (GB 31), Yinshi (ST 33), Xuanzhong (GB 39) 

 - อาการเกร็ง: เลือกจุดเฉพาะที่บนเส้นยินที่ใกล้ข้อ เช่น Quze (PC 3), Daling (PC 7), Ququan            
(LR 8), Taixi (KI 3) 
1.2 ปากเบี้ยว 
หลักในการรักษา: เลือกใช้จุดบนเส้นหยางหมิงมือและเท้าเป็นหลัก ระยะแรกปักข้างที่ป่วย 

ผู้ที่ป่วยเรื้อรังมานานอาจปักทั้ง 2 ข้าง 
จุดหลกั: Dicang (ST 4), Jiache (ST 6), Hegu (LI 4), Neiting (ST 44), Taichong (LR 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.2 จุดฝังเข็มรักษาปากเบีย้วในจ้งจิงลั่ว 
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อธิบาย: เส้นหยางหมิงมือและเท้า รวมทั้งเส้นตับ ล้วนผ่านไปถึงใบหน้าและศีรษะ, Dicang 
(ST 4), Jiache (ST 6) เป็นจุดใกล้เพ่ือปรับสมดุลชี่เฉพาะที่, จุด Hegu (LI 4), Neiting (ST 44), 
Taichong (LR 3) เป็นจุดไกล เพ่ือปรับสมดุลชี่ของเส้นลมปราณ 

จุดเสริมตามอาการ  
1. ลิ้นแข็ง พูดไม่ได้ (aphasia): Yamen (GV 15), Lianquan (CV 23), Tongli (HT 5)  
2. เท้าพลิกเข้าด้านใน: Qiuxu (GB 40), Zhaohai (KI 6), Kunlun (BL 60) 
3. วิงเวยีน: Fengchi (GB 20), Wangu (GB 12), Tianzhu (BL 10), Baihui (GV 20)  
4. ท้องผูก: Zhigou (TE 6), Fenglong (ST 40) และ Shuidao (ST 28), Guilai (ST 29) ข้างซ้าย 
5.  เห็นภาพซ้อน (diplopia): Fengchi (GB 20), Jingming (BL 1), Quihou (EX-HN 7), 

 Xiayuyao (EX-HN 4) 
6. ควบคุมปัสสาวะไม่ได้: Zhongji (CV 3), Guilai (ST 29) 

จุดเสริมตามการเปี้ยนเจิ้ง  
1. หยางตับแกร่งตีขึ้นบน : Taichong (LR 3), Taixi (KI 3) เพ่ือสยบตับและเสริมยินไต

ไปหล่อเลี้ยงตับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

 ภาพที่ 2.3 จุดฝังเข็มเสรมิตามการเปี้ยนเจิ้งในจ้งจิงลั่ว      
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2. ลมและเสมหะอุดกั้นเส้นลมปราณ : Fengchi (GB 20), Fenglong (ST 40), Hegu (LI 4) 
เพ่ือขับไล่ลมและเสมหะ กระตุ้นการไหลเวียนของชี่ 
 3. เสมหะร้อนสะสมจนฝู่แกร่ง : Quchi (LI 11), Neiting (ST 44), Fenglong (ST 40) เพ่ือดับร้อน
ภายในอวัยวะฝู่และขับเสมหะ 
 4. ชี่พร่องเลือดคั่ง : Zusanli (ST 36), Qihai (SP 10) เพ่ือบ ารุงชี่และกระตุ้นการไหลเวียน
ของเลือด 
 5. ยินพร่องลมกระพือ : Taixi (KI 3), Fengchi (GB 20) เพ่ือเสริมยินไต ขับไล่ลม 
2) จ้งจ้างฝู่ 

2.1 กลุ่มอาการปิด (ป้ีเจิ้ง) 
หลักในการรักษา: เลือกเส้นตูและจุด 12 จิ่งเป็นหลัก ปักเข็มกระตุ้นแบบระบายหรือเจาะ

ปล่อยเลือด 
จุดหลกั: 
- Shuigou หรือ Renzhong (GV 26), จุด 12 จิ่ง, Taichong (LR 3), Fenglong (ST 40),  

Laogong (PC 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.4 จุดฝังเข็มรักษากลุม่อาการปิดหรือปี้เจิ้งในจ้งจ้างฝู ่
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อธิบาย: ต ารับนี้ได้ผลในการสงบตับ ดับลม ขจัดความร้อน ระบายเสมหะ และเปิดทวารสมอง   
กลุ่มอาการปิด เกิดจากหยางตับแกร่ง ชี่และเลือดไหลย้อนขึ้นบน การเจาะปล่อยเลือด

จุด 12 จิ่งและกระตุ้นแบบระบายจุด Shuigou (GV 26) ช่วยขจัดความร้อนและปลุกสติเปิด
ทวารสมอง เส้นตับขึ้นไปที่กระหม่อม การกระตุ้นแบบระบายจุด Taichong (LR 3) ช่วยแก้
ชี่ย้อนที่เส้นตับเพ่ือสยบหยางตับ ม้ามและกระเพาะอาหารเป็นแหล่งก าเนิดของเสมหะ ท าให้
เสมหะขุ่นสะสมอุดกั้น การไหลเวียนของชี่ไม่คล่อง เลือกจุดลั่วของเส้นกระเพาะอาหาร คือ Fenglong 
(ST 40) เพ่ือกระจายการไหลเวียนของชี่ม้ามและกระเพาะอาหารให้คล่อง ช่วยสลายเสมหะ, Laogong 
(PC 8) เป็นจุดหยิงของเส้นเยื่อหุ้มหัวใจ กระตุ้นแบบระบายเพ่ือดับไฟหัวใจและขจัดความร้อน 

จุดเสริมตามอาการ 
1. ขากรรไกรแข็ง: Jiache (ST 6), Hegu (LI 4) 
2. ลิ้นแข็ง พูดไม่ได้ (aphasia): Yamen (GV 15), Lianquan (CV 23), Guanchong (TE 1) 
2.2 กลุ่มอาการหลุด (ทัวเจิ้ง) 
หลักในการรักษา: เลือกเส้นเริ่น ใช้โกฐกรวยขนาดใหญ่ลนยา 
จุดหลกั: 
- Guanyuan (CV 4), Shenque (CV 8) โดยลนยาคั่นด้วยเกลือ  
อธิบาย: เส้นเริ่นเป็นทะเลแห่งเส้นลมปราณยิน, Guanyuan (CV 4) เป็นจุดตัดกันของ 

เส้นเริ่นกับเส้นยินเท้า 3 เส้น เป็นจุดที่หยวนชี่ของซานเจียวออกมาเชื่อมกับหยางแท้มิ่งเหมิน  
ถือเป็นจุดยินที่มีหยางอยู่ เมื่อหยางหยวนหลุดลอย จึงใช้จุดนี้ในการฟ้ืนหยาง, Shenque (CV 8) 
อยู่กลางสะดือ เชื่อมกับชี่แท้ การใช้โกฐกรวยขนาดใหญ่ลนทั้ง 2 จุด ช่วยดึงหยางที่หลุดจน    
สูญสิ้นให้กลับคืนมา 



 

 

 

 

62                                               กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

 

ภาพที่ 2.5 จุดฝังเข็มรักษากลุม่อาการหลดุหรือทัวเจิ้งในจ้งจ้างฝ ู

การฝังเข็มรักษาแบบปลุกสมองเปดิทวาร(8) 
ศาสตราจารย์ Shi Xuemin แห่งมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ได้ค้นคว้าวิจัย “วิธีการฝังเข็มแบบ ปลุกสมอง เปิดทวาร (Xingnao Kaiqiao)” ตั้งแต่ปี ค.ศ.1972 
ซึ่งแตกต่างจากการฝังเข็มแบบดั้งเดิม จนได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นในระดับประเทศและเป็นที่
ยอมรับในวงการแพทย์ โดยน ามาเสริมการรักษาของการแพทย์แผนปัจจุบัน เพ่ือรักษาโรคหลอด
เลือดสมองโดยเฉพาะ พบว่าได้ผลดีในการรักษา ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งส าคัญของการฝังเข็ม
วิธีใหม่เพ่ือรักษาโรคหลอดเลือดสมอง  
จุดหลกั: 
- Renzhong (GV 26) สมองเป็นที่อยู่ของหยวนเสิน (Yuanshen) เส้นตูวิ่งเข้าสมอง Renzhong 
(GV 26) เป็นจุดบนเส้นตู สามารถปลุกสติ เปิดทวารสมอง ปรับสติสัมปชัญญะ และน าพาการ
ไหลเวียนของชี่  
จุดรอง: 
- Neiguan (PC 6) หัวใจก ากับเลือดและหลอดเลือด เป็นที่อยู่ของเสิน , Neiguan (PC 6) เป็น
จุดลั่วของเส้นเยื่อหุ้มหัวใจ สามารถดูแลรักษาเสินหัวใจและปรับการไหลเวียนของชี่และเลือด  
- Sanyinjiao (SP 6) เป็นจุดบนเส้นม้าม เป็นจุดตัดกันของเส้นยินเท้า 3 เส้น ช่วยบ ารุงตับและ
ไต เพิ่มพูนไขกระดูก ปรับชี่และเลือด สงบจิตอารมณ์ 
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จุดเสริม: 
- Jiquan (HT 1), Chize (LU 5) และ Weizhong (BL 40) ต่างมีสรรพคุณในการทะลวงเส้นลมปราณ
ให้คล่อง ปรับสมดุลชี่และเลือดช่วยให้ไหลเวียนสะดวก ท าให้แขนขาเคลื่อนไหวได้ดี 

ภาพที่ 2.6 จุดฝังเข็มตามวิธิ Xingnao Kaiqiao 

เทคนิคการกระตุ้นเข็ม 
 - Neiguan (PC 6) ปักตรง ลึก 0.8–1 ชุ่น กระตุ้นแบบระบายด้วยวิธีปักซอยเข้าออก  
(ถีชา) และหมุนเข็ม (เหนียนจ่วน) นาน 1 นาท ี

- Renzhong (GV 26) ปักเฉียงขึ้นบนลึก 0.2–0.3 ชุ่น กระตุ้นแบบระบายวิธีนกจิก  
จนผู้ป่วยน้ าตาเยิ้ม 

ทั้ง  2  จุด มีสรรพคุณเปิดทวารสมอง ปลุกสติผู้ป่วย ในคนทั่วไปเมื่อปัก Renzhong (GV 26) 
กระตุ้นเบาๆ น้ าตาก็จะไหล แต่จ้งเฟิงที่ทวารสมองปิด ต้องกระตุ้นหลายครั้งจึงจะมีน้ าตาเยิ้ม 
หลังจากเปิดทวารสมองแล้ว การฝังเข็มจุดนี้ครั้งต่อไป กระตุ้นครู่เดียวน้ าตาก็จะเยิ้ม เมื่อผู้ป่วย
อาการดีข้ึน ให้เปลี่ยนไปใช้ Yintang (EX-HN 3) แทน 
- Jiquan (HT 1) จะปักต่ ากว่า axillary fossa 1 ชุ่น เพ่ือหลีกเลี่ยงการปักทะลุปอด ปักแล้วกระตุ้นวิธี
ปักซอยเข้าออกเบาๆ จนมีการขยับของนิ้วมือ ไม่คาเข็ม 
- Chize (LU 5) เวลาปักเข็มให้งอข้อศอกเล็กน้อย ต้องหลบหลอดเลือดด า ปักกระตุ้นแบบระบาย 
จนมีการขยับของนิ้วมือเล็กน้อย 
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- Sanyinjiao (SP 6) ปักเฉียงทิศทางลงล่าง กระตุ้นแบบบ ารุงวิธีปักซอยเข้าออกและหมุนเข็ม
จนขากระตุก 
- Weizhong (BL 40) ยกขาผู้ป่วยให้เหยียดตรง ปักตรงลึก 0.5–1 ชุ่น กระตุ้นแบบระบายจนขากระตุก 
3 ครั้ง ไม่คาเข็ม 

การฝังเข็มศีรษะ (Scalp acupuncture)  
 เป็นการฝังเข็มที่ต าแหน่งตามเขตพ้ืนที่หนังศีรษะ เป็นอีกหนึ่งวิธีของการฝังเข็มรักษา
โรค เขตพ้ืนที่หนังศีรษะจะสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหน้าที่ของอวัยวะจ้างฝู่ เนื่องจากศีรษะและใบหน้า
เป็นต าแหน่งส าคัญที่จิงชี่รวมตัวกัน  ศีรษะเป็นศูนย์รวมของหยางทั้งหมด สมองเป็นทะเลแห่ง
ไขสมอง เป็นที่อยู่ของหยวนเสิน ควบคุมการท างานของอวัยวะจ้างฝู่และเส้นลมปราณ เป็น
ต าแหน่งส าคัญในการปรับชี่และเลือดทั่วร่างกาย  

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 เป็นต้นมา มีการใช้เข็มศีรษะหลายรูปแบบในทางคลินิก จนกลายเป็นวิธี
ฝังเข็มที่ใช้บ่อยในการรักษาโรคหลายชนิด โดยเฉพาะโรคทางสมอง การเลือกใช้เข็มศีรษะ  
มีทฤษฎีที่ใช้อ้างอิง 2 ทฤษฎี เพ่ือเลือกต าแหน่งแนวฝังเข็มบนหนังศีรษะที่สัมพันธ์กัน คือ 

1. อ้างอิงตามหลักทฤษฎีอวัยวะจ้างฝู่และเส้นลมปราณ 
2. อ้างอิงตามต าแหน่งหน้าที่ของเปลือกสมอง (cerebral cortex) ซึ่งสะท้อนตรงกับ

หนังศีรษะ  
วิธีการฝังเข็มศีรษะมีหลายส านัก ที่นิยมกันมาก คือ การฝังเข็มศีรษะแบบ เจียว ซุ่นฟา 

และการฝังเข็มศีรษะแบบมาตรฐานสากล 
1. การฝังเข็มศีรษะแบบ เจียว ซุ่นฟา(9) 

เป็นวิธีการฝังเข็มศีรษะที่เป็นที่นิยมมากในยุคแรกๆ คิดค้นโดยอาจารย์เจียว ซุ่นฟา แห่ง
มณฑลซานซี โดยเริ่มศึกษาค้นคว้าพัฒนาการฝังเข็มศีรษะตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 ประสิทธิผลในการ
รักษาโรคด้วยการฝังเข็มศีรษะโดยเฉพาะโรคทางสมอง ได้รับการยอมรับและเผยแพร่ไปทั่ว
ประเทศจีนและทั่วโลก ต าแหน่งฝังเข็มที่หนังศีรษะอ้างอิงตามเขตพ้ืนที่หนังศรีษะที่ตรงกับ
ต าแหน่งหน้าที่ของเปลือกสมอง (cerebral cortex) โดยเรียกชื่อเขตพ้ืนที่หนังศรีษะตามชื่อ
ต าแหน่งหน้าที่ของเปลือกสมอง  

 



 
 
 

โรคหลอดเลือดสมอง                                                                                     65                                         
 

เขตพ้ืนที่ของหนังศรีษะที่เก่ียวข้องกับการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ 
 เขตควบคุมการเคลื่อนไหว (Motor area) 

 ต าแหน่ง: เส้นที่ลากจากจุดบนซึ่งอยู่ 0.5 ซ.ม. หลังต่อจุดแบ่งครึ่งหน้าหลังของเส้น
กึ่งกลางศีรษะ กับจุดล่างที่เป็นจุดตัดกันระหว่างเส้นข้างศีรษะกับขอบหน้าของจอน ใช้รักษา
อาการอ่อนแรง อัมพาตใบหน้า แขน และขา ซึกตรงข้าม แบ่งความยาวเป็น 5 ส่วนเท่าๆ กันโดย 

- 1/5 ส่วนบน รักษาขาและล าตัว  
- 2/5 ส่วนกลาง รักษาแขน 
- 2/5 ส่วนล่าง มีชื่อเรียกอีกว่า เขตการพูด 1 (speech 1 area) รักษาใบหน้าและปัญหาการพูด 

ได้แก่ หน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว น้ าลายไหล พูดไม่ได้ (motor aphasia or impaired speech)  
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.7 เขตควบคุมการเคลื่อนไหว (Motor area) 

 เขตรับความรู้สึก (Sensory area) 
 ต าแหน่ง: เส้นที่ขนานกับเขตควบคุมการเคลื่อนไหว โดยอยู่ห่างไปทางด้านหลัง 1.5 ซ.ม. 

(รูปที่ 2.8) เขตรับความรู้สึกใช้รักษาความผิดปกติของการรับความรู้สึก ได้แก่ อาการปวดหรือชา  
ใบหน้า แขน และขา ซีกตรงข้าม แบ่งความยาวเป็น 5 ส่วนเท่าๆ กันโดย 

- 1/5 ส่วนบน รักษาขาและล าตัว  
- 2/5 ส่วนกลาง รักษาแขน  
- 2/5 ส่วนล่าง รักษาใบหน้า  
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ภาพที่ 2.8 เขตรับความรูส้ึก (Sensory area) 

2. การฝังเข็มศีรษะแบบมาตรฐานสากล(11,17) 
วิธีการฝังเข็มศีรษะแบบมาตรฐานสากล เป็นการพัฒนาการฝังเข็มศีรษะตั้งแต่สมัยโบราณ 

ในทศวรรษที่ 70 มีการคิดค้นเขตพ้ืนที่หนังศีรษะที่ตรงกับต าแหน่งหน้าที่ของเปลือกสมอง และ
ได้ก าหนดข้อบ่งใช้ของแต่ละเขตพ้ืนที่ขึ้น เพ่ือให้สอดรับกับการใช้เข็มศีรษะในนานาประเทศ  
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ สมาคมฝังเข็มแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจึงได้พัฒนามาตรฐานสากลจุดฝังเข็มศีรษะขึ้น และได้รับการรับรองจากที่ประชุม
เพ่ือพัฒนามาตรฐานการฝังเข็มภาคพ้ืนแปซิฟิกตะวันตกขององค์การอนามัยโลก ซึ่งจัดที่ประเทศ
ญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1984 โดยแบ่งต าแหน่งบนศีรษะเป็น 4 ส่วน เพ่ือใช้ในการเรียกชื่อแนวเส้น
ฝังเข็มที่อยู่ในแต่ละส่วน ได้แก่ หน้าผาก (forehead), กระหม่อม (vertex), ขมับ (temporal) 
และ ท้ายทอย (occiput) รวมแล้วมีแนวเส้นฝังเข็มซ้ายขวา 11 คู่ และตรงกลาง 3 เส้น ทั้งหมด
เป็น 14 แนวเส้น แนวเส้นที่ใช้ในโรคหลอดเลือดสมองคือ 

 
 MS 5: เส้นกลางกระหม่อม (Middle line of vertex) 
ต าแหน่ง: เส้นเชื่อมต่อระหว่าง Baihui (GV 20) กับ Qianding 
(GV 21)  
ข้อบ่งใช้: อัมพฤกษ์อัมพาต อาการชาส่วนเอว ขา และเท้า  
 

 
   ภาพที่ 2.9 MS 5 
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 MS 6: เส้นเฉียงกระหม่อมและขมับเส้นหน้า (Anterior oblique line of vertex-temporal) 
ต าแหน่ง: เส้นเชื่อมต่อระหว่าง Qianshencong กับ Xuanli (GB 6) 
ข้อบ่งใช้: อัมพฤกษอั์มพาตร่างกายซีกตรงข้าม  
แบ่งความยาวเป็น 5 ส่วนเท่าๆ กันโดย 
- 1/5 ส่วนบน รักษาขาและล าตัว 
- 2/5 ส่วนกลาง รักษาแขน                                                                                     
- 2/5 ส่วนลา่ง รักษาใบหน้า ภาวะน้ าลายไหล และ motor aphasia 

  

 MS 7: เส้นเฉียงกระหม่อมและขมับเส้นหลัง (Posterior oblique line of vertex-temporal)  
ต าแหน่ง: เส้นเชื่อมต่อระหว่าง Baihui (GV 20) กับ Qubin (GB 7) อยู่ด้านหลังและขนานกับ MS 6 
ข้อบ่งใช้: ความผิดปกติของประสาทรับความรู้สึกร่างกายซีกตรงข้าม แบ่งความยาวเป็น 5 ส่วนเท่าๆ 
กันโดย 

- 1/5 ส่วนบน รักษาขาและล าตัว  
- 2/5 ส่วนกลาง รักษาแขน   
- 2/5 ส่วนล่าง รักษาใบหน้า 

 MS 8: เส้นข้างกระหม่อม 1 (Lateral line 1 of vertex)  
ต าแหน่ง: เส้นลากจาก Tongtian (BL 7) ขนานกบัเส้นกึ่งกลางศีรษะไปทางด้านหลังยาว 1.5 ชุ่น 
ข้อบ่งใช้: อาการชา ปวด หรืออ่อนแรง ส่วนเอวและขา 

 MS 9: เส้นข้างกระหม่อม 2 (Lateral line 2 of vertex)  
ต าแหน่ง: เส้นเชื่อมต่อระหว่าง Zhengying (GB 17) กับ 
Chengling (GB 18)  
ข้อบ่งใช้: อาการอ่อนแรงหรือชาบริเวณไหล่ แขน และมือ  

 MS 10: เส้นขมับหน้า (Anterior temporal line)  
ต าแหน่ง: เส้นเชื่อมต่อระหว่าง Hanyan (GB 4) กับ Xuanli 
(GB 6)  
 

 

ภาพที่ 2.10 MS 6 

ภาพที่ 2.11 MS 8, MS 9, MS 10 
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ข้อบ่งใช้: โรคของใบหน้า ศีรษะ และคอ ได้แก่ อัมพฤกษ์อัมพาต อาการชา ปวด หรือ motor aphasia  

เทคนิคการฝังเข็มศรีษะ 
การฝังเข็มศีรษะจะปักเข็มท ามุมกับหนังศีรษะ 15 องศา ลึกถึงชั้นเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง   

ให้ปลายเข็มอยู่ระหว่างชั้นพังผืดหนังศีรษะ (galea aponeurotica) กับชั้นเยื่อหุ้มกะโหลกศีรษะ 
(pericranium) การกระตุ้นเข็มใช้การหมุนเข็มเท่านั้น ไม่ใช้การปักซอยเข้าออก ความเร็วในการ
หมุนเข็ม 200 รอบต่อนาทีนาน 2 นาที จะได้ผลดีที่สุด จากนั้นกระตุ้นซ้ าทุก 5-10 นาที อีก 2-3 รอบ
ระหว่างกระตุ้นเข็มและคาเข็ม ให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวแขนขาข้างที่มีปัญหาเท่าที่ท าได้ ถ้าผู้ป่วย
เคลื่อนไหวไม่ได้ ให้ช่วยเหลือโดยการจับให้เคลื่อนไหวเหมือนการท ากายภาพบ าบัด  

จากการวิจัยพบว่า การคาเข็มนาน 6-12 ชั่วโมง โดยเฉพาะร่วมกับการกระตุ้นเป็นระยะๆ 
3 ครั้งระหว่างคาเข็ม ช่วยเพ่ิมประสิทธิผลการรักษาด้านพัฒนาการเคลื่อนไหวได้ดี ลดอาการ
หนักเมื่อยตัวของผู้ป่วยได้ 

กรณีกระตุ้นด้วยไฟฟ้า ให้ใช้ความถี่สูงและกระตุ้นเบาด้วยคลื่นแบบ continuous wave 
หรือ disperse-dense wave 

รอบการรักษา: ฝังเข็มทุกวันหรือวันเว้นวัน, 10-15 ครั้งเป็น 1 รอบการรักษา จากนั้น
พัก 5-7 วัน จึงเริ่มการรักษารอบต่อไป ส าหรับการป่วยในช่วง 3 เดือนแรก ให้ฝังเข็มวันละครั้ง ผู้ที่
ป่วยเกินครึ่งปีขึ้นไป ให้ฝังเข็มวันเว้นวันหรือสัปดาห์ละ 3 วัน 

การเลือกข้างในการฝังเข็มศีรษะ จากการวิจัยพบว่า การฝังเข็มศีรษะข้างปกติและข้าง
ที ่ม ีพยาธ ิสภาพในโรคหลอดเล ือดสมอง ไม ่ม ีความแตกต่างอย ่างม ีน ัยส าค ัญทางสถ ิติ  
เฉิน เท่อลี่ และคณะ ได้วิจัยฝังเข็ม Baihui (GV 20) โท่วไปยัง Taiyang (EX-HN 5) รักษาโรคสมอง
ขาดเลือดเฉียบพลัน (acute cerebral infarction) พบว่า การฝังเข็มทั้งข้างปกติและข้างที่มี
พยาธิสภาพร่วมกัน มีประสิทธิผลในการรักษาเหนือกว่าการฝังเข็มข้างที่มีพยาธิสภาพเพียง  
ข้างเดียว จึงเสนอแนะว่าการฝังเข็มศีรษะทั้ง 2 ข้างจะให้ผลการรักษาที่ครอบคลุมและ       
มีประสิทธิผลดีกว่า 
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ภาพที่ 2.12: จุดฝังเข็มหู 

 การฝังเข็มหู (Ear acupuncture)(12,13) การฝังเข็มหูสามารถรักษาและป้องกันโรคของ
อวัยวะต่างๆ ได้ โดยการกระตุ้นจุดบนใบหูด้วยเข็มหรือวัสดุกระตุ้นหูอ่ืนๆ การฝังเข็มหูมีการ
ประยุกต์ใช้รักษาโรคในประเทศจีนมาหลายพันปี ดังมีบันทึกไว้ในคัมภีร์แพทย์โบราณ เช่น หฺวางตี้เน่ยจิง 
ปัจจุบันการฝังเข็มหูได้รับการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม และเป็นที่นิยมแพร่หลายในประเทศต่างๆ 
ทั่วโลก เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย ประหยัด ปลอดภัย และได้ผลดี การเลือกจุดฝังเข็มหูอาจใช้
หลักการต่างๆ ดังนี้ 

1) เลือกจุดตามต าแหน่งโรค เป็นการเลือกจุดที่สัมพันธ์กับอวัยวะที่ป่วย   
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2) เลือกจุดตามทฤษฎีการวินิจฉัยแยกกลุ่มอาการตามอวัยวะจ้างฝู่ เช่น จุดบนเส้นปอด รักษา
โรคล าไส้ใหญ่และโรคผิวหนัง เป็นต้น   

3) เลือกจุดตามทฤษฎีเส้นลมปราณ เช่น จุดบนเส้นล าไส้ใหญ่ แก้ปวดฟัน เป็นต้น   
4) เลือกจุดตามหลักสรีรพยาธิวิทยาของทฤษฎีการแพทย์แผนปัจจุบัน เช่น จุดต่อมไร้ท่อ เป็นต้น  
5) เลือกจุดตามประสบการณ์ เช่น จุด Shenmen รักษาอาการปวด การนอน; จุดยอดหู รักษา

อาการปวด ตาอักเสบ เป็นต้น              
การฝังเข็มหูในโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด เลือกใช้จุด ต่อมหมวกไต, เสินเหมิน, 

ไต, ม้าม, หัวใจ, ตับ, ตา, ถุงน้ าดี, สมอง, ยอดหู (ear apex), ร่องลดความดันโลหิต (lower blood 
pressure groove) ร่วมกับจุดตามต าแหน่งที่มีอาการอ่อนแรง กรณี dysarthria ให้เพ่ิมจุดล าคอ,  
จุดเวียนศรีษะ (vertigo) 

ในกรณีหลอดเลือดสมองแตก เลือกใช้จุดต่อมหมวกไต, เสินเหมิน, ไต, ม้าม, หัวใจ, ตับ, 
สมอง, และร่องลดความดันโลหิต ร่วมกับเจาะปล่อยเลือดที่ยอดหูส าหรับกลุ่มอาการปิด  

เทคนิคการฝังเข็มหู เลือกครั้งละ 3-4 จุด ท าวันละครั้งหรือวันเว้นวัน , 5-10 ครั้ง       
เป็น 1 รอบการรักษา 

 การฝังเข็มรอบดวงตา (Eye acupuncture)(10) เป็นแขนงหนึ่งของการฝังเข็มซึ่งมี
บันทึกและใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณ ศาสตราจารย์เผิง จิ้งซาน แห่งโรงพยาบาลหมายเลข 1 สังกัด
มหาวิทยาลัยแพทย์จีนเหลียวหนิง ได้ประยุกต์ความรู้จากคัมภีร์แพทย์สมัยราชวงศ์หมิง และ
อาศัยการตรวจดวงตาควบคู่กับการจับชีพจร พบความสัมพันธ์ระหว่างหลอดเลือดบริเวณดวงตา 
กับอวัยวะจ้างฝู่ จึงคิดค้นแนวทางในการรักษาโดยเลือกจุดฝังเข็มตามเส้นลมปราณ , จุดตาม
อวัยวะจ้างฝู่ หรือจุดระบบซานเจียว ต่อมาศาสตราจารย์เถียน เหวยจู้ ได้ปรับปรุงเพ่ิมเติมให้
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จนได้รับการยอมรับว่าเป็นการรักษาที่เป็นเอกลักษณ์ และมีผลการรักษาทาง
คลีนิกที่ไม่ด้อยไปกว่าการฝังเข็มร่างกาย ในปี ค.ศ.1982 การฝังเข็มรอบดวงตาได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากคณะผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขมณฑลเหลียวหนิงอย่างเป็นทางการ และได้รับรางวัล
ผลงานยอดเยี่ยมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมณฑลเหลียวหนิง ในปี ค.ศ. 1984 การ
ฝังเข็มรอบดวงตาได้รับการเผยแพร่ไปทั่วประเทศจีนเป็นครั้งแรก และผ่านการรับรองอย่างเป็น
ทางการจากสภาวิจัยแห่งชาติจีนในปี ค.ศ.1987 งานวิจัยการฝังเข็มรอบดวงตาทางคลินิกของ
แพทย์อาวุโสเผิง จิ้งซาน ยังได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์จากทบวง
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การแพทย์แผนจีนแห่งชาติในปี ค.ศ.1990 ถือเป็นความส าเร็จของการรักษาด้วยการฝังเข็มรอบ
ดวงตาอีกก้าวหนึ่ง ในปี ค.ศ. 2001 ทบวงการแพทย์แผนจีนแห่งชาติได้วิจัยหัวข้อเรื่อง“การรักษาอัมพฤกษ์
อัมพาตชนิดขาดเลือดในระยะเฉียบพลันตามวิธีของศาสตราจารย์เผิง จิ้งซาน”ในหลายศูนย์วิจัย
แบบ double - blinded พบว่าได้ผลดีในการรักษา  

 
ภาพที่ 2.13: ต าแหน่งสะท้อนอวัยวะรอบดวงตา 

การเลือกต าแหน่งที่ฝังเข็ม เลือกใช้จุดระบบซานเจียวตามอาการท่ีตรวจพบ คือ 
- Shang Jiao ในกรณีแขนอ่อนแรง 
- Xia Jiao ในกรณีขาอ่อนแรง 

เสริมด้วยจุด ตับ, ถุงน้ าดี, ม้าม, และจุดไต เพ่ือบ ารุงสมอง เลือกใช้ 2-3 จุด วันละ 1 ครั้ง, 
10 ครั้งเป็น 1 รอบการรักษา 
 

กรณีศึกษาที่ 1 (ผู้ป่วยรักษาโดย นพ.กิตติศักดิ์ เก่งสกุล)  
   ผู้ป่วยชายไทย อายุ 60 ปี, 2 วันก่อนพบแพทย์ มีอาการตามัว 

กระทันหัน มองไม่เห็นเกาะกลางถนน จึงเกิดอุบัติเหตุขับรถ 
ขึ้นไปบนเกาะกลางถนน จักษุแพทย์ตรวจพบ homonymous hemianopia  
ส่งพบอายุรแพทย์ ผล MRI พบ left parieto-occipital infarction 
รักษาด้วยการฝังเข็มศีรษะแบบ เจียว ซุ่นฟา สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 
ร่วมกับยา almitrine dimesylate, clopidogrel, piracetam, B1-6-12
ภายหลังการรักษาเพียง 14 ครั้ง อาการหายดี มองเห็นเป็นปกติ 
visual field กลับเป็นปกติ 

ภาพที่ 2.14 ภาพ MRI ของผู้ป่วย 
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กรณีศึกษาที่ 2 (ผู้ป่วยรักษาที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก)  
ผู้ป่วยชายไทย อายุ 65 ปี, 6 เดือนก่อนพบแพทย์ มีอาการแขนขาอ่อนแรงข้างขวา    

เดินไม่ได้ รักษาโดยได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดและกายภาพบ าบัด อาการดีขึ้นบ้าง แต่ยังคง
อ่อนแรง ตรวจร่างกายแรกรับพบ motor power แขนและขาเป็น grade 1/5 

ใช้วิธีการฝังเข็มแบบ “ปลุกสติ เปิดทวารสมอง” ร่วมกับฝังเข็มศีรษะแบบมาตรฐานสากล 
ตามแนว MS 6: (เส้นเฉียงกระหม่อมและขมับเส้นหน้า) ฝังเข็ม สัปดาห์ละ 3 ครั้ง รวม 10 ครั้ง 
แล้วต่อด้วยการฝังเข็มศีรษะแบบมาตรฐานสากลร่วมกับการฝังเข็มร่างกาย เลือกใช้จุดบนเส้นตู
และเส้นหยางหมิง รักษาสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ต่อเนื่องกันรวม 20 ครั้ง อาการดีขึ้นมาก           
โดย motor power แขนและขาเป็น grade 4/5 

 

 

 

 

 

 

 

  

    ภาพที่ 2.15: ก่อนการรักษา (2 มกราคม 2555)   ภาพที่ 2.16: หลังการรักษา (10 กุมภาพันธ์ 2555)  
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นพ.สมคิด  ปิยะมาน 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
จังหวัดนนทบุรี 

 

ปวดหลังส่วนล่าง 

  Low Back Pain 

  腰痛 
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ปวดหลังส่วนล่าง 
Low Back Pain 

 

 

          

นพ. สมคิด  ปิยะมาน 

ปวดหลังส่วนล่าง หมายถึง อาการปวดที่เกิดขึ้นบริเวณด้านหลังของล าตัวตั้งแต่ระดับ 
บั้นเอวจนถึงก้น อาการปวดหลังเป็นปัญหาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ เป็นสาเหตุที่ท าให้ผู้ปุวยไปพบ
แพทย์บ่อยรองจากไข้หวัด(1) 

ตลอดช่วงชีวิต ทุกคนจะประสบกับอาการปวดหลังส่วนล่างอย่างน้อย 1 ครั้ง และยัง
เป็นสาเหตุการไปพบแพทย์ทางเลือกมากที่สุด การพยากรณ์โรคปวดหลังส่วนล่างเฉียบพลันดีมาก 
ส่วนใหญ่หายได้ภายใน 6 สัปดาห์ไม่ว่าจะรักษาด้วยวิธีใด แต่อัตรากลับเป็นซ้ าสูงถึงร้อยละ 20-35 
และมีร้อยละ 5-20 จะกลายเป็นปวดหลังส่วนล่างชนิดเรื้อรัง(4) 

แม้จะเป็นอาการที่พบได้บ่อย มีผลกระทบต่อผู้ปุวย,ระบบบริการทางการแพทย์และ
สังคมสูง แต่องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคปวดหลังส่วนล่างยังไม่ครอบคลุม การรักษาที่เหมาะสมและ
ได้ผลดียังไม่มีข้อสรุป การดูแลผู้ปุวยจึงควรผสมผสานทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์
ผสมผสาน และการแพทย์ทางเลือก(4) 

 ปวดหลังส่วนล่างอาจเกิดจากความผิดปกติของกระดูกสันหลัง โครงสร้างรอบๆ กระดูก
สันหลัง เช่น กล้ามเนื้อสันหลัง ระบบประสาท หลอดเลือด อวัยวะภายใน หรือความผิดปกติทาง
จิตใจ ซึ่งความผิดปกติเหล่านี้เป็นได้ท้ังความผิดปกติทางกายภาพของกระดูกสันหลัง การท างาน 
การบาดเจ็บ การเสื่อมสภาพ การอักเสบ การติดเชื้อ เนื้องอกและมะเร็ง หรือการเปลี่ยนแปลง
ทาง metabolism(1) 
 กระดูกสันหลังส่วนเอวเป็นส่วนที่ต้องแบกภาระหนักที่สุดในการท างานของร่างกาย
เนื่องจากเป็นช่วงที่รับน้ าหนักตัวมากที่สุดและมีการเคลื่อนไหวมากกว่าช่วงอ่ืน การเคลื่อนไหวนี้
ต้องการความยืดหยุ่นของหมอนรองกระดูกสันหลังเป็นส่วนใหญ่ เมื่ออายุย่างเข้า 20-30 ปี 
หมอนรองกระดูกสันหลังจะเริ่มเสื่อม เกิดการแตกหรือฉีกขาดได้ง่าย(2) 
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สาเหตุของการเกิดอาการปวดหลังส่วนล่างมี 2 ประการ คือ(2) 
1. อาการปวดจากการกระตุ้นปลายประสาท เมื่อมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นต่อโครงสร้าง

บริเวณกระดูกสันหลังส่วนบั้นเอวที่มีปลายประสาทมาเลี้ยง ได้แก่ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นต่างๆ ที่ยึด
กระดูกสันหลัง ตัวกระดูกสันหลัง โดยเฉพาะข้อต่อที่ส าคัญ คือ ข้อข้างสันหลัง (posterior facet 
joint) และหมอนรองกระดูกสันหลัง (intervertebral disc) ซึ่งมีเส้นประสาทรับความรู้สึกเจ็บปวดอยู่ที่ 
annulus fibrosus ส าหรับ nucleus pulposus และกระดูกอ่อนไม่มีเส้นประสาทเหล่านี้ อาการปวดที่
เกิดข้ึนมักเป็นการปวดเฉพาะที่ ปวดลึกๆ ตื้อๆ (dull-aching pain) 

2. อาการปวดจากรากประสาทถูกรบกวนหรือถูกกดจากการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนั้น 
สาเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ การแตกหรือโปุงยื่นของหมอนรองกระดูกสันหลังอันเกิดจากการเสื่อม 
(degenerative change) ท าให้เกิดการตีบแคบของช่องไขสันหลัง (spinal canal) และช่องทางออก
ของเส้นประสาท (neural foramen) ที่เรียกว่า ภาวะโพรงกระดูกสันหลังแคบ หรือมีความผิดปกติ
ของโครงสร้างตัวกระดูกสันหลัง หรือมีเนื้องอกต่างๆ ไปกดรากประสาท ผู้ปุวยเหล่านี้จะมีอาการ
ปวดร้าวลงไปตามรากประสาทที่เรียกว่า sciatica คือ ปวดไปตามแนวของเส้นประสาทไซแอติก  
ถ้าถูกกดมากๆ จะท าให้ชาหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง 

ความผิดปกติต่างๆ ที่พบอาการปวดหลังส่วนล่างได้บ่อย(1) 
1. มีความผิดปกติของกระดูกสันหลังและโครงสร้างโดยรอบ (mechanical back pain) 

1.1 กล้ามเนื้อยอกหรือฉีกขาด (Sprain and/or strain) 
1.2 หมอนรองกระดูกสันหลังโปุงยื่น (Herniated intervertebral disc) 
1.3 ภาวะข้อเสื่อม (Osteoarthritis), กระดูกสันหลังเสื่อม(spondylosis), กระดูก 

สันหลังเลื่อน (spondylolisthesis) 
1.4 โพรงกระดูกสันหลังแคบ (Spinal stenosis) 
1.5 กระดูกสันหลังหักหรือยุบ (vertebral fracture, compression fracture) 
1.6 ความผิดปกติของกระดูกสันหลัง เช่น spina bifida occulta,  hemivertebra,  

spondylolysis, sacralization, กระดูกสันหลังคด (scoliosis) เป็นต้น 

2. มีการอักเสบหรือมีโรคระบบอ่ืนๆ 
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ปวดหลังส่วนลา่งสาเหตุจากหมอนรองกระดกูสันหลัง 

 

2.1 การติดเชื้อ เช่น กระดูกสันหลังอักเสบ (vertebral osteomyelitis), หมอนรอง
กระดูกอักเสบ (discitis), กล้ามเนื้ออักเสบ (pyomyositis) เป็นต้น 

2.2 โรคของข้อกระดูกสันหลัง (Spondyloarthropathy) 
2.3 เนื้องอกหรือมะเร็งของกระดูกสันหลังและไขสันหลัง 
2.4 โรคของอวัยวะในช่องท้อง อุ้งเชิงกราน และหลอดเลือด 
2.5 โรคของระบบ metabolism เช่น โรคกระดูกพรุน (osteoporosis), โรคเพเจ็ท 

(Paget’s disease) เป็นต้น 
2.6 โรคอ่ืนๆ เช่น myofascial pain syndrome, fibromyalgia, psychosomatic 

disorders 
โรคปวดหลังส่วนล่างที่ผู้ปุวยต้องไปพบแพทย์นั้น ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากหมอนรอง

กระดูกสันหลังที่มีการเสื่อมหรือช ารุดจากการใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

 

การโปุงยื่นหรือฉีกขาดของหมอนรองกระดูกสันหลังอย่างเฉียบพลัน มักเกิดในช่วงอายุ
30-40 ปี ระดับที่พบบ่อยที่สุดคือ L4-L5 และ L5-S1 โดยทั่วไปการโปุงยื่นหรือฉีกขาดของหมอน
รองกระดูกสันหลัง L4-L5 จะไปกดรากประสาท L5, ถ้าเป็นที่ระดับ L5-S1 จะไปกดรากประสาท S1, 

แต่อาจไม่เป็นไปตามนี้เสมอไป ขึ้นอยู่กับต าแหน่งและขนาดของหมอนรองกระดูกสันหลังที่โปุงยื่น
ออกมาด้วย(2) 

เมื่อมีการฉีกขาดของหมอนรองกระดูกสันหลัง หน้าที่ของหมอนรองกระดูกสันหลัง
ปล้องนั้นจะเสียไป ท าให้เกิดการเสื่อมของกระดูกสันหลังปล้องนั้น ผู้ปุวยจะมีอาการและอาการ
แสดงแตกต่างกันไปตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนต่อกระดูกสันหลังดังนี้(2) 

ระยะที่ 1 หมอนรองกระดูกสันหลังเริ่มเสื่อม อาจมีการฉีกขาดของ annulus fibrosus 
ผู้ปุวยจะมีอาการปวดหลังและหลังแข็ง อาการปวดอาจร้าวลงสะโพกและด้านหลังของต้นขา แต่
ยังไม่มีอาการผิดปกติของระบบประสาท อาการเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นภายหลังการใช้งานของกระดูก
สันหลังที่ไม่ถูกต้องหรือมากเกินไป เช่น ก้มๆ เงยๆ ท างานหรือยกของหนัก เป็นต้น 
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ปวดหลังจากสาเหตุอื่นๆ(1) 
 

ผู้ปุวยในระยะนี้สามารถรักษาให้หายได้ โดยการรักษาแบบประคับประคอง (conservative 
treatment) 

ระยะที่ 2 หมอนรองกระดูกสันหลังโปุงยื่นออกไปหรือแตก ผู้ปุวยจะมีอาการปวดร้าวลง
ไปตามเส้นประสาทที่ถูกกระตุ้นหรือถูกกด ตรวจร่างกายพบ straight leg raising test (SLRT) ให้
ผลบวก ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาท เช่น ชาหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง  

ผู้ปุวยในระยะนี้ยังสามารถรักษาให้หายได้โดยการรักษาแบบประคับประคอง ถ้าไม่ดีขึ้น
หรือมีการแตกของหมอนรองกระดูกสันหลัง จ าเป็นต้องผ่าตัดเอาหมอนรองกระดูกสันหลังที่โปุง
ยื่นหรือแตกออก 

ระยะที่ 3 มีความผิดปกติของกระดูกสันหลังและโครงสร้างโดยรอบ การเคลื่อนไหวของ
กระดูกสันหลังเสียไปอันเป็นผลจากการเสื่อมของเส้นเอ็นและข้อต่อช่วงนั้น เช่น การเสื่อมของ
หมอนรองกระดูกสันหลังท าให้ช่องระหว่างกระดูกสันหลังแคบลง หรือมีการหนาตัวของ ligamentum 
flavum ผู้ปุวยจะมีอาการปวดหลังเฉพาะที่ หรือมีอาการปวดสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวหรือการ
ท างาน นอนพักแล้วจะดีข้ึน 

การเสื่อมของหมอนรองกระดูกสันหลังมักเป็นมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น หรือมีการใช้งาน
กระดูกสันหลังมากขึ้น 

ระยะที่ 4 เกิดการตีบแคบลงของช่องไขสันหลัง เนื่องจากมีการเสื่อมของข้อต่อและเส้นเอ็น
บริเวณนั้น ท าให้เส้นเอ็นหนาตัวขึ้น ไปบีบรัดรากประสาท โดยเฉพาะ cauda equina 

การตีบแคบของช่องไขสันหลังอาจไปกดสิ่งที่อยู่ภายใน หรือท าให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยง 
cauda equina ไม่สะดวกในบางอิริยาบถ เช่น แอ่นหลังยืนหรือเดินนานๆ ท าให้เกิดภาวะขาดเลือด
ไปเลี้ยง cauda equine, ผู้ปุวยจะมีอาการปวดร้าวไปที่ขาทั้ง 2 ข้างพร้อมกับมีอาการชา เมื่อนั่ง
พักหรือก้มหลังอาการต่างๆ เหล่านี้จะหายไป 

 

 

ในกลุ่ม spondyloarthropathy อาการปวดหลังเกิดจากการอักเสบของกระดูกสันหลัง 
(spondylitis) จะมีอาการปวดมากขึ้นเมื่อนอนพักหรือปวดตึงในตอนเช้า เมื่อมีการเคลื่อนไหว
อาการจะดีขึ้น ตรวจร่างกายจะพบการจ ากัดการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังทุกทิศทาง 
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อาการปวดหลังจากมะเร็งกระดูกสันหลัง มักจะปวดตลอดเวลา ปวดมากขึ้นในเวลา
กลางคืน และมักมีจุดเจ็บเฉพาะที่ โดยอาการปวดไม่ดีขึ้นเมื่อนอนพักหรือเคลื่อนไหว อาจมีอาการ
ผิดรูปของกระดูกสันหลังร่วมด้วย 

Myofascial pain syndrome เป็นโรคที่พบได้บ่อยมากในเวชปฏิบัติ ผู้ปุวยจะมีอาการ
ปวดตามร่างกายที่ไม่สามารถระบุต าแหน่งปวดได้ชัดเจน อาการปวดจะเป็นบริเวณกว้าง ตรวจพบ
จุดกดเจ็บได้บ่อยบริเวณต้นคอ ไหล่ สะบัก และท้องแขน แต่ก็อาจมาด้วยอาการปวดหลัง 

การวินิจฉัย(1) 
1. การซักประวัติ 

1.1 อายุผู้ป่วย โรคข้อเสื่อม โรคมะเร็ง และโรคโพรงกระดูกสันหลังแคบ มักพบใน
ผู้สูงอายุ ภาวะหมอนรองกระดูกโปุงยื่นมักพบในช่วงอายุ 30-50 ปี โรคข้อสันหลังอักเสบยึดติด 
(ankylosing spondylitis) มักพบในผู้ปุวยอายุน้อย 

1.2 Onset ของโรค อาการปวดหลังโดยทันทีทันใด พบในกรณีการบาดเจ็บของกระดูก
สันหลังและโครงสร้างโดยรอบ หรือกรณีหมอนรองกระดูกโปุงยื่น อาจสัมพันธ์กับการท างานหนัก
หรือการบาดเจ็บ ส่วนอาการปวดแบบค่อยเป็นค่อยไป พบในภาวะข้อเสื่อม ภาวะโพรงกระดูกหลัง
แคบ และกลุ่มโรคข้อสันหลังและข้ออักเสบ  

1.3 ระยะเวลาที่ปวด กรณีปวดจากความผิดปกติของกระดูกสันหลังและโครงสร้าง 
โดยรอบ มักอยู่ในช่วงสั้นเป็นวันหรือสัปดาห์ แต่ในโรคอ่ืนๆ เช่น ข้อสันหลังอักเสบยึดติด วัณโรค
กระดูกสันหลัง เนื้องอกและมะเร็ง มักจะปวดมาเป็นเวลานาน 

1.4 ลักษณะการปวด อาการปวดหลังจากกระดูกสันหลัง กล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น 
จะปวดแบบตื้อๆ ลึกๆ (deep somatic pain) ถ้ามีอาการปวดร้าว (radiating pain) หรือปวด
เหมือนถูกเข็มแทง (shooting pain) มักเกิดจากเส้นประสาทไขสันหลังถูกยืดหรือกดทับ ซึ่งอาจ
ปวดร้าวลงขาได้ 

1.5 ปัจจัยที่ท าให้ปวดมากขึ้น อาการปวดหลังจากการกดทับของเส้นประสาทไขสันหลัง
จะมีอาการมากขึ้นเวลาไอ จาม หรือเบ่ง ผู้ปุวยหมอนรองกระดูกโปุงยื่นมักจะปวดเวลานั่งหรือ
ก้มหลัง ต่างจากโรคเข่าเสื่อมและภาวะโพรงกระดูกสันหลังแคบ ซึ่งมักจะปวดมากขึ้นเวลายืน 
เดินนานๆ หรือแอ่นหลัง 
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1.6 ปัจจัยที่ท าให้ดีขึ้น อาการปวดหลังจากความผิดปกติของกระดูกสันหลังและ
โครงสร้างโดยรอบ มักจะมีอาการดีขึ้นเมื่อพัก แต่ปวดหลังจากโรคข้อสันหลังอักเสบยึดติด 
อาการจะดีขึ้นเมื่อท างานหรือบริหารร่างกายสักพัก 

1.7 ช่วงเวลาที่ปวดมากที่สุด โรคข้อสันหลังอักเสบยึดติดจะปวดตอนเช้าหลังตื่นนอน
และอาการดีขึ้นเมื่อสายๆ อาการปวดหลังจากเนื้องอกหรือมะเร็งกระดูกสันหลังจะเป็นในเวลา
กลางคืน 

2. การตรวจร่างกาย(1) 
2.1 ดูท่ายืนและเดิน ความโค้งของกระดูกสันหลัง สีและการเปลี่ยนแปลงของสีผิวหนัง 

กล้ามเนื้อด้านข้างกระดูกสันหลัง อาการบวม ก้อนผิดปกติ และการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง 
2.2 คล าหาก้อนบริเวณหลัง, อาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อหลัง, ระดับของ  spinous 

process และจุดกดเจ็บ 
2.3 ตรวจระบบประสาท ทั้งระบบกล้ามเนื้อ, ความรู้สึก, deep tendon reflex และ

ตรวจหาความผิดปกติของระบบประสาทไขสันหลัง เพ่ือประเมินว่ามีการกดทับรากประสาทไขสันหลัง
ระดับเอวหรือไม ่เช่น การตรวจ straight leg raising test เป็นต้น 

3. การตรวจทางรังสีวิทยา(1-2)  
3.1 การตรวจ plain x-ray ของกระดูกสันหลังในผู้ปุวยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเฉียบพลัน 

ไม่มีความจ าเป็น แต่ควรพิจารณาท าในรายที่สงสัยว่ามีกระดูกสันหลังหักยุบหรือปวดหลังที่มี
สาเหตุจากโรคทางร่างกาย การส่ง plain x-ray ควรส่งตรวจทั้งท่า AP และ lateral, ส่วนท่า oblique  
จะท าในรายที่สงสัยภาวะ spondylolysis 

3.2 การตรวจ CT scan และ CT myelogram มีประโยชน์ในการดูกระดูกและโพรง
กระดูกสันหลัง การตรวจ MRI มีประโยชน์ในการดูเนื้อเยื่ออ่อน (soft tissue) ซึ่งควรท าเฉพาะ
ในรายที่มีปัญหาการวินิจฉัย, มีอาการทางระบบประสาท หรือเพ่ือประเมินความรุนแรงของโรค
ก่อนการรักษา 

3.3 การท า bone scan จะช่วยวินิจฉัยภาวะการติดเชื้อหรือโรคมะเร็ง โดยเฉพาะ 
ในรายที่ x-ray พบว่าปกติ 
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หลักการรักษาตามการแพทย์แผนปัจจุบัน 
1. การรักษาแบบประคับประคอง(3-4) 

1.1 ให้ความรู้แก่ผู้ปุวยเกี่ยวกับโรคที่เป็นและแนวทางในการปฏิบัติตัว เพ่ือปูองกันและ
ลดอาการปวดหลัง 

1.2 แนะน าวิธีการออกก าลังกาย ถ้าจะให้ได้ผลดีต้องเป็นโปรแกรมการรักษา
เฉพาะตัวในผู้ปุวยแต่ละราย (individual regimen) 

1.3 การจัดกระดูก (spinal manipulation) หลายประเทศใช้เป็นแนวทางการรักษา
ปวดหลังส่วนล่างทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง 

1.4 Lumbar support จะช่วยลดการเคลื่อนไหวและลดน้ าหนักที่กดลงบนกระดูกสันหลัง 
1.5 การใช้ความร้อน ได้ผลดีทั้งแบบความร้อนตื้น (superficial heat) เช่น การใช ้

กระเป๋าน้ าร้อน และแบบความร้อนลึก (deep heat) เช่น การใช้ microwave, ultrasound เป็นต้น 
1.6 การนวด มีประสิทธิผลในการลดอาการปวดในผู้ปุวยปวดหลังเรื้อรัง (chronic) หรือกึ่ง

เฉียบพลัน (subacute) 
1.7 การฝึกโยคะ ได้ผลดีกรณีปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง 
1.8 พฤติกรรมบ าบัด (behavioral therapy) ได้ผลดีในกรณีปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง 
1.9 การฝังเข็ม สามารถลดอาการปวดลงได้ทั้งกรณีปวดหลังเฉียบพลันและเรื้อรัง( 5 - 8 ) 

2. การรักษาโดยใช้ยา ได้แก่ ยาในกลุ่ม NSAIDs, ยาแก้ปวดในกลุ่ม opioid, ยาคลาย
กล้ามเนื้อ (muscle relaxant), ยาระงับอาการซึมเศร้า (antidepressant), ยาระงับอาการชัก 
(anticonvulsant), ยาทานวดแก้ปวด และยาฉีดแก้ปวด(1) 

3. การรักษาโดยการผ่าตัด ควรพิจารณาในรายต่อไปนี้(1-2) 
3.1 มีอาการของ cauda equina syndrome ผู้ปุวยจะชารอบทวารหนัก สูญเสีย 

ความสามารถในการควบคุมระบบขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะ ร่วมกับอาการอ่อนแรงของขา  
เป็นภาวะที่ต้องปรึกษาศัลยแพทย์โดยเร่งด่วน 

3.2 มีอาการผิดปกติของระบบประสาทที่รุนแรงและเป็นมากขึ้น 
3.3  มีอาการปวดร้าวลงขา (sciatica) หรืออาการผิดปกติของระบบประสาทที่เป็นอยู่

นานเกิน 4-6 สัปดาห์ หลังจากให้การรักษาแบบประคับประคอง (conservative treatment) แล้ว 
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องค์ความรู้ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน 

 

 

 

 อาการปวดเอวหรือปวดหลังส่วนล่างในศาสตร์การแพทย์แผนจีน เรียกว่า“ยาวท่ง”มี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับไต เพราะเป็นต าแหน่งที่อยู่ของไต (9) ส่วนใหญ่เกิดจากการสะสม
ของเสียชี่ประเภทลม ความเย็น และความชื้น ในเส้นลมปราณ; เส้นลมปราณและเส้นเอ็นขาด
การหล่อเลี้ยงอันเนื่องมาจากไตพร่อง หรือมีการอุดกั้นการไหลเวียนของชี่และเลือดในเส้น
ลมปราณอันเนื่องมาจากการเสื่อมและการใช้งานมากเกินไป(9-11) 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค(11-14)  

 1. ความเย็นชื้น เป็นสาเหตุที่พบบ่อย เช่น การตากฝนเป็นเวลานาน นั่งในที่ชื้นแฉะ ถูก
ลมโกรกใบหน้าขณะมีเหงื่อออก สวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้น ท างานในที่เย็นชื้น หรือชอบนอนบน
พ้ืนปูน ท าให้ชี่ติดขัดและเลือดคั่งในเส้นลมปราณ น าไปสู่อาการปวดหลังแบบเย็นชื้น หากความ
เย็นชื้นสะสมอยู่เป็นเวลานาน จะแปรสภาพเป็นความร้อน เกิดอาการปวดเอวแบบร้อนชื้น 
 2. ชี่ติดขัดและเลือดคั่ง สาเหตุจากได้รับบาดเจ็บบริเวณเส้นลมปราณและกล้ามเนื้อที่ 
บั้นเอว ท าให้การไหลเวียนของชี่และเลือดติดขัด เช่น อุบัติเหตุตกจากที่สูงหรือถูกกระแทก      
ใช้งานบั้นเอวหนักมากเกินไป เคลื่อนไหวผิดท่าผิดจังหวะ เป็นต้น 
 3. ไตพร่อง สาเหตุจากร่างกายอ่อนแอแต่ก าเนิด เจ็บปุวยเรื้อรัง สูงอายุ หรือมีกามกิจ
มากเกินไป ท าให้จิงไตพร่อง ส่งผลให้กล้ามเนื้อและเส้นลมปราณขาดสารอาหาร 
 4. ความผิดปกติของเส้นลมปราณที่เกี่ยวข้องกับไต เมื่อเสียชี่ภายนอกรุกรานร่างกาย  
จะเกิดความผิดปกติบริเวณผิวกายส่วนทีเ่ส้นลมปราณผ่านและเชื่อมต่อกับเส้นไต และ/หรือผ่าน
แนวกระดูกสันหลัง ความผิดปกติของกระดูกสันหลังและไต นอกจากท าให้ปวดหลังแล้ว ยังมี
อาการผิดปกติของอวัยวะจ้างฝู่ รวมทั้งเนื้อเยื่อที่สัมพันธ์กับเส้นลมปราณที่ผิดปกติ อาการและ
อาการแสดงของเส้นลมปราณที่ผิดปกติมีความส าคัญอย่างมากในการวินิจฉัยและรักษาโรค  
เส้นลมปราณที่เกี่ยวกับการปวดบั้นเอว ได้แก่(14) 
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 4.1 เส้นตู แขนงของเส้นตูวิ่งผ่านไต เข้าสู่ไขสันหลังแล้วออกไปเข้าไต อีกแขนงหนึ่งวิ่งลง
ไปบริเวณบั้นเอวทั้ง 2 ข้างของแนวไขสันหลัง แล้ววิ่งเข้าสู่ไต ดังนั้น เสียชี่รุกรานเส้นตูอาจท าให้
เกิดอาการปวดหลังและบั้นเอว หลังแข็ง เนื่องจากมีการอุดก้ันของชี่ในเส้นลมปราณ 
 4.2 เส้นเริ่น เส้นเริ่นและเส้นชงมีจุดก าเนิดที่มดลูก แขนงหนึ่งของเส้นเริ่นวิ่งไปด้านหลัง
เข้าสู่ไตและวิ่งต่อตามแนวไขสันหลัง เส้นเริ่นเป็นทะเลแห่งยิน โดยควบคุมยินของร่างกาย
ทั้งหมด เมื่อใดก็ตามที่การไหลเวียนชี่ในเส้นลมปราณเริ่นผิดปกติ จะท าให้เกิดไส้เลื่อนในชาย
หรือก้อนบริเวณท้องน้อยในหญิง ร่วมกับอาการปวดบั้นเอว 
 4.3 เส้นชง เช่นเดียวกับเส้นตูและเส้นเริ่นที่มีจุดก าเนิดจากมดลูก แล้ววิ่งขึ้นบนตามแนว
ด้านในของไขสันหลัง เส้นชงเป็นทะเลแห่งเส้นจิง 12 เส้น และเป็นทะเลแห่งเลือด เพราะมี
จุดก าเนิดดังกล่าวข้างต้น เมื่อมีพยาธิสภาพต่อเส้นชง จึงเกิดอาการปวดหลังเฉียบพลันจาก
ชี่ย้อนกลับ 
 4.4 เส้นต้าย วิ่งรอบบั้นเอวและท้องน้อยเหมือนเข็มขัด มีหน้าที่เชื่อมเส้นลมปราณยิน
เท้า 3 เส้นและเส้นลมปราณหยางเท้า 3 เส้น แพทย์จีนสมัยโบราณกล่าวว่า “ถ้ามีความผิดปกติ
ของเส้นต้าย ผู้ปุวยจะมีอาการท้องตึงแน่นและรู้สึกเหมือนบั้นเอวจมอยู่ในน้ า” เมื่อเส้นต้าย 
มีพยาธิสภาพ เท้าจะอ่อนแรง และมีปัญหาด้านนรีเวช เช่น ประจ าเดือนมาไม่สม่ าเสมอ ตกขาวมาก 
ร่วมกับปวดบั้นเอว เป็นต้น 
 4.5 เส้นไต เริ่มจากด้านในของนิ้วก้อยเท้า วิ่งเฉียงไปยังฝุาเท้า ขึ้นบนไปหลังขาและ
ต้นขาด้านใน แล้วผ่านไปตามแนวไขสันหลังเข้าสู่ไต และมีแขนงเชื่อมต่อกับกระเพาะปัสสาวะ 
ถ้าเสียชี่รุกรานเส้นไต จะมีอาการปวดบั้นเอวและปวดเย็นๆ บริเวณหลังต้นขาด้านใน 
 4.6 เส้นกระเพาะปัสสาวะ เป็นเส้นลมปราณที่ก่อให้เกิดอาการปวดบริเวณเอว หลัง และ
หลังขาด้านนอกเป็นหลัก เส้นกระเพาะปัสสาวะเริ่มจากขอบในของเบ้าตา วิ่งเข้าและเชื่อมต่อกับ
สมองบริเวณกระหม่อม วิ่งต่อเข้าด้านในแตกเป็น 2 แขนง วิ่งขนานลงตามแนวกระดูกสันหลัง 
ผ่านต้นคอ ด้านในขอบสะบัก เชื่อมกับไตและกระเพาะปัสสาวะ ถ้าเส้นลมปราณนี้มีพยาธิสภาพ 
ผู้ปุวยจะมีอาการปวดหนักๆ ศีรษะ ปวดเบ้าตาเหมือนนัยน์ตาจะถลนออก คอแข็ง ปวดหลัง
เสมือนบั้นเอวขาดสะบั้น ต้นขาและข้อพับเข่าจะแข็งเกร็ง รู้สึกเหมือนกล้ามเนื้อบริเวณน่อง 
จะฉีกแยก 
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การวินิจฉัยแยกกลุ่มอาการ(11-14) 

 1. ปวดเอวจากความเย็นชื้น（寒湿腰痛）ผู้ปุวยจะรู้สึกปวดเอวหนักๆ กล้ามเนื้อเกร็ง
แข็งเหมือนไม้กระดาน เป็นมานานไม่หาย อาการปวดมักไม่รุนแรง แต่รู้สึกหนักมากกว่า  
บิดเอวล าบาก อาจมีปวดขา อาการเลวลงในวันที่มีฝนตกและอากาศเย็น ฝูาลิ้น ถ้าความเย็นเด่น
ฝูาขาว ถ้าความชื้นเด่น ฝูาเหนียวหรือขาวเหนียว ชีพจรจม (chen) และช้า (chi) 
 กรณีเกิดจากความร้อนชื้น ผู้ปุวยจะรู้สึกร้อนบริเวณที่ปวด อาการเลวลงในหน้าร้อน
หรือมีฝนตก อาการจะทุเลาถ้ามีการเคลื่อนไหวบั้นเอว ฝูาลิ้นเหลืองเหนียว ชีพจรลื่น (hua) และ
เร็ว (shuo)  
 2. ปวดเอวจากกล้ามเนื้อบาดเจ็บ（腰肌劳损）ผู้ปุวยจะปวดเอวเวลาบิดเอวไปมา  
ก้มหรือเงยหลังจะรู ้สึกตึงหลัง ถ้าอาการรุนแรงจะบิดเอวซ้ายขวาล าบาก ปฏิเสธการกด
บริเวณบั้นเอว บางครั้งจามหรือไอจะปวดมากขึ้น อาจปวดอยู่กับที่เหมือนเข็มทิ่มแทง ร่วมกับ 
มีประวัติดังกล่าวข้างต้น  ลิ้นคล้ าออกม่วง ชีพจรตึง (xian) และฝืด (se) 
 3. ปวดเอวจากไตพร่อง（肾虚腰痛）ผู้ปุวยจะปวดเมื่อยล้าบริเวณเอว อาการปวด 
ไม่มาก มีขาอ่อนแรงร่วมด้วยเสมอ ถ้าท างานมากหรือพักผ่อนน้อยจะปวดมากขึ้น การอยู่ใน
อิริยาบถนั่ง เดิน ยืน นอน ท่าใดท่าหนึ่งนานหรือมากเกินไปจะปวดหลังมากข้ึน  
 กรณีมีอาการอ่อนเพลีย แขนขาเย็น ฝันเปียก เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เมื่อกดนวด
หรือพักผ่อนอาการจะดีขึ้น ท างานหนักอาการจะมากขึ้น รู้สึกเกร็งท้องน้อย หน้าซีดขาว ลิ้นซีด 
ชีพจรเล็ก (xi) และจม (chen) จัดเป็นหยางไตพร่อง  
 กรณีมีอาการหงุดหงิดง่าย นอนไม่หลับ ปากคอแห้ง โหนกแก้มแดง ร้อนฝุามือฝุาเท้า 
ปัสสาวะเหลือง ลิ้นแดง ชีพจรเล็ก (xi) และเร็ว (shuo) จัดเป็นยินไตพร่อง 
 4. ความผิดปกติของเส้นลมปราณที่เกี่ยวข้องกับไต(12) 

 4.1 เส้นตู ถ้าผิดปกติจะมีอาการเอวแข็งและปวด โดยเฉพาะตามแนวกระดูกสันหลังระดับ
เอว ไม่สามารถก้มหรือเงยหลังได ้
 4.2 เส้นเริ่น ถ้าผิดปกติจะมีอาการปวดเอวร่วมกับกล้ามเนื้อเกร็ง ปวดท้องน้อย ตกขาว
มาก ปัสสาวะราด และปวดเหมือนเข็มท่ิมแทงบริเวณฝีเย็บ 
 4.3 เส้นชง ถ้าผิดปกติจะมีอาการปวดเอวและท้องน้อย ประจ าเดือนผิดปกติ และ 
ปวดระหว่างมีประจ าเดือน 
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 4.4 เส้นต้าย ถ้าผิดปกติจะมีอาการปวดเอว, ฝีเย็บ, และด้านในของต้นขา ขาอ่อนแรง 
ท้องอืดและแน่นตึง ตกขาวปนเลือด 
 4.5 เส้นไต ถ้าผิดปกติจะมีอาการปวดเอว เย็นเท้าและอ่อนแรง หรือปวดหลังต้นขาด้านใน
และข้อพับเข่า ร่วมกับปวดบริเวณฝุาเท้า ปากคอแห้ง 
 4.6 เส้นกระเพาะปัสสาวะ ถ้าผิดปกติจะมีอาการปวดหลังและเอวเสมือนบั้นเอว 
ขาดสะบั้น ร่วมกับปวดเย็นและชาขาส่วนล่างเสมือนข้อเท้าหลุดหรือเคลื่อน 

หลักการรักษา(11-13) 

 1. เกิดจากความเย็นชื้น ให้สลายความเย็น ระบายความชื้น ทะลวงและอุ่นเส้นลมปราณ
เกิดจากความร้อนชื้น ให้ขจัดร้อน ระบายความชื้น คลายกล้ามเนื้อและเอ็น เพ่ือระงับปวด 
 2. เกิดจากชี่ติดขัดและเลือดคั่ง ให้กระตุ้นการไหลเวียนเลือด เพ่ือสลายเลือดคั่ง  
ปรับการไหลเวียนของชี่ เพ่ือระงับปวด 
 3. เกิดจากไตพร่อง กรณีหยางไตพร่อง ให้บ ารุงหยางไต เพ่ือเสริมความแข็งแรงให้บั้นเอว   
กรณยีินไตพร่อง ให้หล่อเลี้ยงยินไตให้สมบูรณ์ 
 4. เกิดจากความผิดปกติของเส้นลมปราณที่เกี่ยวข้องกับไต  ให้ทะลวงเส้นลมปราณ  
ปรับการไหลเวียนของจิงชี่บริเวณบั้นเอว เพ่ือระงับปวด 

การรักษาด้วยการฝังเข็ม(11-13,15-16) 

1. การฝังเข็มระบบเส้นลมปราณ 
1.1 สาเหตุจาก 1 - 3 

จุดหลัก ใช้จุดเหมือนกัน คือ Shenshu (BL 23), Dachangshu (BL 25), Yaoyan (EX-B 7), 
Weizhong (BL 40) และจุด Ashi (ถ้ามี) 

- ถ้าปวดกระเบนเหน็บ เพ่ิม Yaoyangguan (GV 3) 
จุดเสริม  
 - เกิดจากความเย็นชื้น เพ่ิมการลนยาหรือใช้เข็มอุ่นที่ Dazhui (GV 14) 
 - เกิดจากความร้อนชื้น เพ่ิม Yinlingquan (SP 9) และ Feiyang (BL 58) 
 - เกิดจากชี่ติดขัดและเลือดคั่ง เพ่ิม Geshu (BL 17), Xuehai (SP 10), Sanyinjiao (SP 6) 
 - เกิดจากหยางไตพร่อง เพ่ิม Qihai (CV 6), Guanyuan (CV 4), Mingmen (GV 4) 



 
 
 
 

ปวดหลังส่วนล่าง                                               87                                                                                     
 

 - เกิดจากยินไตพร่อง เพ่ิม Taixi (KI 3), Zhaohai (KI 6), Fuliu (KI 7) 
 อธิบาย 

กรณีเกิดจากความเย็นชื้น ให้ใช้เข็มอุ่นหรือลนยาบริเวณท่ีฝังเข็ม 
- Shenshu (BL 23), Yaoyangguan (GV 3) ใช้เข็มอุ่นสลายความเย็นชื้น  
- จุดใกล้ Dachangshu (BL 25), Yaoyan (EX-B 7) และจุดไกล Weizhong (BL 40)

ใช้ทะลวงเส้นลมปราณระงับปวด 
กรณีเกิดจากความร้อนชื้น ให้ปักเข็มตามด้วยครอบกระปุก 
- Shenshu (BL 23) ใช้ปรับและบ ารุงชี่ไต รวมทั้งขจัดความร้อนชื้นบริเวณเอวด้วยการกระตุ้น

แบบระบาย 
- Dachangshu (BL 25), Yaoyangguan (GV 3) ใช้ปรับจิงชี่เฉพาะที่เพ่ือลดปวด 

 - Yinlingquan (SP 9) กระตุ้นแบบระบายเพ่ือระบายความชื้น ช่วยขจดัความร้อนชื้นบรเิวณ 
เอว การปักจุดเหล่านี้จะช่วยให้กล้ามเนื้อและเอ็นผ่อนคลาย 

กรณีเกิดจากชี่ติดขัดเลือดค่ัง  
- Shenshu (BL 23) ใช้บ ารุงชี่ไต 
- Dachangshu (BL 25) และ จุด Ashi ใช้ทะลวงเส้นลมปราณ ปรับการไหลเวียนของชี่และเลือด 

เพ่ือลดปวด 
- Weizhong (BL 40), Geshu (BL 17) เจาะปล่อยเลือดเพ่ือกระตุ้นให้เลือดไหลเวียน 

และทะลวงเส้นลมปราณ สลายเลือดคั่ง ลดอาการปวด 
กรณีเกิดจากไตพร่อง ให้ลนยาคั่นด้วยขิงบริเวณบั้นเอวซึ่งเป็นที่อยู่ของไต  
- Shenshu (BL 23) ใช้บ ารุงไตและเสริมความแข็งแรงให้บั้นเอว 
- Qihai (CV 6), Guanyuan (CV 4) เสริมไตและบ ารุงหยวนชี่ 
- Mingmen (GV 4) เป็นจุด Shu ของเส้นตูและเป็นไฟแห่งชีวิตของหยางไต จึงใช้อุ่นไต

และเสริมบ ารุงหยวนชี่ 
- Taixi (KI 3) เป็นจุด shu ของเส้นไต ใช้บ ารุงน้ าไต 
- Zhaohai (KI 6), Fuliu (KI 7) ใช้บ ารุงไต 
- Dachangshu (BL 25) เป็นจุดใกล้, Weizhong (BL 40) เป็นจุดไกล ใช้ทะลวงเส้นลมปราณ 

ระงับปวด 
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 1.2 สาเหตุจากความผิดปกติของเส้นลมปราณที่เกี่ยวข้องกับไต 
  1.2.1 เส้นตู 
  - จุดใกล้ ใช้ Yaoyangguan (GV 3) และจุด Ashi 
  - จุดไกล ใช้ Houxi (SI 3), Weizhong (BL 40), Renzhong (GV 26) 
  อธิบาย 
  - Renzhong (GV 26) เป็นจุดบนเส้นตูที่วิ่งตามแนวด้านในของไขสันหลัง  
  - Houxi (SI 3) เป็นจุดบนเส้นล าไส้เล็ก เชื่อมต่อกับเส้นตู 
 การกระตุ้นแบบระบายทั้ง 2 จุด จะช่วยทะลวงจิงชี่ของเส้นลมปราณทั้ง 2 เส้น ท าให้ 
การท างานบริเวณเอวดีขึ้น  
  - Weizhong (BL 40) เป็นจุดไกล ใช้รักษาอาการปวดเอว  
   - Yaoyangguan (GV 3) และจุด Ashi กระตุ้นแบบระบาย ช่วยปรับการไหลเวียน 
ของจิงชี่รอบ  ๆเอว จุดทั้งหมดช่วยทะลวงเส้นลมปราณบริเวณบั้นเอวและระงับปวด ท าให้การท างานบริเวณ
เอวดีขึ้น 
  1.2.2 เส้นเริ่น   
   - จุดใกล้ ใช้ Shenshu (BL 23), Dachangshu (BL 25) 
  - จุดไกล ใช้ Guanyuan (CV 4), Lieque (LU 7) 
  อธิบาย 
  - Shenshu (BL 23), Dachangshu (BL 25) ใช้บ ารุงไตเพ่ือเสริมความแข็งแรงให้กับเอว 
  - Guanyuan (CV 4) เป็นประตูผ่านของหยวนชี่ เมื่อปักเข็มร่วมกับลนยาจะช่วยบ ารุง
หยวนชี่ให้แข็งแรงและบ ารุงไต เสริมความแข็งแรงให้กับบั้นเอว เป็นการ “รักษาหยาง โดยบ ารุงยิน” 

   - Lieque (LU 7) เป็นจุดเชื่อมต่อกับเส้นเริ่น ช่วยปรับการไหลของชี่ในเส้นเริ่น และ
ทะลวงเส้นลมปราณ ลดอาการปวด 
            1.2.3  เส้นชง 
      - จุดใกล้ ใช้ Shenshu (BL 23), Yaoyan (EX-B 7)  
  - จุดไกล ใช้ Qihai (CV 6), Gongsun (SP 4) 
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  อธิบาย 
  - Shenshu (BL 23) เสริมความแข็งแรงให้กับไตและบั้นเอว 
  - Qihai (CV 6) บ ารุงชี่ไต 
  - Yaoyan (EX-B 7) เป็นจุดใกล้ ใช้ทะลวงและปรับการไหลเวียนชี่ทีผ่่านบั้นเอว  
  - Gongsun (SP 4) ช่วยปรับการท างานของเส้นชง 
 จุดทั้งหมดช่วยเสริมการท างานของไตให้ดีขึ้น และท าให้กล้ามเนื้อแข็งแรง 
  1.2.4 เส้นต้าย 
   - จุดใกล้ ใช้ Shenshu (BL 23), Dachangshu (BL 25) 
  - จุดไกล ใช้ Daimai (GB 26), Zulinqi (GB 41) 
  อธิบาย 
  - Shenshu (BL 23) ช่วยเสริมความแข็งแรงให้ไตและเอว 
  - Dachangshu (BL 25) ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของชี่บริเวณเอวให้คล่องขึ้น 
  - Daimai (GB 26) ควบคุมการท างานของเอวและช่องท้อง 
  - Zulinqi (GB 41) ทะลวงเส้นต้าย 
 จุดทั้งหมดช่วยให้เส้นต้ายกลับมาท าหน้าที่ปกติ และยังบ ารุงไต เสริมความแข็งแรงให้บั้นเอว 
   1.2.5 เส้นไต 
  - จุดใกล้ ใช้ Shenshu (BL 23), Dachangshu (BL 25), Mingmen (GV 4) 
  - จุดไกล ใช้ Guanyuan (CV 4), Taixi (KI3), Fuliu (KI 7) 
   อธิบาย 
   - เอวเป็นที่อยู่ของไต เลือกเส้นไตเพ่ือบ ารุงชี่ไต  
   - Dachangshu (BL 25), Mingmen (GV 4) ใช้อุ่นไต ช่วยคลายกล้ามเนื้อและเอ็น 

  - Guanyuan (CV 4) ใช้บ ารุงหยวนชี่ เสริมความแข็งแรงให้ร่างกาย  
   - Taixi (KI 3), Fuliu (KI 7) ใช้บ ารุงยินไต 
 จุดทั้งหมดช่วยบ ารุงไตและเพ่ิมจิง เสริมความแข็งแรงให้บั้นเอว         
  1.2.6 เส้นกระเพาะปัสสาวะ  
  - จุดใกล้ ใช้ Yaoyangguan (GV 3), Dachangshu (BL 25) 
  - จุดไกล ใช้ Yinmen (BL 37), Kunlun (BL 60), Weizhong (BL 40) 
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  อธิบาย 
 - Yaoyangguan (GV 3), Dachangshu (BL 25) ใช้ร่วมกัน จะกระตุ้นการไหลเวียนชี่ 

ในเส้นตูและเส้นกระเพาะปัสสาวะ  
 - Yinmen (BL 37), Kunlun (BL 60) เป็นจุดไกล ใช้ทะลวงเส้นลมปราณที่ติดขัด
ระงับอาการปวด 
 - Weizhong (BL 40) เป็นจุด “เหอ” ของเส้นกระเพาะปัสสาวะ จึงใช้ทะลวงเส้น
ลมปราณ คลายกล้ามเนื้อและเอ็น ระงับอาการปวด 
 ภาวะไตพร่องเป็นจุดก าเนิดของการปวดหลัง โดยมีเสียชี่ภายนอกหรือการได้รับอุบัติเหตุ 
เป็นปัจจัยเสริม การรักษาอาการปวดหลังจึงต้องมีจุดเสริมบ ารุงไต เพื่อสร้างความแข็งแรง
ให้กับบั้นเอว และยังช่วยเพ่ิมภูมิต้านทานให้ร่างกายเพ่ือขจัดเสียชี่ออกไป นอกจากนี้ อาการปวดเอว
อาจเป็นลักษณะผสมระหว่างพร่องและแกร่ง จึงควรรักษาทั้งเปียวและเปิ่นไปพร้อมๆ กัน 

ระยะเวลาฝังเข็ม   
         การฝังเข็ม 10 ครั้งนับเป็น 1 รอบการรักษา ปักวันเว้นวัน หรือทุกวันถ้ามีอาการปวดมาก 
อาจใช้การลนยา ส่อง TDP เจาะปล่อยเลือด กระตุ้นไฟฟูา หรือเคลื่อนกระปุก (moving cupping)  
ร่วมด้วย ตามความเหมาะสมเป็นรายๆ ไป เมื่ออาการดีขึ้นนัดห่างออกได้ และพักระหว่างรอบการรักษา 
3–5 วัน แนะน าผู้ปุวยให้ปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตให้ถูกต้อง เพ่ือเป็นการรักษาและปูองกัน 
การปวดหลังในอนาคต  
 
หมายเหตุ 
         1. กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ให้ปักเข็มระงับปวดก่อน แลว้คอ่ยหาสาเหตุและรักษาในภายหลัง ดังนี ้
 - กรณผีู้ปุวยมีประวัติยกของหนักมาก่อนแล้วปวดหลังเฉียบพลันอย่างมากจนนั่งหรือยืน
เดินไม่ได้ หลังแข็ง แนะน าให้ใช้ Renzhong (GV 26) กระตุ้นจนผู้ปุวยสะดุ้งโน้มตัวลุกจากที่นั่ง 
แล้วให้ผู้ปุวยนั่งยืนๆ หลายๆ ครั้ง ต่อไปให้ลองเดินและบิดล าตัวไปมาจนคล่องขึ้น วิธีนี้ไม่ค่อย
ได้ผลกรณีเป็นเกิน 3 วัน ก่อนใช้วิธีนี้ต้องแยกสาเหตุปวดหลังอ่ืนๆ ออกก่อน โดยเฉพาะจาก
หมอนกระดูกสันหลังโปุงนูน 
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 - กรณผีู้ปุวยมีประวัติปวดหลังเป็นๆ หายๆ มานาน แล้วเกิดปวดหลังเฉียบพลัน ก้มหรือ
เงยหลังล าบาก ผู้ปุวยยังพอเดินไปมาได้ ให้ใช้ Weizhong (BL 40) เจาะปล่อยเลือดทั้ง 2 ข้าง 
ในท่ายืนเขย่งเท้ามือยันโต๊ะหรือก าแพง ให้เลือดไหลออกจนหยุดเอง หลังจากนั้นให้ก้มเงย บิดเอว
ไปมาจนคล่อง 
 - กรณีปวดกึ่งกลางหลังแนวเส้นเอ็นยึดข้อต่อกระดูกสันหลัง ซึ่งมักเป็นข้อเดียว ให้ผู้ปุวย
นอนคว่ าใช้หมอนหนุนท้องเพ่ือขยายช่องระหว่างกระดูกสันหลังให้กว้างขึ้น ใช้เข็ม 1.5 ชุ่น ปัก
ลึก 1 ชุ่น จนความรู้สึกเข็มกระจายรอบๆ ถ้าไม่รู้สึกให้ปักเข็มเพ่ิมอีก 2 เล่มชี้เข้าหาจุดเดิม  
หากยังไม่มีความรู้สึกอีก ให้ใช้เครื่องไฟฟูาหรือมือกระตุ้นจนคนไข้ร้อนผ่าวจึงหยุดกระตุ้น 
 2. วิธีฝังเข็มท่ีกล่าวมาท้ังหมดเหมาะส าหรับอาการปวดหลังที่มีสาเหตุจากกล้ามเนื้อและ
เอ็นเป็นส่วนใหญ่ หากเกิดจากกระดูก จะใช้จุดฝังเข็มอ่ืนๆ เช่น Jiaji (EX-B 2) เป็นต้น 
 3. ผู้สูงอายุถ้าฝังเข็มแล้วไม่ได้ผล ในผู้ปุวยชายต้องคิดถึงปัญหาต่อมลูกหมากโต ส่วนผู้ปุวย
หญิงอาจมีปัญหาอุ้งเชิงกรานอักเสบ ควรเพิ่มจุด Baliao โดยเลือกจุดเป็นคู่ๆ ปัก 2 ต าแหน่ง คือ
ระดับ S1 กับ S3 หรือ S2 กับ S4 ทั้ง 2 ข้าง 
 4. การกระตุ้นไฟฟูา ควรใช้ความถี่ต่ า , ความแรงที่ผู้ปุวยทนได้ มิฉะนั้นอาจท าให้
กล้ามเนื้อเกร็งจนปวดมากขึ้น  
 5. อาจพิจารณาใช้การเคลื่อนกระปุกเสริมหลังจากถอนเข็มแล้ว หรือครอบกระปุกแทน 
ในกรณผีู้ปุวยกลัวเข็ม   
 6. ผู้ที่ผ่าตัดหลังมาแล้วยังมีอาการปวดหลัง สามารถฝังเข็มและลนยาได้เช่นกัน 
 7. ไม่ควรฝังเข็มลนยาผู้ปุวยที่เป็นเนื้องอกหรือวัณโรคกระดูกสันหลัง หญิงก าลังมี
ประจ าเดือนหรืออยู่ระหว่างตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงจุดฝังเข็มบริเวณบั้นเอวและกระเบนเหน็บ 
ระหว่างรักษาผู้ปุวยควรหลีกเลี่ยงมิให้ถูกลมเย็น ควรใช้ชีวิตประจ าวันให้ถูกต้อง ทั้งการรับประทาน
อาหาร การท างาน การพักผ่อน และการออกก าลังกายให้เหมาะสม 

การฝังเข็มตา (Eye acupuncture)(17) 

 ใช้ได้ทั้งอาการเฉียบพลันและเรื้อรัง โดยเลือก บริเวณ Xiajiao, ไต, และกระเพาะปัสสาวะทั้ง 2 ข้าง 
วิธีการ ใช้เข็ม 0.5 ชุ่น ขนาด 0.3 มม.กระตุ้นเข็มด้วยวิธีเกาเข็มเป็นระยะๆ ทุก 10-15 นาที แล้ว
ให้ผู้ปุวยเคลื่อนไหวหรือบิดเอวไปมา อาจใช้ร่วมกับการฝังเข็มร่างกาย 



 

 

 
 

 

92                                        กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

การฝังเข็มหู (Ear acupuncture)(12) 
 ใช้จุด lumbosacral vertebrae (AH 9),  ไต (CO 10), Shenmen (TF 4) , subcortex (AT 4)  
วิธีการ ใช้เพียง 2-3 จุดในแต่ละครั้ง ปักเข็มกระตุ้นปานกลางถึงแรง คาเข็ม 20-30 นาที อาจใช้
เมล็ด Wangbuliuxing หรือเม็ดแม่เหล็กเพ่ือกดจุด 

การฝังเข็มแบบ Master Tong(18) 
1.  ปวดหลังส่วนล่าง 
1.1 ปักเข็มจุด Linggu (22.05) กับ Dabai (22.04) ได้ผลดีมาก 
1.2 ปักเข็มจุด Erjiaoming (11.12) ชี้ไปทางนิ้วก้อยได้ผลดีมาก 
1.3 ปล่อยเลือดจุด Weizhong (BL 40) ได้ผลดีมาก 
1.4 ปักเข็มจุด Majinshui (1010.13) ได้ผลดีมาก 
1.5 ปักเข็มจุด Shuijin (1010.20) กับ Shuitong (1010.19) ได้ผลดี 
1.6 ปักเข็มจุด Xiasanhuang (77.18,19,21) ได้ผลดี 

2.  ปวดหลังส่วนล่างจากไตพร่อง 
2.1 ปักเข็มจุด Zhongbai (22.06) กับ Wanshunyi (22.08) ได้ผลดีมาก 
2.2 ปักเข็มจุด Shuijin (1010.20) กับ Shuitong (1010.19) ได้ผลดี 
2.3 ปักเข็มจุด Shenguan (77.18) กับ Fuliu (KI 7) ได้ผลดีมาก 
2.4 ปักเข็มจุด Majinshui (1010.13) หรือ Makuaishui (1010.14) ได้ผลดี 

3.  เอวเคล็ดเฉียบพลัน (Acute lumbar sprain) 
3.1 ปักเข็มจุด Majinshui (1010.13) กับ Shuitong (1010.19) ได้ผลดี 
3.2 ปักเข็มจุด Erjiaoming (11.12) ได้ผลดี 
3.3 ปล่อยเลือดจุด Weizhong (BL40) ได้ผลดีที่สุด 

 กรณีเอวเคล็ด การปล่อยเลือดที่ Weizhong (BL 40) ดีที่สุด ถ้าปวดไม่มากเลือกปัก 
Erjiaoming (11.12) หรือ Majinshui (1010.13) กรณีปวดน้อย ฝังเข็มครั้งเดียวหาย กรณีปวด
รุนแรง ฝังเข็มเพียง 2-3 ครั้ง 
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 การรักษาเอวเคล็ดด้วยจุดบนเส้นลมปราณ 14 เส้น ถ้าปวดแนวกลางหลัง ใช้ Renzhong 
(GV 26), ถ้าปวดด้านข้างกระดูกสันหลังทั้ง 2 ข้าง ใช้ Houxi (SI 3), ถ้าปวดด้านข้างเอวหรือปวดรอบเอว  
ใช้ Zhongzhu (TE 3) ได้ผลดีมาก 
 จุดอ่ืน  ๆที่ใช้รักษาปวดหลังส่วนล่างได้ คือ Quchi (LI 11), Neiguan (PC 6), Cuanzhu (BL 2), 
Shugu (BL 65) 
 ในทางคลินิกอาจเลือกใช้ Renzhong (GV 26) ร่วมกับ Linggu (22.05) ในการรักษา
เอวเคล็ดเฉียบพลัน ซึ่งได้ผลดี 
 Linggu (22.05) มักใช้รักษาปวดหลังส่วนล่าง เมื่อใช้คู่กับ Dabai (22.04) เหมาะส าหรับ
รักษาปวดเส้นประสาทไซแอติก (sciatica)  
 กรณีปวดหลังจากไตพร่อง Master Tong เลือกใช้ Shuijin (1010.20) กับ Shuitong 
(1010.19) เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ Erjiaoming (11.12)  
 การปักจุด Erjiaoming (11.12) ให้ปลายเข็มชี้ไปทางนิ้วก้อย ได้ผลทั้งปวดหลังส่วนล่าง
เฉียบพลันและเรื้อรัง 
 จุดบนเส้นลมปราณ 14 เส้นที่ใช้รักษาปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังได้ผลดี คือ Renzhong (GV 
26), Houxi (SI 3) และ Zhongzhu (TE 3) 
 Fuliu (KI 7) เป็นจุดหนึ่งที่ได้ผลดีในการรักษาปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง เนื่องจากเป็นจุดโลหะ 
ซึ่งเป็นจุดแม่ของเส้นไต มีหน้าที่บ ารุงไต ซ่ึงปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังมักเป็นกลุ่มอาการพร่อง 

ต าแหน่งจุดฝังเข็มของ Master Tong(19) 

 1. Dabai (22.04) อยู่ตรงรอยบุ๋ม ใต้ MCP joint ของนิ้วชี้ 0.5 ชุ่น ห่างจาก Linggu (22.05) 
1.2 ชุ่น เป็นจุดเดียวกับ Sanjian (LI 3) ใช้เข็ม 1.5 ชุ่น ปักลึก 0.5-1 ชุ่น 
 2. Linggu (22.05) อยู่ตรงรอยต่อด้านหลังมือของกระดูก metacarpal ของนิ้วชี้กับ
นิ้วหัวแม่มือ อยู่ตรงข้ามกับ Chongxian (22.02) ซึ่งอยู่ด้านฝุามือ ใช้เข็ม 1.5-2 ชุ่น ปักลึกจนถึง 
Chongxian (22.02) 
 3. Erjiaoming (11.12) มี 2 จุด อยู่แนวกึ่งกลางของนิ้วกลางข้อต้นด้านหลังมือ จุดแรก
อยู่ห่างจากระดับเดียวกับรอยพับข้อ MCP ไปทางปลายนิ้ว 0.33 ชุ่น จุดที่สองอยู่ห่างจุดแรก  
ไปทางปลายนิ้ว 0.33 ชุ่น ใช้เข็ม 0.5 ชุ่น ปักเฉียงไปทางนิ้วก้อย ลึก 0.2 ชุ่น 
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    ภาพที่ 3.1     ภาพที่ 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     ภาพที่ 3.3               ภาพที่ 3.4 
        
 4. Majinshui (1010.13) อยู่ตรงรอยบุ๋มใต้ขอบล่างของกระดูก zygoma แนวเดียวกับขอบตา
ด้านนอก ปักลึก 0.1-0.3 ชุ่น 
 5. Makuaishui (1010.14) อยู่ใต้ Majinshui (1010.13) 0.4 ชุ่น ปักลึก 0.1-0.3 ชุ่น 

6. Shuitong (1010.19) อยู่ใต้มุมปาก 0.5 ชุ่น ปักเข็มเฉียงออกด้านข้าง ลึก 0.1-0.5 ชุ่น 
 7. Shuijin (1010.20) อยู่ห่าง 0.5 ชุ่น medial และ inferior ต่อ Shuitong (1010.19) ปัก
เข็มเฉียงออกด้านข้าง ลึก 0.1-0.5 ชุ่น 

1010.13 

1010.14 

1010.19 

1010.20 

11.12 

22.04 

22.05 

22.06 

22.08 

77.18 

77.19 

77.21 
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8. Xiasanhuang (3 จักรพรรดิล่าง) ประกอบด้วยจุดฝังเข็ม 3 จุด อยู่ด้าน medial ของขา 
แนวเดียวกับเส้นม้าม ได้แก่ Tianhuangfu หรือ Shenguan (77.18), Dihuang (77.19) และ 
Renhuang (77.21) 
 - Tianhuangfu หรือ Shenguan (77.18) อยู่ใต้ Yinlingquan (SP 9) 1.5 ชุ่น ปักลึก 1-2 ชุ่น 
 - Dihuang (77.19) อยู่ขอบหลังกระดูก tibia ด้าน medial, เหนือตาตุ่มใน 7 ชุ่น ปักลึก 1-1.8 ชุ่น 
 - Renhuang (77.21) อยู่ขอบหลังกระดูก tibia ด้าน medial, เหนือตาตุ่มใน 3 ชุ่น เป็นจุด
เดียวกับ Sanyinjiao (SP 6) 
 9. Zhongbai (22.06) อยู่ระหว่าง metacarpal bone ของนิ้วก้อยกับนิ้วนาง ห่างจาก 
MCP joint 0.5 ชุ่น ปักเข็มลึก 0.3-0.5 ชุ่น 
 10. Wanshunyi (22.08) อยู่ด้านนอกของกระดูก metacarpal bone ของนิ้วก้อย 
ห่างจากเส้นข้อมือ 2.5 ชุ่น ปักลึก 1-1.5 ชุ่น 

ทบทวนวรรณกรรม 
ปี ค.ศ. 2005, Furlan AD. และคณะ(5) ทบทวนวรรณกรรมในช่วงปี ค.ศ.1996-2003 

พบว่า การฝังเข็มสามารถลดอาการปวดหลังส่วนล่างชนิดเรื้อรังได้ในทันทีและหลังการรักษา 
ช่วงสั้นๆ แต่ผลการรักษาไม่ดีกว่าการรักษาแบบดั้งเดิมหรือการแพทย์ทางเลือกอ่ืน ส่วนผลการรักษา
ปวดหลังส่วนล่างชนิดเฉียบพลันยังสรุปไมไ่ด้ 

ปี ค.ศ. 2012, Hutchinson AJ. และคณะ(6) ทบทวนวรรณกรรมย้อนหลัง 10 ปี พบหลักฐาน
สนับสนุนว่า การฝังเข็มสามารถลดอาการปวดในผู้ปุวยปวดหลังส่วนล่าง แต่ยังไม่มีข้อสรุปว่า
ได้ผลดีกว่าการรักษาวิธีอ่ืน 

ปี ค.ศ. 2013 มีรายงานผลการศึกษาจากหลายคณะ ได้แก่  
- Lee JH. และคณะ(7) ทบทวนวรรณกรรม 11 เรื่อง พบว่าการฝังเข็มบรรเทาอาการ

ปวดได้ดีกว่าการรับประทานยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs ในผู้ปุวยปวดหลังส่วนล่างชนิดเฉียบพลัน 
- Xu M. และคณะ(8) ทบทวนวรรณกรรม 13 เรื่อง พบว่าการฝังเข็มมีผลลดอาการปวด

และท าให้คุณภาพชีวิตของผู้ปุวยปวดหลังส่วนล่างชนิดเรื้อรังดีข้ึนเหนือกว่าการรักษาแบบอ่ืน 
- Cho YJ. และคณะ(9) ศึกษาผู้ปุวยปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังในประเทศเกาหลี จ านวน 130 คน 

พบว่าการฝังเข็มสามารถลดความรุนแรงของอาการปวดหลังและท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
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- Wei J. และคณะ(10) ศึกษาผู้ปุวยปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังในประเทศเยอรมัน จ านวน 143 คน 
พบว่าการฝังเข็มได้รับการยอมรับจากผู้ปุวยเป็นอย่างสูง  และการรักษาได้ผลดีโดยไม่พบ
ผลข้างเคียงท่ีรุนแรง 

กรณีศึกษา 
 ชายไทยคู่ อายุ 28 ปี อาชีพลูกจ้างส่งน้ าแข็ง อาการส าคัญ คือ ปวดบั้นเอว 2 ข้าง ตึงหลัง 
ก้มและเงยล าบาก ปกติต้องยกก้อนน้ าแข็งหนักเป็นประจ า ก่อนมาพบแพทย์ 1 วัน ผู้ปุวย 
ยกน้ าแข็งผิดท่า จึงมีอาการปวดดังกล่าว ตรวจร่างกาย ให้ผู้ปุวยก้มหลังจะมีอาการตึงหลังต้นขา
และกล้ามเนื้อหลังเกร็งทั้ง 2 ข้าง SLRT: negative ลิ้นบวมคล้ า ฝูาขาวบาง ชีพจรตึง (xian) แพทย์ 
ให้การวินิจฉัยเป็นปวดหลังส่วนล่างเฉียบพลันจากการบาดเจ็บ (acute low back pain from sprain) 
ได้รับการฝังเข็มโดยปัก Shenshu (BL 23), Dachangshu (BL 25), Weizhong (BL 40) กระตุ้น
แบบระบายทั้ง 2 ข้าง ตามด้วยจุด Ashi กระตุ้นเข็มทุก 10 นาที คาเข็ม 40 นาที ตามด้วยการ 
เคลื่อนกระปุกบริเวณแผ่นหลังทั้ง 2 ข้าง นัดฝังเข็มทุกวัน รักษา 3 ครั้ง ผู้ปุวยอาการทุเลา 
จนเกือบเป็นปกติ 
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ปวดประสาทไซแอติก 
Sciatica 

 

 

         
 

                นพ.ธวัช บูรณถาวรสม 

ปวดประสาทไซแอติก (sciatica) เป็นอาการปวดบริเวณหลังส่วนล่างและสะโพก, ปวดร้าว 
ไปตามแนวทางเดินของเส้นประสาทไซแอติก (sciatic nerve)(1) ความชุก (prevalence) ของ 
sciatica ที่มีสาเหตุจากหมอนรองกระดูกในประชากรทั่วไปประมาณร้อยละ 2.2(2) ประมาณกันว่า   
ร้อยละ 5-10 ของผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างทั้งหมดมีอาการ sciatica(3)และมากกว่าร้อยละ 90 
ของผู้ป่วยกลุ่มนี้มีสาเหตุจากหมอนรองกระดูกสันหลังโป่งยื่น (herniated disc) ไปกดทับรากประสาท(1)  
ส่วนที่เหลืออาจเกิดจากการตีบแคบของช่องไขสันหลัง (spinal stenosis), การติดเชื้อ เนื้องอก 
หรือกระดูกหัก บทความนี้จะกล่าวถึง sciatica เฉพาะที่มีสาเหตุส าคัญจากหมอนรองกระดูก
สันหลังโป่งยื่นเท่านั้น 

หมอนรองกระดูกสันหลังโป่งยื่น (Disc Herniation) 
พบมากที่สุดในผู้ป่วยช่วงอายุ 45–64 ปี ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคนี้ คือ อายุ ความสูง 

(ผู้ที่มีรูปร่างสูงกว่า มีโอกาสเสี่ยงมากกว่า) ภาวะเครียด การสูบบุหรี่ การท างานหนัก โดยเฉพาะการ
ยกของขณะก้มและบิดตัว การท างานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลที่มีการสั่น(4) 

การโป่งยื่นหรือฉีกขาดของหมอนรองกระดูกสันหลังอย่างเฉียบพลัน มักจะเกิดตรง
ต าแหน่งถัดจากแนวกึ่งกลางด้านหลังของหมอนรองกระดูกไปทางด้านข้าง ซึ่งเป็นบริเวณที่ 
posterior longitudinal ligament มีความแข็งแรงน้อยที่สุด(5) มากกว่าร้อยละ 95 ของผู้ป่วยมี
พยาธิสภาพที่หมอนกระดูกต าแหน่ง L4-L5 และ L5-S1(6-7) ต าแหน่งที่รองลงมา คือ ระดับ L3-L4 
และ L2-L3 ตามล าดับ 

การวินิจฉัยอาการปวดหลังส่วนล่างว่าเกิดจากปัญหาของหมอนรองกระดูกหรือไม่ เป็นเรื่อง
ต้องพิจารณารอบคอบ เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า ผู้ที่ไม่มีอาการใดๆ อาจตรวจพบหมอนรอง
กระดูกสันหลังโป่งยื่นจากการตรวจ MRI (8-10) 
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อาการและอาการแสดง(1) 
ลักษณะเฉพาะทางคลินิกของ sciatica คือ อาการปวดเส้นประสาทไซแอติกไปตาม dermatome 

ของรากประสาทที่ถูกกดทับ เป็นอาการปวดลึกๆ ที่รุนแรง เริ่มจากเอวข้างใดข้างหนึ่ง แล้วร้าวลงไป 
ที่ก้นและขาตามทางเดินของเส้นประสาทเมื่อมีการเคลื่อนไหวบางท่า โดยมักมีอาการปวดมากข้ึน
ในท่านั่งนาน ยืนนาน และก้มหลัง ผู้ป่วยบางรายจะรู้สึกปวดแหลมๆ เหมือนถูกไฟช็อตหรือ  
ถูกมีดบาด อาการปวดจะมากขึ้นเมื่อไอหรืออยู่ในท่าที่มีการเพ่ิมความดันต่อรอบเส้นประสาท 
 การตรวจร่างกายจะพบกระดูกสันหลังมีการเปลี่ยนแปลง มีการจ ากัดการเคลื่อนไหวในท่าก้ม
เอว กล้ามเนื้อหลังมีการหดเกร็ง ส่วนอาการปวดหลังมักจะปวดแบบตื้อๆ  

กรณีเป็นมากขึ้น อาจมีอาการอ่อนแรงของขาและเท้า เกิด neurogenic claudication 
ตามมา ถ้าผู้ป่วยมีอาการปวดและชารอบๆ ทวารหนัก, กระเพาะปัสสาวะท างานผิดปกติ (bladder 
dysfunction) ท าให้กลั้นปัสสาวะไม่ได้หรือมีปัสสาวะตกค้าง (urinary retention), ร่วมกับ 
ปวดขาและขาอ่อนแรงข้างหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้าง แสดงว่าเกิด cauda equina syndrome. 

การวินิจฉัย 

 การวินิจฉัยอาศัยการซักประวัติและตรวจร่างกายเป็นส าคัญ ผู้ป่วยจะบอกเล่าว่า 
มีอาการปวดร้าวลงไปขา อาจร่วมกับอาการผิดปกติของเส้นประสาทรับความรู้สึก ผู้ป่วยอาจ  
มีอาการปวดหลังส่วนล่างแต่เป็นไม่มาก การซักประวัติและตรวจร่างกายต้องแยกโรคอ่ืนๆ  
ที่สงสัยออกไป เช่น เนื้องอก การติดเชื้อ การบาดเจ็บ หรือพยาธิสภาพนอกกระดูกสันหลัง เป็นต้น 
ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาท ได้แก่ ท่าเดินผิดปกติ, มี severe guarding ในการเคลื่อนไหวหลัง
ทุกอิริยาบถ, มีจุดกดเจ็บบริเวณแนวสันหลัง หรือหน้าที่ของประสาทไขสันหลังผิดปกติ อาจต้อง
นึกถึงว่ามีพยาธิสภาพอย่างอ่ืนแฝงอยู่(11) 

การตรวจทางระบบประสาท เพ่ือหาความผิดปกติของรากประสาท, เส้นประสาทส่วน
ปลาย และประสาทไขสันหลัง โดยตรวจประสาทรับความรู้สึก ก าลังและขนาดของมัดกล้ามเนื้อ, 
reflex และการตึงตัวของเส้นประสาทไซแอติก 

การตรวจประสาทรับความรู้สึก ทดสอบโดยการสัมผัสและกดด้าน medial, dorsal และ lateral 
ของเท้า เพ่ือทดสอบรากประสาท L4, L5 และ S1 ตามล าดับ(1) ในการทดสอบความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อ ให้ผู้ป่วยเดินด้วยปลายนิ้วเท้าและเดินด้วยส้นเท้า เพื่อดูหน้าที่ของรากประสาท S1 
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และ L5 (รวมบางส่วนของ L4) ตามล าดับ ให้ผู้ป่วยนั่งยองแล้วลุกขึ้น เพ่ือเน้นตรวจหน้าที่ของราก
ประสาท L4  

การตรวจว่ากล้ามเนื้อลีบหรือไม่ ให้วัดเส้นรอบวงที่น่องหรือต้นขาระดับเดียวกัน
เปรียบเทียบกัน 2 ข้าง ถ้าแตกต่างกันมากกว่า 2 ซม. ถือว่าผิดปกติ  

ด้าน reflex ให้ตรวจ ankle jerk reflex เพ่ือทดสอบรากประสาท S1, ตรวจ knee jerk 
reflex เพ่ือทดสอบรากประสาท L4, กรณีพบ Babinski’s sign positive แสดงว่ามีความผิดปกติ
ของ upper motor neuron เช่น myelopathy หรือ demyelinating diseases เป็นต้น(1)  

Straight leg raising test (SLRT) ใช้ตรวจการตึงตัวของเส้นประสาทไซแอติก โดยการ 
ยกขาขึ้นตรงๆ หากผู้ป่วยเกิดอาการปวดเมื่อยกขาสูงน้อยกว่า 70 องศา และปวดมากขึ้นเมื่อ 
ท า dorsiflexion ของข้อเท้า (Laseque’s sign), ขณะที่อาการทุเลาลงเมื่อท า plantar flexion 
แสดงถึงมีการตึงตัวของเส้นประสาทไซแอติก การทดสอบนี้ มี pooled sensitivity ที่ร้อยละ 91, 
pooled specificity ที่ร้อยละ 26(12)  

การซักประวัติที่เข้าได้กับโรค ร่วมกับการตรวจพบอาการแสดงทางระบบประสาทดังกล่าว  
ถือว่าเพียงพอต่อการวินิจฉัยโรค(3) 

การตรวจทางรังสีวิทยา 
ปัจจุบันสามารถถ่ายภาพให้เห็นหมอนรองกระดูกด้วยวิธีตรวจ CT หรือ MRI, การถ่ายภาพรังสี 

x-ray ทั่วไปไม่สามารถเห็นหมอนรองกระดูกได้ ความผิดปกติจากภาพถ่าย x-ray ที่แสดงถึงสภาพความ
เสื่อมของหมอนรองกระดูก เช่น ความสูงของหมอนรองกระดูกเอวลดลง, มีการเคลื่อนของกระดูกเอวไป
ด้านหน้า ด้านหลัง หรือด้านข้าง, lumbar lordosis ลดลง, พบเงาของก๊าซในช่องหมอนรอง
กระดูกสันหลัง, พบกระดูกงอก หรือ vertebral sclerosis, facet joint โตขึ้น, ช่องระหว่าง 
lamina แคบลง ก็อาจพบได้ในผู้ป่วยทีไ่ม่แสดงอาการปวดเอวหรือปวดขา(13) อย่างไรก็ดี การถ่ายภาพ
รังสี x-ray อาจช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคอ่ืนๆ เช่น กระดูกสันหลังเคลื่อน, ankylosing spondylosis, 
มะเร็งลุกลามกระดูกสันหลัง, กระดูกสันหลังติดเชื้อ เป็นต้น 

ผู้ป่วยที่เป็น acute sciatica โดยทั่วไปไม่จ าเป็นต้องส่งตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา  
การวินิจฉัยอาศัยการซักประวัติและการตรวจร่างกาย นอกจากกรณีพิจารณาแล้วต้องรักษา
เพ่ิมเติม โดยมีข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจวินิจฉัยดังนี้  

1) ผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีโรคอ่ืนแฝง เช่น การติดเชื้อ เนื้องอก  
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2) ผู้ป่วยหมอนรองกระดูกสันหลังโป่งยื่นที่มีอาการรุนแรง รักษาแบบประคับประคอง
เป็นเวลา 6-8 สัปดาห์แล้วไม่ดีขึ้น(1) อาจจ าเป็นต้องพิจารณาผ่าตัด การส่งตรวจวินิจฉัยเป็นการ
ช่วยก าหนดต าแหน่งและขนาดของรอยโรค (lesion) ทั้งนี้ต้องพิจารณาประวัติและการตรวจร่างกาย
ประกอบกัน เนื่องจากการตรวจ CT หรือ MRI พบผู้ป่วยร้อยละ 20-36 ที่มีหมอนรองกระดูกสันหลัง
โป่งยื่นโดยไม่มีอาการใดๆ และไม่ได้เป็น sciatica(14) ขณะที่ผู้ป่วยจ านวนหนึ่งมีอาการของ sciatica 
แต่ไม่พบหมอนรองกระดูกสันหลังโป่งยื่นจากการตรวจ scan(15-16) 

การรักษา  
การรักษาแบบประคับประคองเป็นหลักส าคัญของการรักษาโรคในระยะแรก เนื่องจาก 

ผู้ที่ป่วยครั้งแรกส่วนใหญ่สามารถหายจากอาการได้เองภายใน 2 สัปดาห์จนถึงหลายเดือน ไม่ว่า
จะมีอาการมากหรือมีความผิดปกติของระบบประสาท (neurological deficit) ด้วยก็ตาม(17) การให้ข้อมูล
และให้ค าปรึกษากับผู้ป่วยจึงมีความส าคัญในกระบวนการให้การรักษา(3) โดยในช่วง 6-8 สัปดาห์แรก 
ควรใช้วิธีรักษาแบบประคับประคอง จุดประสงค์เพ่ือลดอาการปวด อาจด้วยวิธีการใช้ยา หรือ
แนะน าให้ผู้ป่วยนอนพักเป็นระยะเวลาสั้นๆ เพ่ือลดแรงกดต่อรากประสาท หลังจากนั้น ผู้ป่วย 
จะสามารถด าเนินชีวิตประจ าวันได้ตามปกติ(18) แต่ให้หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นที่ท าให้อาการแย่ลง 
ส าหรับยาที่ใช้ในการรักษา มีหลายงานวิจัยพบว่า NSAIDs ใช้ได้ผล(19) ยาอ่ืนๆ ที่มีการสั่งใช้ คือ 
tricyclic antidepressants, anticonvulants โดยเฉพาะ gabapentin และ pregabalin มีการใช้กัน
อย่างแพร่หลายในผู้ป่วยกลุ่ม neuropathic pain(20), มีการให้ยาคลายกล้ามเนื้อเพื่อลด 
การเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณที่ปวด, morphine เป็นยาระงับอาการปวดที่เลือกใช้เมื่อยาแก้ปวด
กลุ่มอ่ืนไม่ได้ผล(3) การฉีด steroid เข้า epidura พบว่าได้ผลในการลดอาการปวดใน acute sciatica, 
ท าให้ผู้ป่วยฟ้ืนตัวเร็วและช่วยลดความจ าเป็นในการผ่าตัดลง(21-23) การรักษาทางกายภาพมีหลายวิธี 
เช่น การดึงถ่วงขาหรือเชิงกรานด้วยน้ าหนัก (traction therapy), การอบด้วยความร้อน,  
การใช้อุปกรณ์พยุงหลัง (corset) เพ่ือลดการเคลื่อนไหวของข้อสันหลัง, การออกก าลังเพ่ิมความแข็งแรง
ให้กล้ามเนื้อ เป็นต้น ซึ่งแพทย์จะพิจารณาร่วมกับผู้ป่วยในการเลือกวิธีรักษา จากการทบทวน
งานวิจัยย้อนหลังพบว่า การเคลื่อนไหวข้อต่อและการออกก าลังกายทั่วไปมีประสิทธิผลดีกว่า spasm-
reduction interventions(24) นอกจากนี้ ยังมีการรักษาด้วยวิธีพฤติกรรมบ าบัด 

การรักษาด้วยการผ่าตัด มีข้อบ่งชี้ในผู้ป่วยที่เป็น cauda equina syndrome ซึ่งเป็น 
absolute indication และต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ ผู้ป่วยที่รักษาแบบ
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ประคับประคองเต็มท่ีแล้วยังมีอาการปวดมากจนทนไม่ไหว หรือมีอาการกดทับเส้นประสาทมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ก็สมควรได้รับการผ่าตัด 

หลังการผ่าตัด อาการปวดขาจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับกลุ่มที่รักษาแบบประคับประคอง 
และท าให้หน้าที่การท างานของเส้นประสาทกลับคืนดีขึ้น แต่ผลต่อการลดอาการปวดหลังส่วนล่าง
ไม่แน่นอน(3) มีการศึกษาแบบ observational cohort พบว่า ผู้ป่วยที่เลือกรักษาด้วยการผ่าตัด
ได้ผลดีกว่ากลุ่มที่รักษาแบบประคับประคองตามเกณฑ์การประเมินทุกข้อที่ระยะ 3 และ 12 เดือน(25) 
อย่างไรก็ตาม การติดตามหลังจากผ่าตัดแล้ว 1-2 ปี ไม่พบความแตกต่างของกลุ่มที่ได้รับการผ่าตัด
กับกลุ่มที่ได้รับการรักษาแบบประคับประคอง(3) 

ผู้ป่วยควรได้รับค าแนะน าการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในอิริยาบถต่างๆ เพ่ือลดแรงกระท าต่อ
หมอนรองกระดูก รวมทั้งการบริหารเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องและหลัง 
 ผู้ป่วยบางรายที่ได้รับการผ่าตัดแล้วไม่หายปวด หรือหายไปชั่วคราวแล้วกลับมาปวด
ใหม่ เรียกลักษณะนี้ว่า failed back surgery syndrome (FBSS)(5) พบว่ามีสาเหตุต่างๆ 
มากมาย เช่น หมอนรองกระดูกสันหลังโป่งยื่นซ้ า ความไม่เสถียรภายหลังการผ่าตัด (post-
operative instability) การเกิดผังผืดหลังผ่าตัด การติดเชื้อหลังผ่าตัด หรือการวินิจฉัยผิด 
เป็นต้น จึงควรส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือดูแลผู้ป่วยต่อไป  
 Dutch College of General Practice ได้ตีพิมพ์แนวทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วย sciatica 
ไว้ดังในตารางที่ 4.1 

การพยากรณโ์รค 

โดยทั่วไปการด าเนินโรคทางคลินิกใน acute sciatica ค่อนข้างดี อาการปวดและความผิด 
ปกติที่เกิดขึ้นมักทุเลาหายไปได้ภายใน 2 สัปดาห์ มีการศึกษาแบบ randomized ที่เปรียบเทียบกลุ่ม
ใช้ NSAIDs กับ placebo ในการรักษาเบี้องต้นพบว่า ผู้ป่วยร้อยละ 60 อาการหายเป็นปกติภายใน
เวลา 3 เดือน และเพ่ิมเป็นร้อยละ 70 ภายในเวลา 12 เดือน(26) จาก systemic review งานวิจัย
แบบ randomized ที่ศึกษาการรักษาแบบประคับประคอง พบว่าประมาณร้อยละ 50 ของผู้ป่วย 
acute sciatica รวมทั้งกลุ่ม placebo มีอาการดีขึ้นภายใน 10 วัน และประมาณร้อยละ 75 มี
อาการดีขึ้นภายใน 4 สัปดาห์(27) ดังนั้น ผู้ป่วยส่วนใหญ่จึงมีพยากรณ์โรคที่ดี อย่างไรก็ตาม จะพบ
ผู้ป่วยจ านวนหนึ่งซึ่งอาจมีถึงร้อยละ 30 ที่อาการปวดยังคงอยู่เป็นระยะเวลานานเกิน 1 ปีขึ้นไป(3) 
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ตารางที่ 4.1 Clinical guideline for diagnosis and treatment of sciatica from Dutch 

College of General Practice(3) 

Diagnosis 
 Check for red flag conditions, such as malignancies, osteoporotic fractures, radiculitis, 

and cauda equina syndrome. 
 Take a history to determine localization; severity; loss of strength; sensibility disorders; 

duration; course; influence of coughing, rest, or movement; and consequences for 
daily activities. 

 Carry out a physical examination, including neurological testing—for example, 
straight leg raising test. (Lasègue’s sign) 

 Carry out the following tests in cases with a dermatomal pattern, or positive result 
on straight leg raising test, or loss of strength or sensibility disorders: reflexes 
(Achilles or knee tendon), sensibility of lateral and medial sides of feet and toes, 
strength of big toe during extension, walking on toes and heel (left-right 
differences), crossed Lasègue’s sign. 

 Imaging or laboratory diagnostic tests are only indicated in red flag conditions but 
are not useful in cases of suspected disc herniation. 
 

Treatment 
 Explain cause of the symptoms and reassure patients that symptoms usually 

diminish over time without specific measures. 
 Advise to stay active and continue daily activities; a few hours of bed rest may 

provide some symptomatic relief but does not result in faster recovery. 
 Prescribe drugs, if necessary, according to four steps: (1) paracetamol; (2) non-

steroidal anti-inflammatory drugs; (3) tramadol, paracetamol, or non-steroidal anti-
inflammatory drug in combination with codeine; and (4) morphine. 

 Refer to neurosurgeon immediately in cases of cauda equina syndrome or acute 
severe paresis or progressive paresis. (within a few days) 

 Refer to neurologist, neurosurgeon, or orthopaedic surgeon for consideration of 
surgery in cases of intractable radicular pain (not responding to morphine) or if 
pain does not diminish after 6-8 weeks of conservative care. 
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องค์ความรู้ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน 

 

  

ในทางการแพทย์แผนจีน การปวดลักษณะ sciatica อยู่ในกลุ่มอาการปี้เจิ้ง (痹证 Bizheng) 
ที่เรียกว่า “ยาวถุ่ยท่ง” ซึ่งหมายถึง ปวดเอวร้าวลงขา โดยอาจมีอาการร่วมอ่ืนๆ คือ ชา อ่อนแรง หรือ
กล้ามเนื้อขาลีบ ลักษณะดังกล่าวนี้เทียบได้กับอาการของ sciatica 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค(28) 
1) ผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในบริเวณที่เย็นชื้นนานๆ, แช่น้ า, ตากฝน, เหงื่อออกแล้วถูกลมโกรก, 

หรือใส่เสื้อผ้าบางๆ ท าให้ลมเย็นชื้นรุกรานเข้าสู่ร่างกาย ไปอุดกั้นเส้นลมปราณบริเวณเอวและขา 
2) เกิดจากการบาดเจ็บฟกช้ า หรือกล้ามเนื้อเมื่อยล้าตึงตัวจากการท างานหนัก ท าให้

เส้นลมปราณเอ็นบาดเจ็บ เกิดชี่ติดขัดเลือดคั่ง ส่งผลให้เกิดอาการปวด 
3) อายุมากร่างกายอ่อนแอ จิงและชี่ไตพร่อง, ร่างกายไม่แข็งแรงจากการเจ็บป่วย

เรื้อรัง ท าให้เอ็น กล้ามเนื้อ และกระดูกขาดการหล่อเลี้ยง นานไปเกิดอาการชา กล้ามเนื้อ 
อ่อนแรงหรือลีบ 

การฝังเข็มรักษา 
 การรักษาอาการปวดเอวต่างๆ ด้วยการฝังเข็มมีการใช้มาหลายพันปี งานวิจัยการฝังเข็ม
ในการรักษาโรคต่างๆ มีเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  

Wang ZX.(29) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษา radical sciatica ด้วยการฝังเข็มกระตุ้น
ด้วยไฟฟ้ากับ transepidermal nerve stimulation (TENS) ในผู้ป่วย 139 ราย โดยแบ่งเป็น 
2 กลุ่ม เมื่อสิ้นสุดการรักษา course ที่ 2 พบว่า กลุ่มที่รักษาด้วยการฝังเข็มกระตุ้นด้วยไฟฟ้า 
มีอัตราการได้ผลดีกว่ากลุ่มที่รักษาด้วย TENS อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(P < 0.005).  

Chen MR. และคณะ(30) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง pain threshold กับผลการรักษาด้วย
การฝังเข็มในผู้ป่วย sciatica  โดยแบ่งผู้ป่วย 90 ราย เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้การฝังเข็มอุ่น  
กลุ่มที่รับประทานยา nimesulide และกลุ่มที่ฉีดยา anisodamine เข้าจุดฝังเข็ม โดยวัด pain 
threshold ก่อนและหลังการรักษาทุกรอบ รวม 3 รอบการรักษา พบว่ากลุ่มที่ ใช้ฝังเข็มอุ่น 
มีการเปลี่ยนแปลงของ pain threshold ตลอดจนมีอาการและอาการแสดงทางคลินิกดีขึ้น
มากกว่าอีก 2 กลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(P<0.01)  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20ZX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19391537
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19514189


 
 

 
ปวดประสาทไซแอติก                                                                107                                                                                                                                   

 

หลักการรักษา(28),(31) 
 ทะลวงเส้นลมปราณ แก้ไขการติดขัด ขับไล่ลม สลายความเย็น กระตุ้นการ
ไหลเวียนชี่ ระงับปวด เลือกจุดบนเส้นกระเพาะปัสสาวะและเส้นถุงน้ าดเีป็นหลัก  
 จุดหลัก: 
 Shenshu (BL 23), Qihaishu (BL 24), Dachangshu (BL 25) หรือ Huatuojiaji  
(EX-B 2) ระดับกระดูกสันหลังเอวที่ 2–5, Ciliao (BL 32), Zhibian (BL 54), Huantiao (GB 30), 
จุด Ashi 
 การปัก Huatuojiaji (EX-B 2) ให้ปัก 3 จุด คือ ต าแหน่งที่มีพยาธิสภาพ ต าแหน่งเหนือ
และใต้ต่อพยาธิสภาพ 
 จุดเสริม:  

1. ตามระบบเส้นลมปราณ ให้ปักเข็มไปตามแนวเส้นลมปราณที่มีอาการ 
 - เส้นกระเพาะปัสสาวะ: Yinmen (BL 37), Weizhong (BL 40), Chengshan (BL 57), 

Kunlun (BL 60)  
 - เส้นถุงน้ าดี: Fengshi (GB 31), Yanglingquan (GB 34), Yangjiao (GB 35), 

Xuanzhong (GB 39)  
2. ตามการวินิจฉัยแยกกลุ่มอาการ (เปี้ยนเจิ้ง) 

 1) ลมเย็นชื้นรุกราน（风寒湿痹） 
 ผู้ป่วยมีอาการปวดเย็นๆ ร้าวจากเอวลงไปขา เคลื่อนไหวล าบาก อาการมากขึ้น 
เมื่อฝนตกหรืออากาศเย็น และอาจมีขาบวม ฝ้าขาวบางหรือขาวเหนียว ชีพจรลอย (fu) และแน่น (jin) 
หรือจม (chen) ให้เพ่ิม Yanglingquan (GB 34), Mingmen (GV 4), Yaoyangguan (GV 3), 
Guanyuanshu (BL 26), Zusanli (ST 36) กระตุ้นเข็มแบบกลางๆ อาจร่วมกับเข็มอุ่นหรือลนยา 

 2) เลือดคั่ง（瘀血阻滞） 
 ผู้ป่วยมีประวัติการบาดเจ็บหรือยอกที่เอว อาการปวดเหมือนเข็มแทง ปวดจากเอว
ลงขา ปฏิเสธไม่ให้กด ถ้ากดจะปวดเหมือนเข็มแทงและปวดกระจายออกรอบๆ ปวดมาก
กลางคืน ก้มเงยเอวยาก บิดตัวล าบาก ลิ้นคล้ าหรือมีจุดเลือดคั่ง ชีพจรฝืด (se) ให้เพ่ิมจุด 
Yanglingquan (GB 34), Geshu (BL 17), Xuehai (SP 10), Weizhong (BL 40) กระตุ้นเข็ม
แบบระบาย อาจร่วมกับการลนยาหรือครอบกระปุก 
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3) ไตพร่อง（肾气不足） 
 ผู้ป่วยจะปวดร าคาญๆ จากเอวลงขาเป็นๆ หายๆ อาการเป็นมากขึ้นเมื่อออกแรง 
อ่อนเพลีย ขาไม่มีแรง กลัวลมและความเย็น กดนวดแล้วรู้สึกสบาย สีหน้าไม่สดใส ลิ้นซีด ฝ้าน้อย 
ชีพจรจม (chen) และเล็ก (xi) ให้เพ่ิม Yanglingquan (GB 34), Weizhong (BL 40), Zusanli 
(ST 36), Sanyinjiao (SP 6) กระตุ้นเข็มแบบบ ารุง อาจร่วมกับเข็มอุ่นหรือลนยา 
 - กรณหียางไตพร่อง ใช้ Mingmen (GV 4), Yaoyan (EX-B 7) 
 - กรณยีินไตพร่อง ใช้ Zhishi (BL 52), Taixi (KI 3) 

ช่วงปวดให้ฝังเข็มทุกวัน การกระตุ้นไฟฟ้าช่วยให้หายปวดเร็วขึ้น เมื่ออาการทุเลาแล้ว 
ให้ฝังเข็มวันเว้นวัน จนหายปวดจึงหยุดฝังเข็ม  
  อาการปวดจาก spur(32) ฝังเข็มนานครึ่งเดือนอาการจะดีขึ้น กรณีหมอนรองกระดูก 
สันหลังโป่งยื่นอาจต้องฝังเข็มนาน 1–2 เดือน ถ้ามีหลายสาเหตุร่วมกันอาจต้องใช้เวลานานขึ้น เช่น  
มี osteophyte, โรคกระดูกพรุน (osteoporosis), ร่วมกับหมอนรองกระดูกสันหลังโป่งยื่น เป็นต้น  
  กรณีเป็นมาก เช่น มีกระดูกสันหลังคด (scoliosis) ช่วงที่ฝังเข็มอยู่อาการจะดี แต่ถ้า
หยุดรักษาจะกลับเป็นใหม่อีก  

กรณีหมอนรองกระดูกสันหลังโป่งยื่นร่วมกับอาการปวดท้องน้อย(32) ถ้าตรวจไม่พบ 
ก้อนเนื้องอกหรือพยาธิสภาพร้ายแรงอ่ืนๆ บริเวณท้องน้อย ให้ปักจุด Daimai (GB 26), Juliao 
(GB 29), Wushu (GB 27), Weidao (GB 28) ถ้าปวดมากจนขึ้นเตียงไม่ได้ ให้ปักจุด Yaotongxue 
(EX-UE 7) ก่อน โดยปักลึก 1.5 ชุ่น กระตุ้นจนคนไข้ขยับเอวได้จึงปักจุดอ่ืน 

ผู้ป่วยที่กล้ามเนื้อเกร็งจากถูก spur กด ใช้ Dachangshu (BL 25), Shenshu (BL 23), 
Baliao (BL 31–34) ทั้ง 2 ข้างๆ ละ 3 จุด ท าให้กล้ามเนื้อบริเวณกระเบนเหน็บผ่อนคลายและ
ลดอาการปวดร้าว 
         ผู้ป่วยที่เป็นมานาน ควรกระตุ้นการไหลเวียนของชี่และเลือดด้วยการปัก Zusanli (ST 36), 
Taichong (LR 3), Sanyinjiao (SP 6) 
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    Sciatica จากสาเหตุต่อไปนี้ไม่สามารถรักษาด้วยการฝังเข็ม(32)   
1. เนื้องอกกระดูกสันหลัง 
2. วัณโรคกระดูกสันหลัง 
3. เลือดออกในช่องไขสันหลัง (vertebral canal hematoma) 
4. เนื้องอกในช่องเชิงกรานกดทับ (compression of pelvic tumor)  
5. มดลูกกดทับเส้นประสาทไซแอติกจากภาวะตั้งครรภ์ 5 เดือนขึ้นไป 

 การฝังเข็มยังใช้ได้ดีกับผู้ป่วยที่ผ่าตัดแล้วหายปวดหลัง แต่ยังชาหรือปวดเมื่อยอยู่ 
เชื่อว่าการฝังเข็มช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของชี่ที่ติดขัดจากพังผืด 

การรักษาด้วยวิธีอื่นๆ(28) 
1. เข็มหู เลือกจุด เส้นประสาทไซแอติก ,ก้น, lumbosacral, ไต, ต่อมหมวกไต วิธีการ เลือก

ครั้งละ 2-3 จุด ฝังเข็มวันละ 1 ครั้ง อาจใช้วิธีติดเม็ดแม่เหล็กหรือเม็ดผักกาด 
2. การครอบกระปุก ระดับเอวและกระเบ็นเหน็บบริเวณที่ปวดหรือตามแนวเส้นประสาท

วิธีการ ใช้เข็มผิวหนังเคาะความแรงปานกลางตามต าแหน่งดังกล่าวจนมีเลือดออก แล้ว
ครอบกระปุก 

3. การกระตุ้นไฟฟ้า เลือก Huatuojiaji (EX-B 2), Zhibian (BL 54), Huantiao (GB 30), 
Yanglingquan (GB 34), Weizhong (BL 40), ใช้ continuous wave หรือ D-D 
wave ความแรงขนาดผู้ป่วยทนได้ นาน 10-15 นาที ทุกวันหรือวันเว้นวัน 10 ครั้ง
เป็น 1 รอบการรักษา 

การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

 ผู้ป่วย sciatica มักมีประวัติการปวดเอวอย่างกระทันหันจากการยกของหนัก การออก
ก าลังกายผิดท่า หรือเกิดอุบัติเหตุ จึงต้องพยายามหลีกเลี่ยงการยกของหนัก การเคลื่อนไหวที่
รุนแรง และระมัดระวังอุบัติเหตุจากการหกล้ม ขณะเดียวกันควรออกก าลังกายสม่ าเสมอเพื่อ
เสริมความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อบริเวณหลัง หลีกเลี่ยงอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความชื้นสูง 
รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ และมีการพักผ่อนที่เพียงพอ 
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ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟืน้ฟูสมรรถภาพแห่งชาติ 

 

ข้อเข่าเสื่อม 
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นพ.วิรัตน์ เตชะอาภรณ์กุล 

โรคข๎อเขําเสื่อม (Osteoarthritis of the knee: OA) เป็นโรคของข๎อที่เกิดจากการเสื่อมของ
กระดูกอํอนข๎อตํอ (articular cartilage) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกระบวนการเสื่อมจะไมํสามารถ
กลับสูํสภาพเดิม และอาจทวีความรุนแรงขึ้นตามล าดับ(1) 
 โรคข๎อเขําเสื่อม เป็นโรคที่พบบํอยที่สุดในชุมชนทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก (2) จาก
การศึกษาระบาดวิทยาของประชากรไทยอายุเกิน 60 ปี ซึ่งอาศัยอยูํชานกรุงเทพมหานคร พบวํา 
ความชุกของโรคนี้สูงถึงร๎อยละ 34.5(3) 

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค(1,4) 

โรคข๎อเขําเสื่อมมีปัจจัยเสี่ยงหลายองค์ประกอบ ได๎แกํ 
1) อายุ เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด อายุที่มากข้ึนจะมีความชุกของข๎อเขําเสื่อมเพ่ิมข้ึน 
2) ความอ้วน เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญของโรคข๎อเขําเสื่อม 
3) การรับแรงกระท าที่ข้อเข่าเบ่ียงเบนไป เชํน การใช๎งานมากเกินไป ท าให๎แนวเขําโกํงงอ 

กวําปกต,ิ การได๎รับบาดเจ็บของข๎อ เป็นต๎น 
4) กีฬาและการออกก าลัง ประเภทที่เสี่ยงคือ ประเภทที่มีการกระแทกรุนแรงซ้ าที่ข๎อ และ

ประเภทที่มีโอกาสบาดเจ็บจากการกระแทก 
5) พันธุกรรม โรคข๎อเขําเสื่อมมีหลักฐานการถํายทอดทางพันธุกรรม แตํที่ต าแหนํงข๎อเขํา 

มีหลักฐานทางพันธุกรรมน๎อยกวําที่ข๎อนิ้วมือ 
6) โรคเมตาบอลิก ข๎อเขําเสื่อมพบบํอยในรายที่มีการเปลี่ยนแปลงของ cartilage matrix 

เชํน โรคเก๏าท์ โรคเก๏าท์เทียม, hemochromatosis มีผลท าให๎ cartilage matrix แข็งขึ้นกวํา
ปกติ ท าให๎การรับแรงสํงแรงของข๎อเขําเปลี่ยนแปลงไป 

7) โรคข้อที่มีการอักเสบ ผลจากเยื่อบุข๎ออักเสบท าให๎เกิดการท าลายโครงสร๎างของกระดูกอํอน 
เชํน โรคข๎ออักเสบรูมาตอยด์ เป็นต๎น 
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อาการและอาการแสดง 
 อาการโรคข๎อเขําเสื่อม(1) 

1. อาการปวด  มีลักษณะปวดตื้อๆ ทั่วๆ ไปบริเวณข๎อ ไมํสามารถระบุต าแหนํงชัดเจนได๎ 
และมักปวดเรื้อรัง อาการปวดมีลักษณะเฉพาะ คือ มีอาการมากเม่ือใช๎งาน อาการมักดีขึ้นเมื่อพักข๎อ 
เมื่อการด าเนินโรครุนแรงขึ้น อาจท าให๎มีอาการปวดตลอดเวลา หรือปวดในชํวงเวลากลางคืนรํวม
ด๎วย 
 2. ข้อฝืด (Joint stiffness) พบได๎บํอย จะมีการฝืดของข๎อในชํวงเช๎าหรือหลังจากการพักข๎อ
นานๆ เชํน หลังจากตื่นนอนหรือนั่งนานๆ แตํมักไมํเกิน 30 นาที อาจพบอาการฝืดเกิดขึ้นที่เรียกวํา 
ปรากฏการณ์ข๎อฝืด (gelling phenomenon) 
 อาการแสดงของข้อเข่าเส่ือม 
 ระยะแรก อาจมีข๎อเขําบวมเล็กน๎อยและข๎อฝืด 
 ระยะท้าย ข๎อบวมและผิดรูป เป็นลักษณะข๎อเขําโกํง (bow leg) หรือข๎อเขําฉิ่ง (knock knee)  
ข๎อที่บวมเป็นการบวมจากกระดูกงอก (osteophyte) และ/หรือมีของเหลวในข๎อ (effusion) มีการสูญเสีย
การเคลื่อนไหวและการท างานของข๎อ ข๎อเขําเหยียดและ/หรืองอไมํสุด กล๎ามเนื้อรอบข๎อเขําลีบลง 
ผู๎ป่วยเดินไมํสะดวก อาจมีเสียงดังกรอบแกรบในข๎อขณะเคลื่อนไหว (crepitus on active motion) 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ(1,2) 
 - การตรวจเลือด ไมํมีความจ าเป็นในการวินิจฉัยโรคข๎อเขําเสื่อม ยกเว๎น เ พ่ือการวินิจฉัย
แยกโรคที่มีอาการและอาการแสดงคล๎ายคลึงกับโรคข๎อเขําเสื่อม 
 - การตรวจวิเคราะห์น้ าในข๎อ ความหนืดลดลง จ านวนเม็ดเลือดขาวในน้ าไขข๎ออยูํในเกณฑ์
ปกติ (0 -200 /ลบ.มม.) หรือสูงกวําปกติเล็กน๎อย แตํไมํเกิน 2,000/ลบ.มม. 
 - การตรวจภาพรังสี ได๎แกํ ภาพรังสีข๎อเขํา ใช๎ในการวินิจฉัยระดับความรุนแรงของโรค โดยใช๎ 
Kellgren-Lawrence grading system ดังนี้(5) 

grade 0     =   normal 
 grade 1     =   possible osteophytic lipping 
 grade 2     =   definite osteophytes and possible joint space narrowing 
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 grade 3  = moderate or multiple osteophytes, definite joint space narrowing, some 
sclerosis and possible  bony attrition 

grade 4  = large osteophytes, marked joint space narrowing, severe sclerosis and 
definite bony attrition 
 อยํางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางภาพรังสีอาจไมํสอดคล๎องกับอาการทางคลินิก (6) 
ส าหรับการตรวจด๎วย CT-scan และ MRI ไมํจ าเป็นในการวินิจฉัย 

เกณฑ์ในการวินิจฉัยโรคข้อเข่าเสื่อม  
 โดยใช๎เกณฑ์ของ American College of Rheumatology Classification Criteria for Osteoarthritis 
of the Knee ใช๎ classification tree(7) ดังนี้ 
 1. Knee pain and radiographic osteophytes หรือ 
 2. Knee pain and age  40 years and morning stiffness  30 minutes in 
duration and crepitus on motion 
 ซึ่งถ๎าใช๎ตามเกณฑ์ข๎างต๎น จะได๎ sensitivity 94% และ specificity 88% 

เป้าหมายการรักษาโรคข้อเข่าเส่ือมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีใกล้เคียงกับคนปกติ(8) 
1. ให๎ผู๎ป่วยและญาติมีความรู๎ในเรื่องโรคข๎อเขําเสื่อมและการรักษา รวมถึงภาวะแทรกซ๎อน

ที่อาจจะเกิดขึ้นจากโรคหรือการรักษา  
2. รักษาและบรรเทาอาการปวด  
3. ฟ้ืนฟูสภาพการท างานของข๎อเขําให๎ดีขึ้น แก๎ไขเพ่ือลดความพิการ และฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ

ของผู๎ป่วย  
4. ป้องกันและชะลอภาวะแทรกซ๎อนซึ่งเกิดจากโรคข๎อเขําเสื่อมและจากการรักษา 

การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้(8) 

1. Knee risk factors (obesity, adverse mechanical factor, physical activity) 
2. General risk factors (age, comorbidity, polypharmacy)  
3. Level of pain intensity and disability  
4. Signs of inflammation เชํน effusion  
5. Location and degree of structural damage 
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การรักษาโรคข้อเข่าเส่ือมตามแนวทางของ American College of Rheumatology(9)   
แบํงเป็น 3 กลุํมหลัก คือ  

A. การรักษาโดยไมํใช๎ยา 
B. การรักษาโดยใช๎ยา 
C. การรักษาโดยการผําตัด 

A. การรักษาโดยไม่ใช้ยา ประกอบด๎วย 7 วิธี ได๎แกํ 
1) การให้ความรู้เร่ืองข้อเข่าเสื่อมและการด าเนินโรค(10) 
ผู๎ป่วยโรคข๎อเขําเสื่อมสํวนหนึ่งเข๎าใจผิดวํา โรคนี้เกิดจากความเสื่อมของรํางกาย ไมํสามารถ

รักษาให๎ดีขึ้นได๎ และจะทรุดลงจนเกิดข๎อเขําพิการ ปัจจุบันความรู๎ทางการแพทย์สามารถชะลอ  
การเสื่อมของข๎อเขําและดูแลรักษาให๎ดีขึ้นได๎  

2) แนะน าการลดน้ าหนักตัว 
-  โดยทั่วไปเมื่อน้ าหนักตัวเพ่ิมขึ้น 1 กิโลกรัม ท าให๎เพ่ิมแรงกดที่ข๎อเขําประมาณ  

3 กิโลกรัม(11) 
-  ขณะเดิน จะมีแรงผํานเขําประมาณ 3 เทําของน้ าหนักตัว(12) 
-  ขณะกา๎วขึ้นลงบันได จะมีน้ าหนักกดลงบนข๎อเขําประมาณ 5-6 เทําของน้ าหนักตัว(12) 
-  ขณะวิ่งออกก าลังกาย (jogging) ด๎วยความเร็ว 9 km/h ข๎อเขําจะได๎รับแรงกระแทก    

จากการวิ่ง 8-9 เทําของน้ าหนักตัว(12) 
-  ขณะนั่งยองๆ แรงผํานข๎อเขําจะเพ่ิมเป็นประมาณ 10 เทําของน้ าหนักตัว(13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาการปวดจากข๎อเขําเสื่อม 

น้ าหนักตัวท่ีเพิ่มมากขึ้น 
(โรคอ๎วน) ลดกิจกรรมท่ีท าอยูํเดิม 

เนื่องจากรู๎สึกล าบากในการเดิน จึง
ยิ่งไมํอยากเดินมาก แตํรับประทาน
อาหารปริมาณเทําเดิมหรือมาก
กวําเดิม 

ผู๎สูงอายุมีแนวโน๎มท่ีรํางกายจะท าหน๎าท่ีเผา
ผลาญอาหารลดลง แตํรับประทานอาหาร
ปริมาณเทําเดิมหรือมากกวําเดิม 
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ตารางที่ 5.1 แสดงถึงแรงกระท าตํอข๎อเขําในกิจกรรมชนิดตํางๆ(12) 

          Activity    Knee joint load (x body weight) 
 Walking      3.0 
 Walking at 5 km/h     2.8 
 Walking at 5.4 km/h     3.4-4 
 Walking at 7 km/h     4.3 
 Cycling at 120 W     1.2 
 Stair ascent      5 
 Stair descent     6 
 Ramp ascent     4.5 
 Ramp descent     4.5    
 Squat descent     5.6 
 Isokinetic knee extension    up to 9 
 Jogging at 9 km/h     8-9 
 Jogging at 12.6 km/h     10.3 
 Running at 16 km/h     up to 14 
 Bowling on asphalt alleys    up to 12 
 Skiing, medium steep slope, beginner   10 
 Skiing, medium steep slope, skilled skier  3.5 
        

3) แนะน าการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง 
3.1 ต๎องลดน้ าหนักตัว เพราะการลดน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม จะลดแรงกระท าที่เขํา         

ถึง 3 กิโลกรัม 
3.2 ทํานั่ง ควรนั่งบนเก๎าอ้ีสูงระดับเขํา ซึ่งเมื่อนั่งห๎อยขาแล๎วฝ่าเท๎าจะวางราบกับพ้ืนพอดี 

ไมํควรนั่งพับเพียบ หลีกเลี่ยงการนั่งขัดสมาธิ นั่งคุกเขํา นั่งยอง หรือนั่งราบกับพื้น เนื่องจากจะท าให๎
ผิวเขําเสียดสีกันมากขึ้น 

3.3 เวลาเข๎าห๎องน้ า ควรนั่งถํายบนโถนั่ง 
3.4 ควรนอนบนเตียง ไมํควรนอนราบกับพ้ืน เพราะต๎องงอเขําเวลาจะนอนหรือจะลุกขึ้น 
3.5 หลีกเลี่ยงการข้ึนลงบันได 
3.6 ควรใช๎ไม๎เท๎าเวลายืนหรือเดิน โดยเฉพาะผู๎ที่มีอาการปวดเขํามากหรือมีข๎อเขําโกํงผิดรูป 
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3.7 บริหารกล๎ามเนื้อรอบข๎อเขําให๎แข็งแรง เพ่ือชํวยให๎การเคลื่อนไหวของข๎อเขําดีขึ้น 
และสามารถทรงตัวได๎ดีเวลายืนหรือเดิน 

 4) การออกก าลังกายในโรคข้อเข่าเส่ือม 
เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปวํา การท าให๎กล๎ามเนื้อรอบข๎อเขําแข็งแรงจะชํวยชะลอการด าเนินโรค

ให๎ช๎าลง ท าให๎ข๎อมีความมั่นคงมากขึ้น (13) การเพ่ิมการออกก าลังกายต๎องคํอยเป็นคํอยไป การเพ่ิม
การออกก าลังกายมากเกินไปจะท าให๎อาการของโรคแยํลงได๎ 

4.1 การออกก าลังกายเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพทางรํางกาย (aerobic exercise)(2) แนะน า 
ให๎เดินในชํวงที่คนไข๎ไมํมีอาการปวด แนะน าให๎เดินออกก าลังกายด๎วยความเร็วพอเหมาะ เนื่ องจาก
การเดินจะท าให๎กระดูกอํอนได๎รับสารอาหาร ท าให๎การท างานของข๎อเขําดีขึ้นและชะลอการเสื่อม
ของข๎อเขํา(13) อยํางไรก็ตาม ชํวงปวดเขํามากต๎องงดการเดิน บางรายอาจแนะน าให๎เดินในน้ า วํายน้ า 
แอโรบิกในน้ า ร ามวยจีน ลีลาศ โดยแนะน าให๎ออกก าลังกายสม่ าเสมอ ครั้งละ 20-40 นาที สัปดาห์
ละ 3-5 วัน ทั้งนี้ต๎องพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายๆ ไป ต๎องระวังข๎อห๎ามและข๎อควรระวัง  
ในการออกก าลังกายแบบแอโรบิก และต๎องเริ่มออกก าลังกายทีละน๎อย 

4.2 การออกก าลังกายเพ่ิมพิสัยการเคลื่อนไหวของข๎อเขําและเพ่ิมความยืดหยุํนของเขํา 
(range of motion/flexibility) เชํน ให๎ผู๎ป่วยนอนหงายท าทําถีบเขําและเท๎า 2 ข๎างกลางอากาศ เป็นต๎น 

4.3 การออกก าลังกายเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของกล๎ามเนื้อรอบเขํา(1) (muscle strength) ได๎แก ํ
- การออกก าลังกายกล๎ามเนื้อต๎นขาด๎านหน๎า (quadriceps exercise) 
- การออกก าลังกายกล๎ามเนื้อต๎นขาด๎านหลัง (hamstrings exercise) 
- การออกก าลังกายเพ่ือเพ่ิมความทนทานของกล๎ามเนื้อ (endurance) 

 5) ความร้อน (Heat) 
 ใช๎เพ่ือบรรเทาอาการปวดและอักเสบของข๎อเขํา เครื่องมือให๎ความร๎อน (heating modalities) แบํงเป็น  
5.1 เครื่องมือให๎ความร๎อนชนิดตื้น (superficial heating modalities) คือ เครื่องมือที่ให๎

ความร๎อนสูงสุดอยูํที่ผิวหนังของรํางกาย ได๎แกํ กระเป๋าน้ าอุํน กระเป๋าไฟฟ้า 
5.2 เครื่องมือให๎ความร๎อนชนิดลึก (deep heating modalities) คือ เครื่องมือที่ให๎ความร๎อนซึ่ง

สามารถผํานผิวหนังไปได๎ลึก เชํน ultrasound, shortwave diathermy, microwave diathermy 
เป็นต๎น 
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 6) การใช้อุปกรณ์ช่วยชนิดต่างๆ  
 6.1 สนับเขํา (knee support) ชํวยประคองข๎อเขํา ต๎องพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายๆ ไป 
 6.2 อุปกรณ์ชํวยประคองเดิน (gait aid) เชํน ไม๎เท๎า walker มีสํวนชํวยลดแรงที่กระท าตํอข๎อเขํา 
ท าให๎ภาระการรับน้ าหนักของข๎อเขําลดลง และชํวยบรรเทาอาการปวดเขํา เป็นต๎น 

6.3 การเสริมรองเท๎า  
- เสริม shoe wedge คือการเสริมความสูงของส๎นเท๎าเป็นรูปลิ่ม โดยทั่วไปในโรคข๎อเขํา

เสื่อมมักมีลักษณะเขําโกํง จึงเสริมความสูงเฉพาะขอบด๎านนอกของส๎นเท๎า 
- เสริมความสูงของรองเท๎า ใช๎ในกรณีที่ขา 2 ข๎างยาวไมํเทํากัน 

7) การฝังเข็มในโรคข้อเข่าเส่ือม รายละเอียดอยูํด๎านหลังของบทนี้  

B. การรักษาโดยใช้ยา พิจารณาเกณฑ์ดังนี้(1,8) 
1. การรักษาโรคข๎อเขําเสื่อมให๎ได๎ประโยชน์สูงสุด จะต๎องมีการประสานการรักษาระหวําง

การรักษาแบบประคับประคองโดยไมํใช๎ยารํวมกับการรักษาโดยใช๎ยา  
2. ควรเลือกใช๎ยา paracetamol ชนิดรับประทานเป็นล าดับแรก ในการลดปวดโรคข๎อเขําเสื่อม 

เนื่องจากมีหลักฐาน (evidence 1B) วํายา paracetamol มีประสิทธิผลในการรักษาโรคข๎อเขําเสื่อมและ
ปลอดภัยเมื่อใช๎ในระยะยาว มีรายงาน RCT พบวํา paracetamol 4 กรัมตํอวัน ได๎ผลดีเทียบเทํา ibuprofen 

3. ยาทาเฉพาะที่ประเภท NSAIDs และเจลพริก (capsaicin) มีหลักฐานวําได๎ผลดีและ
ปลอดภัยในการใช๎รักษาโรคข๎อเขําเสื่อม 

4. พิจารณาใช๎ยากลุํม NSAIDs ในผู๎ป่วยที่ไมํตอบสนองตํอการใช๎ยา paracetamol, 
ส าหรับผู๎ป่วยที่มีความเสี่ยงตํอการระคายเคืองระบบทางเดินอาหารสูง ให๎พิจารณาใช๎ non-selective 
NSAIDs รํวมกับการใช๎สารปกป้องเยื่อบุกระเพาะอาหาร (gastroprotective agent) ได๎แกํ proton 
pump inhibitors หรือใช๎ยากลุํม selective COX2 inhibitors 

5. พิจารณาใช๎ยากลุํม opioid analgesics, with or without paracetamol เป็นทางเลือกในผู๎ป่วยที่ 
- มีข๎อห๎ามในการใช๎ยา NSAIDs รวมถึง COX2 selective inhibitors  
- ใช๎ยากลุํม NSAIDs รวมถึง COX2 selective inhibitors แล๎วไมํได๎ผล 
- ไมํสามารถทนตํอยา NSAIDs รวมถึง COX2 selective inhibitors 
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6. ยากลุํม SYSADOA (symptomatic slow acting drugs for OA) ประกอบด๎วย 
glucosamine sulphate, chondroitin sulphate, diacerein และ hyaluronic acid สามารถ
ลดอาการปวด และอาจเปลี่ยนโครงสร๎างกระดูกอํอนข๎อตํอ ชึ่งอาจชํวยชะลอการเสื่อมของข๎อเขํา  
ยากลุํมนี้ออกฤทธิ์ช๎าและต๎องใช๎ติดตํอกันเป็นเวลานาน จึงมีคําใช๎จํายสูง พิจารณาเลือกใช๎ในผู๎ป่วยที่
สามารถจํายได๎ และงดการใช๎ในกรณีมีข๎อห๎ามใช๎ นอกจากนี้มีงานวิจัยพบวํายา diacerein มี carry-
over effect และมีความปลอดภัยดีกวํายา piroxicam(14)  

C. การรักษาแบบผ่าตัด(1) 
1. Tidal knee irrigation พิจารณาใช๎ในผู๎ป่วยที่มีข๎อห๎ามในการผําตัดใหญํ วิธีการ คือ เจาะเขํา 

โดยฉีดยาชาเฉพาะที่ ล๎างเขําด๎วยน้ าเกลือปกติในปริมาณ 2 ลิตร เพ่ือท าความสะอาดข๎อเขํา, ลด
อาการข๎อยึดติด, และลดสาร cytokines  

2. Arthroscopic lavage ใช๎ในกรณีที่ผู๎ป่วยมี loose body หรือมีการฉีกขาดของ meniscus  
รํวมด๎วย  

3. กรณีท่ีผู๎ป่วยมีการผิดรูปของข๎อเขํามาก พิจารณาท า corrective osteotomy  
4. กรณีท่ีได๎รับการรักษาแบบประคับประคองโดยไมํผําตัดแล๎วไมํได๎ผล, ผู๎ป่วยยังมีอาการปวด

รุนแรงและทุพพลภาพ, จ ากัดการท ากิจวัตรประจ าวัน, ภาพรังสีแสดงการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของ
โรคข๎อเขําเสื่อม พิจารณาท า joint replacement  

การฝังเข็มในโรคข้อเข่าเสื่อม 
A. หลักฐานเชิงประจักษ์การฝังเข็มโรคข้อเข่าเส่ือมจากอดีตสู่ปัจจุบัน  

ในปัจจุบัน มีหลักฐานสนับสนุนจากงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารชั้นน า(15–17) ของโลกวํา การฝังเข็ม
มีประโยชน์ในการรักษาโรคข๎อเขําเสื่อม ทั้งองค์การอนามัยโลก (18) สมาคมความรํวมมือโรคข๎อแหํง
ยุโรป (EULAR)(8) และสถาบันสุขภาพแหํงชาติของสหรัฐอเมริกา (NIH)(19) ตํางก็ยอมรับวําการฝังเข็ม 
มีประโยชน์ในการรักษาโรคข๎อเขําเสื่อม 
 ปี ค.ศ.1996 องค์การอนามัยโลก (18) จัดประชุมเรื่องการฝังเข็มที่เมือง Cervia ประเทศ
อิตาลี ได๎จัดให๎การฝังเข็มในอาการปวดเขํา (อ๎างอิงงานวิจัยการฝังเข็มในข๎อเขําเสื่อมทั้งหมด) อยูํใน
กลุํมโรค category one คือ กลุํมโรคที่มีงานวิจัยยืนยันนําเชื่อถือวํามีประสิทธิผลในการรักษาด๎วย
การฝังเข็ม 
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 ปี ค.ศ. 2001, American College of Rheumatology(20) ได๎ทบทวนวรรณกรรมอยํางเป็น
ระบบ (systematic review) พบวํา มีหลักฐานบํงชัดวําการฝังเข็มลดอาการปวดในโรคข๎อเขําเสื่อม
ได๎ 
 ปี ค.ศ. 2003 สมาคมความรํวมมือโรคข๎อแหํงยุโรป (EULAR recommendation 2003)(8) กลําววํา 
การฝังเข็มในโรคข๎อเขําเสื่อมมีความปลอดภัย และแนะน าให๎ใช๎การฝังเข็มเป็นวิธีรักษาโรคข๎อเขํา
เสื่อมได๎ (strength of recommendation level B) 

วันที่ 20 ธันวาคม 2004 สถาบันสุขภาพแหํงชาติของสหรัฐอเมริกา (National Institutes 
of Health; NIH)(19) รายงานวํา การฝังเข็มในผู๎ป่วยโรคข๎อเขําเสื่อมชํวยลดอาการปวดและเพ่ิมการ
ท าหน๎าที่ของข๎อเขําให๎ดีขึ้น ซึ่งเป็นการรักษาทางเลือกที่มีประสิทธิผลเทียบเทํากับการรักษาตาม
มาตรฐาน 
 ปี ค.ศ. 2006 White A. และคณะ(21) ได๎ทบทวนวรรณกรรมอยํางเป็นระบบ สรุปวํา 
การฝังเข็มมีประสิทธิผลในการรักษาโรคข๎อเขําเสื่อม และสามารถพิจารณาใช๎แทน NSAIDs ได๎ 
 ปี ค.ศ. 2007 กระทรวงสาธารณสุข ประเทศสิงคโปร์ (22) ได๎จัดท าแนวทางการรักษาโรค 
ข๎อเขําเสื่อม โดยแนะน าให๎การฝังเข็มในโรคข๎อเขําเสื่อมเป็นการรักษารํวมเพ่ือลดอาการปวด และ
เพ่ิมการท าหน๎าที่ของข๎อเขํา โดยค าแนะน า grade A, level 1++ 
 ปี ค.ศ. 2008, OARSI (Osteoarthritis Research Society International)(23) ได๎จัดท าค าแนะน า
การรักษาโรคข๎อเขําเสื่อม โดยแนะน าให๎ใช๎การฝังเข็มในโรคข๎อเขําเสื่อม level of evidence 1a, level 
of consensus 69 %, strength of recommendation 59 % (47-71) 
 ปี ค.ศ. 2009 (24), National Health and Medical Research Council (NHMRC) 
ประเทศออสเตรเลีย ได๎จัดท าแนวทางการรักษาโรคข๎อเขําเสื่อมโดยไมํผําตัด มีหลักฐานสนับสนุนให๎
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปใช๎การฝังเข็มรักษาโรคข๎อเขําเสื่อมได๎ โดยค าแนะน า grade C (satisfactory) 
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุปหลักฐานเชิงประจักษ์การฝังเขม็โรคข๎อเขําเสื่อม 

Evidence  Acupuncture  in OA knee  

WHO 1996  Category  one 

EULAR 2003  Strength of recommendation (SOR) =  level  B  

NIH 2004  Serves  as  standard care  

SINGAPORE 2007  Adjunctive , grade A  Level  I++  

OARSI 2008  Level of evidence  = I a ,  
Level of consensus  69%   
SOR  59%  (47-71)  

AUSTRALIA 2009  Grade  C (Satisfactory) 

B. การฝังเข็มรักษาโรคข้อเข่าเส่ือมได้อย่างไร   
a) ทฤษฎีการแพทย์แผนจีนอธิบายวํา อาการปวดเขําเกิดจากมีการอุดกั้นของพลังลมปราณ 

การฝังเข็มจะท าให๎ลมปราณหมุนเวียนดีขึ้น ชํวยแก๎ไขการอุดกั้นของลมปราณ นอกจากนี้ การฝังเข็ม 
ยังชํวยปรับสมดุลของรํางกาย  

b) ในทางการแพทย์แผนปัจจุบัน มีการศึกษาพบวําการฝังเข็มสามารถลดปวดได๎โดยผําน
กลไก 2 ประการ คือ(25)  
 1. Activation of gate control system   
 2. Stimulation of release of neurochemicals in central nervous system เนื่องจาก 
มีการหลั่งสารหลายอยําง โดยพบวํา ในเรื่องผลการลดปวด มีการหลั่งสารสื่อกระแสประสาท 
(neurotransmitters) ที่เก่ียวข๎องกับการลดปวด 6 ชนิด และยังมีการหลั่ง endorphin  
 มีการศึกษาในปัจจุบันพบวํา การฝังเข็มชํวยลดการอักเสบ เนื่องจากมีการเพ่ิม blood 
cortisol จึงมีฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบ อีกทั้งยังเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณท่ีฝังเข็มด๎วย  
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 ในความเห็นสํวนตัวของผู๎ เขียน การเลือกใช๎การฝังเข็มส าหรับรักษาโรคข๎อเขําเสื่อม  
ควรพิจารณาผู๎ป่วย ดังนี้ 
 1. กรณีท่ีอาการยังรุนแรงไมํถึงขั้นต๎องพิจารณารับการรักษาโดยการผําตัด สามารถเลือกใช๎
การฝังเข็ม รํวมกับ 
 - การรักษาแบบประคับประคองโดยไมํใช๎ยา , รักษารํวมกับวิธีอ่ืน เชํน การแนะน าให๎ 
ลดน้ าหนักตัว, การบริหารกล๎ามเนื้อรอบข๎อเขํา เป็นต๎น 
 - การรักษาโดยใชย๎า  มีหลักฐานจากงานวิจัยวาํ การฝังเข็มชวํยลดการใช๎ยากลุํม NSAIDs 
 2. กรณีที่มีอาการรุนแรงถึงขั้นต๎องรับการรักษาโดยการผําตัด แตํแพทย์ไมํสามารถให๎การ
รักษาด๎วยการผําตัด เนื่องจาก 
 - ผู๎ป่วยมีปัญหาสุขภาพท่ีเป็นอุปสรรคตํอการผําตัด 
 - ผู๎ป่วยปฏิเสธการผําตัด 
 อาจพิจารณาเลือกใช๎การฝังเข็มเพ่ือบรรเทาอาการปวดเขํา 
 งานวิจัยโดย Christensen(26) สรุปวํา การฝังเข็มชํวยบรรเทาอาการปวดในโรคข๎อเขําเสื่อม
ชํวงรอการผําตัด และบางทีอาจเป็นทางเลือกในผู๎ป่วยทีป่ฏิเสธการผําตัด 

C. หลักการพิจาณาเลือกใช้จุดฝังเข็มในโรคข้อเข่าเส่ือม 
 1. ใช๎เพียง 2 จุดในข๎อเขํา คือ Neixiyan (EX-LE 4), Dubi (ST 35) เนื่องจากมีงานวิจัยวํา
ใช๎เพียง 2 จุดนี้ได๎ผลดี(27–28) และจากการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการฝังเข็มระหวํางการใช๎จุด
เพียง 2 จุด คือ Neixiyan (EX-LE 4), Dubi (ST 35) กับการใช๎ 6 จุด คือ จุด Neixiyan (EX-LE 4), 
Dubi (ST 35), Zusanli (ST 36), Yinlingquan (SP 9), Xuehai (SP 10), Liangqiu (ST 34)(29) 

สรุปวํา การฝังเข็มโดยใช๎ 2 จุด มีประสิทธิผลไมํตํางจากการใช๎ 6 จุด เมื่อใช๎คํา Mean 
Total WOMAC Score เป็นตัวชี้วัดหลัก(29) 

2. กรณีที่ข๎อเขํามีการอักเสบ อาจพิจารณาเลือกใช๎เฉพาะจุดใกล๎ 4 จุดรอบข๎อเขํา คือ 
Yinlingquan (SP 9), Xuehai (SP 10), Liangqiu (ST 34), Zusanli (ST 36) รํวมกับจุดไกล 1 จุด 
คือ Hegu (LI 4)(30) 
 3. กรณีที่มี tendinitis, muscle strain รอบข๎อเขํารํวมด๎วย พิจารณาใช๎จุดมากขึ้น โดยใช๎ 
Neixiyan (EX-LE4), Dubi (ST 35) รํวมกับจุดใกล๎และจุด Ashi รอบข๎อเขํา  
 4. กรณีเหมือนข๎อ 3 แตํเสริมจุดไกล (distant point) รํวมด๎วย 
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ภาพที่ 5.1: แสดงจุดฝังเข็มรักษาโรคข๎อเขําเสื่อม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 5.2: แสดงวิธีการฝังเข็มรอบกระดูกสะบ๎า 
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5. กรณีผู๎สูงอายุ ใช๎วิธีเหมือนข๎อ 3 หรือข๎อ 4 และเสริมจุดบ ารุงรํางกาย เชํน 
 - บ ารุงไต บ ารุงกระดูก บ ารุงเลือด โดยเพ่ิมจุด Taixi (KI3), Kunlun (BL60), Xuanzhong  
(GB 39), Sanyinjiao (SP 6) เป็นต๎น 

6. ฝังเข็มรอบกระดูกสะบ๎า (patella) 4 เลํม แบบกังหันลม 
อาจารย์เชอ เจี่ยน (Che Jian) จากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง ได๎แนะน าให๎

รักษาผู๎ป่วยโรคข๎อเขําเสื่อมด๎วยวิธีการฝังเข็มรอบกระดูกสะบ๎า 4 เลํม โดยเข็มแตํละเลํมจะปัก
เรียงล าดับตามขอบบน, ขอบด๎านใน, ขอบลําง, และขอบด๎านนอก ล๎อมรอบกระดูกสะบ๎าแบบกังหันลม 
(ภาพที่ 5.2) 
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พล.ท.พญ.พรฑิตา ชัยอ านวย     

ข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis: RA) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบ
ภูมิคุ้มกัน ก่อให้เกิดการอักเสบของ synovium, ท าให้เกิดข้ออักเสบ, bone erosion และกระดูกผิดรูป 
ผลที่ตามมา คือ อาการปวดและฝืดข้อ ความพิการและทุพพลภาพ  

ระบาดวิทยา 
 RA เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังที่พบในทุกชนชาติ พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อัตราส่วน
ประมาณ 2.5 ต่อ 1 พบได้ในทุกช่วงอายุ แต่พบมากในช่วงอายุ 40-50 ปี โดยประเทศสหรัฐอเมริกา
มีความชุกประมาณร้อยละ 1-2 ประเทศในทวีปเอเชียพบความชุกต่ ากว่า คือ ประมาณร้อยละ 0.2-0.3 
การศึกษาระบาดวิทยา RA ในชุมชนชนบทไทยพบร้อยละ 0.12(1) 

สาเหตุและพยาธิก าเนิด 
 สาเหตุของ RA ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่จากการศึกษาต่างๆ แสดงให้เห็นว่าทั้งปัจจัยทาง
พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่างมีความส าคัญในการกระตุ้นให้เกิดโรค  

1. ปัจจัยทางพันธุกรรม: ผู้ปุวยที่เป็นแฝดเหมือน (monozygotic twin) จะมีอัตราการ    
เป็นโรคทั้งคู่ประมาณร้อยละ 12-15 เทียบกับอัตราการเกิดโรคในประชากรทั่วไปที่ประมาณร้อยละ 1  

2. ปัจจัยอื่นๆ เช่น การสูบบุหรี่ การติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย เป็นต้น 

อาการและอาการแสดง 
 ผู้ปุวยมักมาพบแพทย์ด้วยอาการปวดและบวมที่ข้อหลายๆ ข้อพร้อมกัน จะมีอาการเพ่ิมขึ้นอย่าง
ช้าๆ (insidious onset) แต่เป็นเรื้อรังและเป็นเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ (progressive and additive) ข้อที่มักมี
อาการก่อน ได้แก่ ข้อมือ ข้อนิ้วมือทั้ง metacarpophalangeal และ proximal interphalangeal, และ 
ข้อนิ้วเท้า metatarsophalangeal เมื่อการด าเนินโรคเป็นมากขึ้นก็จะเป็นในข้อที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น 

ข้ออักเสบรูมาตอยด์ 
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ข้อเข่า ข้อศอก ข้อไหล่ และข้อเท้า ข้อที่พบได้น้อย ได้แก่ sternoclavicular, temporomandibular, 
acromioclavicular, cricoarytenoid และข้อสะโพก ข้อที่มักไม่พบใน RA ได้แก่ distal interphalangeal  
และ thoracolumbar spine ลักษณะการกระจายตัวของข้อมักจะสมมาตรกัน (ภาพที่ 6.1 และ 6.2)  

 

 

ภาพที่ 6.1: แสดงภาพผู้ปุวย RA ที่มีอาการข้ออักเสบแบบ symmetrical polyarthritis 

 (ข้อ PIP, MCP, ข้อมือ)  

เนื่องจากการอักเสบในข้อจะท าให้ข้อบวม โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้งานนานๆ ดังนั้น  
ในตอนเช้าหลังตื่นนอนจึงเป็นเวลาที่มีอาการปวดและตึงมากที่สุด โดยมักมีอาการตึงในตอนเช้า  
นานกว่า 1 ชั่วโมง โรคอ่ืนๆ เช่น ข้อเสื่อมอาจมีอาการฝืดตึงข้อในตอนเช้าได้เช่นกัน แต่ความรุนแรง
จะน้อยกว่า และระยะเวลามักน้อยกว่า 30 นาที 
 อาการปวดตามข้อต่างๆ อาจจะเป็นมากจนท าให้ผู้ปุวยไม่สามารถใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ปกติ เช่น การหมุนลูกบิดประตู, การเปิดฝาเกลียว, การติดกระดุมเสื้อ, ต้องใส่รองเท้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้น 
เนื่องจากมีอาการบวมบริเวณข้อ metatarsophalangeal, ผู้ปุวยที่มีอาการปวดและตึงที่ต้นคอ อาจเป็น
สัญญาณว่ามีการอักเสบที่ transverse ligament ของ C1 ซึ่งท าหน้าที่ในการยึด odontoid process 
ไม่ให้ไปกดไขสันหลัง 
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ภาพที่ 6.2: แสดงภาพผู้ปุวย RA ที่มีอาการข้ออักเสบแบบ  

symmetrical polyarthritis (ข้อเท้า และ MTP)  

 ร้อยละ 10 ของผู้ปุวยอาจพบการอักเสบที่ข้อ cricoaretynoid ซึ่งควบคุมการปิดเปิดของ vocal 
cords ได้ ท าให้เคลื่อนไหวได้ลดลง และอาจเกิดการอุดตันของทางเดินหายใจส่วนต้น จนอาจต้องท า 
trachaeostomy เพ่ือช่วยการหายใจ 
 การตรวจร่างกายจะพบข้ออักเสบ บวม แดง ร้อน รอบๆ ข้อ โดยอาการบวมจะเกิดขึ้นรอบๆ ข้อ 
ไม่ใช่แค่บางส่วนของข้อ และมักบวมเฉพาะในเขตของ joint capsule ซึ่งแตกต่างจากการอักเสบ
ของโรคเก๊าท์ท่ีมักจะบวมแดงเกินขอบเขตของข้อไป เมื่อกดดูจะพบลักษณะหยุ่นๆ คล้ายฟองน้ า ซึ่ง
ต่างจากข้อที่ใหญ่จากข้อเสื่อม เช่น Heberden’s และ Bouchard’s node ซึ่งจะแข็งคล้ายกระดูก 
อาการแดงของข้อใน RA จะไม่ชัดเจน อาจมีลักษณะคล้ าขึ้นเพียงเล็กน้อย ต่างจากการอักเสบของ
โรคเก๊าท์หรือข้ออักเสบติดเชื้อที่มีอาการแดงชัดเจน ในระยะแรกของโรค อาการข้ออักเสบอาจ 
ไม่ชัดเจน จะต้องติดตามอาการผู้ปุวยต่อไปหรือท าการตรวจเพ่ิมเติม เช่น อัลตราซาวด์เพ่ือดูว่า 
มี synovitis หรือไม่ เวลาตรวจควรระบุข้อที่มีอาการอักเสบ ความรุนแรงของการบวมและกดเจ็บ 
พิสัยการเคลื่อนไหวข้อ (range of motion) ทั้ง active และ passive รวมถึงการผิดรูปของข้อ 
(joint deformities) เพ่ือเปรียบเทียบและดูผลการรักษา อาการบวมและกดเจ็บข้อบ่งว่าโรคก าลัง 
active, ในขณะที่การผิดรูปของข้อ, malalignment, ข้อเคลื่อน (dislocation), การเคลื่อนไหวข้อ
ลดลง บ่งบอกถึงการท าลายข้อ (damage)  
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ภาพที่: 6.3 แสดงภาพผู้ปุวย RA ที่มีการท าลายข้อมาก, swan neck deformity  

       และมีการขาดของ extensor tendon ท าให้มี fingers drop 

อาการแสดงนอกระบบข้อต่อ (Extra-articular manifestations) 
 ผู้ปุวยอาจมีอาการของระบบทั่วๆ ไปจากการที่มีการอักเสบ เช่น ไข้ต่ าๆ อ่อนเพลีย  
เบื่ออาหาร น้ าหนักลด ปวดเมื่อยตามร่างกาย เป็นต้น อาการในระบบอ่ืนๆ นอกเหนือจากระบบข้อ 
มักจะพบในระยะหลังๆ อาการท่ีพบบ่อย คือ 

1. อาการทางผิวหนัง ตุ่มรูมาตอยด์ (rheumatoid nodule) พบได้ร้อยละ 15-20 โดยมัก
พบในบริเวณที่มีการกดทับ เช่น extensor surface บริเวณ distal ต่อข้อศอก, ที่ Achilles tendon  
หรือตามนิ้วมือ ตุ่มอาจจะนิ่มหรือแข็งก็ได้ อาจพบในชั้น subcutaneous ซึ่งเคลื่อนไหวได้ หรือใน
ชั้นที่ติดกับ periosteam ซึ่งไม่สามารถเคลื่อนได้ การตรวจทางพยาธิวิทยาจะพบว่า ชั้นในสุดมี central 
necrosis ล้อมรอบด้วย palisading fibroblast, collagenous capsule และ perivascular inflammatory 
cells ตามล าดับ ผู้ปุวยที่มี rheumatoid nodule มักจะพบ rheumatoid facter (RF) ในเลือดด้วย เมื่อพบ
ก้อนที่สงสัยว่าอาจจะเป็น rheumatoid nodule ต้องวินิจฉัยแยกโรคก้อนที่พบใต้ผิวหนังอ่ืนๆ เช่น 
xanthoma, tophi และ lipoma เป็นต้น   
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ภาพที่ 6.4: แสดงภาพ rheumatoid nodule ต าแหน่ง distal ต่อข้อศอก 

2. ระบบทางเดินหายใจ อาจพบความผิดปกติได้ทุกส่วน ตั้งแต่เยื่อหุ้มปอดที่อาจพบ 
pleural thickening และ pleural effusion, ลักษณะของ pleural effusion ในผู้ปุวย RA มักพบ
ในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่มี RF ในเลือด, effusion มีปริมาณน้อยและหายได้เอง มีลักษณะ
เป็น exudates จนบางครั้งคล้ายเป็นหนอง มีปริมาณไขมัน, เอ็นไซม์ LDH สูง แตก่ลูโคสต่ า(1) 

lung parenchyma อาจพบก้อนที่เรียกว่า rheumatoid lung nodule มักพบในผู้ปุวยที่มี 
rheumatoid nodule ทีผ่ิวหนัง และพบ RF ในเลือด โดยทั่วไปไม่มีอาการ แต่ร้อยละ 50 ของ rheumatoid 
lung nodule จะเป็นโพรง ซึ่งอาจก่อให้เกิด pneumothotax หรือไอเป็นเลือดได้, Caplan’s syndrome 
เป็นกลุ่มอาการที่พบก้อนในปอดหลายๆ ก้อน ก้อนมักมีขนาดใหญ่กว่า 1 ซม. พบในผู้ปุวย RA ที่ท างาน
ในเหมืองแร่ หรือมีการสัมผัสกับ silica หรือ asbestos 

Interstitial lung disease พบได้บ่อยในผู้ปุวย RA, ความชุกข้ึนกับวิธีที่ใช้ในการตรวจ การ
เอ็กซเรย์ปอดจะพบได้เพียงร้อยละ 3.3 วิธีอ่ืนๆ ที่ตรวจพบได้มากขึ้น คือ การท า high resolution 
computer tomogram (HRCT) และการตรวจสมรรถภาพปอด (pulmonary function test: PFT) ซึ่งจะ
พบได้ร้อยละ 19 และ 45 ตามล าดับ(3) อาการแสดงจะเหมือนกับผู้ปุวยโรค idiopathic pulmonary fibrosis 
โดยมักพบความผิดปกติที่ปอดกลีบล่างทั้ง 2 ข้าง เมื่อตรวจสมรรถภาพปอด จะพบ restrictive pattern 
และ carbon monoxide diffusing capacity ลดลง ผลตรวจทางพยาธิวิทยามักพบลักษณะเข้าได้
กับ interstitial pneumonia แต่มีรายงานการพบลักษณะของ non-specific interstitial pneumonia, 
desquamative interstitial pneumonitis และ lymphocytic interstitial pneumonitis ได้เช่นกัน โดย
มักพบในผู้ปุวยที่มี RF ในเลือด, เป็น RA มานาน, และสูบบุหรี่ร่วมด้วย 
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โรคอ่ืนๆ ที่พบ ได้แก่ bronchiolitis obliterans-organizing pneumonia, pulmonary arteritis 
และ shrinking lung syndrome  

3. อาการทางตา ที่พบบ่อยที่สุด คือ อาการตาแห้ง หรือ keratoconjunctivitis sicca นอกจากนี้
ยังพบ scleritis และ ulcerative keratitis ได้ ซึ่งค่อนข้างมีความจ าเพาะกับ RA  

4. ระบบทางเดินอาหาร ที่พบบ่อยที่สุด คือ ปากแห้ง ซึ่งเป็นอาการของ secondary Sjögren’s 
syndrome, เนื่องจากผู้ปุวย RA มีการอักเสบได้ทั้งร่างกาย ท าให้การสร้าง albumin ของตับลดลง
และการสร้าง gamma globulin เพ่ิมข้ึน  

5. ระบบเลือด ผู้ปุวยที่มีการอักเสบมาก จะเกิดภาวะโลหิตจางจากโรคเรื้อรังและภาวะเกร็ดเลือด
เพ่ิมขึ้น (thrombocytosis) ส่วนภาวะ neutropenia และเม็ดเลือดขาวต่ า (leucopenia) ไม่ค่อยพบ 
ยกเว้นในผู้ปุวย Felty’s syndrome ซึ่งมี neutropenia, ม้ามโต (splenomegaly), และต่อมน้ าเหลืองโต 
(lymphadenopathy) ซึ่งมักพบในผู้ปุวยที่มีอาการทางข้อรุนแรง, พบ RF ในเลือด, ค่า ESR สูง, 
และมักมีอาการนอกระบบข้อมาก อาจมีการติดเชื้อได้ง่ายเพราะมี neutrophil ต่ า และมีแผลเรื้อรัง
บริเวณขาจากการอักเสบของหลอดเลือด (vasculitis) รายงานอาการต่างๆ ของผู้ปุวย Felty’s syndrome(4) 
แสดงไว้ดังตารางที่ 6.1 

ตารางที่ 6.1 แสดงอาการต่างๆ ของผู้ปุวย Felty’s syndrome 

อาการ ความถี่ (ร้อยละ) 
Rheumatoid nodules 76 
Weight loss 68 
Sjögren's syndrome 56 
Lymphadenopathy 34 
Leg ulcers 25 
Pleuritis 19 
Skin pigmentation 17 
Neuropathy 17 
Episcleritis 8 

 
6. อาการทางไต RA มักไม่ก่อให้เกิดพยาธิสภาพที่ไตโดยตรง แต่มักเกิดจากผลข้างเคียงของ

การรักษามากกว่า เช่น NSAIDs induced interstitial nephritis หรือ renal papillary necrosis 
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จากการใช้ยา acetaminophen มากเกินไป, membranous nephropathy จากยา gold, อาจพบ 
secondary amyloidosis ในผู้ปุวยที่เป็นโรคมานานๆ และไม่ได้รับการรักษาหรือไม่สามารถควบคุม 
การอักเสบได้ หากพบ glomerulonephritis ในผู้ปุวย RA ต้องนึกถึงภาวะ overlapping syndrome กับ
โรค SLE 

7. ระบบประสาท nerve entrapment จาก synovitis เป็นปัญหาที่พบบ่อยที่สุด เช่น 
carpal tunnel syndrome จากการกดทับ median nerve บริเวณข้อมือ, cubital tunnel 
syndrome จากการกดทับ ulnar nerve บริเวณข้อศอก เป็นต้น ในผู้ปุวยที่มี C1 - C2 subluxation 
หรือ atlanto-axial subluxation อาจเกิดการกดไขสันหลัง อาการเริ่มต้น คือ ปวดต้นคอร้าวไปที่
ท้ายทอย  

8.  ระบบหัวใจ  atherosclerosis เป็นปัญหาที่เพ่ิมอัตราการตายของผู้ปุวย RA, ท าให้เกิด
โรคหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจล้มเหลว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ปุวยที่เป็นมานาน ปัญหาอ่ืนๆ ที่พบได้ 
คือ pericarditis, myocarditis, endocardial inflammation, heart block และ granulomatous 
valvular disease 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 การตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นมีความจ าเป็นในการดูความรุนแรงของโรคและ
วินิจฉัยแยกโรคอ่ืนๆ ที่มีอาการปวดข้อ รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนที่ผู้ปุวยจะได้รับการรักษา  
 1. Complete blood count (CBC) อาจพบว่าผู้ปุวยมีภาวะโลหิตจาง ซึ่งอาจเป็น normochromic 
normocytic anemia จากการปุวยเรื้อรัง หรือ hypochromic microcytic anemia จากขาดธาตุเหล็ก 
เนื่องจากมีแผลที่กระเพาะอาหารหรือกระเพาะอาหารอักเสบ ซึ่งแพทย์ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยา  
ในกลุ่ม NSAIDs 
 โดยทั่วไปเม็ดเลือดขาวจะปกติ แต่จะพบเม็ดเลือดขาวต่ าได้ในผู้ปุวย Felty’s syndrome หรือ
เป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยา เช่น methotrexate, azathioprine และ leflunomide เป็นต้น ส่วน
เกร็ดเลือดมักจะสูงไปตามการอักเสบของโรค 

2. ค่าการอักเสบ เช่น erythrocyte sedimentation rate (ESR) และ C-reactive protein (CRP) 
โดยทั่วไปจะมีการเปลี่ยนแปลงตามการอักเสบของโรค จึงน ามาใช้ร่วมกับอาการในการประเมิน 
การก าเริบของโรค 
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3. Creatinine เพ่ือประเมินการท างานของไต ควรงดใช้ยา NSAIDs ในผู้ที่การท างานของไต
บกพร่อง  

4. Liver function test เนื่องจากยารักษา RA หลายชนิดขับออกทางตับ เช่น methotrexate และ 
leflumonide เป็นต้น 

5. Autoantibody ที่ควรตรวจในผู้ปุวยที่สงสัยเป็น RA คือ 
     a. Rheumatoid Factor; RF คือ antibody ต่อส่วน Fc ของ IgG, โดย RF อาจจะเป็น 
isotype ใดก็ได้ (IgG, IgM, IgA) ที่พบบ่อยที่สุดคือ IgM RF ซึ่งพบได้ร้อยละ 75-85 ในผู้ปุวย RA 
โดยในระยะ 6 เดือนแรกของโรคจะพบเพียงร้อยละ 50 แต่เมื่อเป็นโรคได้ 2 ปี จะพบมากขึ้นเป็นร้อยละ 85 
อาจให้ผลบวกลวงได้ในโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังอ่ืนๆ เช่น โรคลูปัส , โรค Sjogren’s syndrome, 
และ primary biliary cirrhosis; โรคติดเชื้อ เช่น hepatitis C infection, วัณโรค (tuberculosis), 
และ bacterial endocarditis; หรือในผู้สูงอายุ เป็นต้น ดังแสดงในตารางที่ 6.2, การตรวจพบ RF 
ในเลือดจึงไม่จ าเป็นว่าผู้ปุวยต้องเป็น RA เสมอไป และหากตรวจไม่พบ RF ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ปุวย 
จะไม่เป็น RA, กรณีไตเตอร์ของ RF สูง จะบ่งถึงพยากรณ์โรคที่ไม่ดี, มีการอักเสบมาก, มีการท าลาย
ข้อมาก และมักจะพบ extraarticular disease ได้มากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง rheumatoid nodule และ 
interstitial lung disease(5) 

     b. Anti-cyclic-citrullinated peptide antibodies (anti-CCP antibodies) มี sensitivity 
พอๆ กับ RF แต่มี specificity ที่สูงกว่ามาก โดย anti-CCP antibodies มี sensitivity ร้อยละ 70 
แต่ specificity ร้อยละ 95, พบว่าร้อยละ 35 ของผู้ปุวยที่ไม่พบ RF ในเลือด จะตรวจพบ anti-CCP 
antibodiesได้(6) ดังนั้น การตรวจทั้ง 2 อย่างจะช่วยเพิ่มโอกาสในการตรวจพบ antibody ในผู้ปุวย 
RA ได้มากข้ึน เช่นเดียวกับ RF, ไตเตอร์ของ anti-CCP antibodies ที่สูง บ่งบอกถึงพยากรณ์โรค 
ที่ไม่ดี ทั้ง RF และ anti-CCP antibodies จะพบในเลือดผู้ปุวย RA ก่อนที่จะมีอาการทางคลินิกได้
ถึง 10 ปี โดยจะพบ anti-CCP antibodies ก่อนแล้วตามมาด้วย RF(7) 

6. การตรวจน้ าเจาะข้อ น้ าเจาะข้อในผู้ปุวย RA มีประโยชน์ในการแยกโรคข้ออักเสบติดเชื้อ 
และโรคข้ออักเสบจากผลึก โดยเม็ดเลือดขาวจะอยู่ระหว่าง 2,000-50,000 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร 
ไม่พบผลึกเกลือและเชื้อโรคต่างๆ จากการย้อมสีและเพาะเชื้อ 
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 ตารางที่ 6.2 แสดงโรคที่ rheumatoid factor ให้ผลบวก 

โรค 

Autoimmune disease Rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, 
scleroderma, mixed connective tissue disease, Sjögren's 
syndrome 

Viral infection Acquired immunodeficiency syndrome, mononucleosis, 
hepatitis, influenza, after vaccination (may yield falsely 
elevated titers of antiviral antibodies) 

Chronic bacterial infection Tuberculosis, leprosy, yaws, syphilis, brucellosis, 
subacute bacterial endocarditis, salmonellosis 

Malignancy Lymphoproliferative diseases 

Hypergammaglobulinemic 
state 

Hypergammaglobulinemic purpura, cryoglobulinemia, 
chronic liver disease, sarcoidosis, other chronic 
pulmonary diseases 

ภาพถ่ายทางรังสี 
เนื่องจากมือและเท้ามักเป็นส่วนที่มีความผิดปกติก่อน ภาพถ่ายทางรังสีของมือและเท้า 

จึงมีการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนแรก ในระยะแรกจะพบการบวมของเนื้อเยื่อรอบๆ ข้อ จากการที่มี 
joint effusion และ synovitis, พบ periarticular osteoporosis จากการที่มีเลือดไปเลี้ยงที่ข้อมากใน
ภาวะอักเสบและไม่ได้เคลื่อนไหวข้อ ต่อมาจะพบ erosion ที่ข้อลักษณะเป็น ill-defined marginal 
erosion, ในช่วงแรกอาจเห็นไม่ชัดจากภาพถ่ายทางรังสี โดยจะเห็นแค่ irregularity of white cortical 
line ต่อมาจึงจะเห็น disruption ของ cortex ที่ชัดเจนขึ้น บริเวณที่มักจะพบ erosion ก่อน คือ ข้อมือ
โดยเฉพาะกระดูก pisiform, triquetrum, ulnar styloid และข้อ metacarpophalangeal (MCP)  
(ดังภาพที่ 6.5) 
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. 
ภาพที่ 6.5: แสดงภาพ severe ulnar deviation และ erosions ที่ข้อ MCP,  

      pancompartmental ankylosis และ erosion ที่ข้อมือ 

เมื่อมีการท าลายกระดูกอ่อนในข้อมากขึ้น จะพบ joint space แคบลง ซึ่งมีลักษณะเป็น 
ทุก compartment, แตกต่างจากโรคข้อเสื่อมที่มักมี joint space แคบลงเฉพาะใน compartment 
ที่ใช้งานมาก การดูการแคบลงของ joint space ต้องเทียบกับข้อด้านตรงข้าม จะท าให้เห็นได้
ชัดเจนขึ้น หรือเทียบกับข้อที่อยู่ส่วนปลายกว่าข้อนั้นๆ เมื่อโรคเข้าสู่ระยะเรื้อรัง ร่างกายจะมีการ
ซ่อมแซม ท าให้เกิด bony ankylosis และการผิดรูปของข้อ (joint deformities) ที่พบบ่อยในผู้ปุวย 
RA ได้แก่ ulnar deviation และ palmar subluxation ของข้อ MCP, ที่นิ้วมือจะพบ swan neck 
และ Boutonniere deformity และที่นิ้วหัวแม่มือจะพบ z-deformity ได้ (ดังภาพที่ 6.5) 
 ข้อในแนวแกนกลางล าตัวที่พบความผิดปกติได้บ่อยที่สุดคือ C1 - C2 subluxation หรือ 
atlantoaxial subluxation ซึ่งจะวินิจฉัยได้โดยภาพถ่ายทางรังสีด้านข้างของ cervical spine, ท่าที่
เห็นได้ชัดที่สุดคือ ท่าก้มศีรษะ (flexion) โดยปกติระยะห่างจากขอบหน้าของ C1 ถึงขอบหน้า dens 
ของ C2 จะน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร หากมากกว่านี้แสดงว่ามีภาวะ atlantoaxial subluxation และหาก
มากกว่า 8 มิลลิเมตร อาจจ าเป็นต้องผ่าตัดเพ่ือปูองกันการกดทับไขสันหลัง (ดังภาพที่ 6.6) 
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ภาพที่ 6.6: แสดงภาพกระดูกต้นคอปกติ (ซ้าย) เทียบกับ atlanto-axial subluxation (ขวา) 

การวินิจฉัย 
 ปัจจุบันยังคงใช้เกณฑ์การวินิจฉัยของ American College of Rheumatology ปี 1987(8)  โดย
ผู้ปุวยจะต้องมีอาการอย่างน้อย 4 ใน 7 ข้อ จึงจะวินิจฉัยว่าเป็น RA และอาการในข้อ 1-4 จะต้อง 
มีการด าเนินโรคมาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ (ตารางที่ 6.3) 
 อย่างไรก็ดี เกณฑ์การวินิจฉัยของ American College of Rheumatology (ACR) ปีค.ศ.1987 
ยังมีข้อจ ากัดในการวินิจฉัยผู้ปุวยในระยะแรก พบว่าผู้ปุวยที่มีอาการน้อยกว่า  6 เดือน จะได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็น RA ตามเกณฑ์การวินิจฉัยนี้เพียงร้อยละ 30(9) ท าให้การรักษาล่าช้า ปัจจุบันหากเริ่ม
การรักษาตั้งแต่ระยะแรก จะท าให้ควบคุมโรคได้ดีและชะลอการด าเนินโรคได้ดีกว่าให้การรักษาช้า(10-12) 
ดังนั้น anti-CCP antibodies เป็น antibody ที่ค้นพบใหม่ซึ่งมีความจ าเพาะสูง จึงควรน ามาใช้ใน
การวินิจฉัยร่วมด้วย 

เกณฑ์การวินิจฉัย RA ฉบับใหม ่ซึ่งจัดท าโดยความร่วมมือจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคข้อและรูมาติซั่ม
แห่งทวีปอเมริกา (ACR) ได้มีประกาศในที่ประชุม ACR ปี 2009 ที่กรุงฟิลาเดลเฟีย และ European League 
Against Rheumatism (EULAR) ได้มีประกาศในที่ประชุม EULAR ปี 2010 ที่กรุงโรม ได้แบ่งเป็น 4 หัวข้อ 
คือ(13) 

1. ลักษณะและจ านวนข้อที่ตรวจพบการอักเสบ 
2. การตรวจ autoantibody 
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3. ระยะเวลาที่มีข้ออักเสบ 
4. ระดับค่าการอักเสบในเลือด 

ตารางที่ 6.3 แสดงการวินิจฉัย RA โดยใช้เกณฑ์ของ American College of Rheumatology 1987 

 
 
 
 
 
 

Criteria Definition 

1. Morning stiffness Morning stiffness in and around the joints, lasting 1 hour 
before maximal improvement 

2. Arthitis of three or more 
joint areas 

At least three joint areas simultaneously have had soft 
tissue swelling or fluid (not bony overgrowth alone) 
observed by a physician. The 14 possible areas are right 
or left proximal interphalangeal joint (PIP), 
metacarpophalangeal  (MCP) joint, wrist, elbow, knee, 
ankle, metatarsophalangeal (MTP) joint. 

3. Arthritis of hand joints At least one area swollen in a wrist, MCP or PIP joint. 

4. Symmetric  arthritis Simultaneous involvement of the same joint areas 
 (as defined in item 2) on both sides of the body 
(bilateral involvement of PIPs, MCPs, or MTPs is 
acceptable without absolute symmetry). 

5. Rheumatoid nodule Subcutaneous nodules, over bony prominences, or 
extensor surfaces, or in juxta-articular regions, observed 
by a physician. 

6. Serum rheumatoid factor Demonstration of abnormal amounts of serum RF by 
any method for which the result has been positive in 
<5% of normal control subjects.   

7. Radiographic changes Radiographic changes typical of rheumatoid arthritis on 
posteroanterior hand and wrist radiographs, which must 
include erosions or unequivocal  bony decalcification 
localized in or most marked adjacent to the involved 
joints (osteoarthritic changes alone do not qualify) 
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โดยแต่ละหัวข้อจะมีการให้คะแนน หากมีคะแนนรวมมากกว่า 6 ก็จะสนับสนุนการวินิจฉัย 
RA (ดังตารางที่ 6.4) 

ตารางที่ 6.4 แสดงการให้คะแนนในการวินิจฉัย RA โดยเกณฑ์ของ EULAR/ACR 

หัวข้อ คะแนน 
1. ลักษณะและจ านวนข้อท่ีตรวจพบการอักเสบ* 

- ข้อขนาดกลาง-ใหญ่จ านวน 1 ข้อ 
- ข้อขนาดกลาง-ใหญ่จ านวน 2-10 ข้อ 
- ข้อขนาดเล็ก 1-3 ข้อ 
- ข้อขนาดเล็ก 4-10 ข้อ 
- ข้อขนาดใดก็ได้มากกว่า 10 ข้อ (ต้องมีข้อขนาดเล็กอย่างน้อย 1 ข้อ) 

 
0 
1 
2 
3 
5 

2. การตรวจ autoantibody 
- RF และ anti-CCP antibodies-negative 
- RF หรือ anti-CCP antibodies-positive, low titer (มากกว่า 1 เท่าแต่ไม่เกิน 3  เท่า         
ของคนปกติ)  

- RF หรือ anti-CCP antibodies-positive, high titer (มากกว่า 3 เท่าของคนปกติ) 

 
0 
2 
 
3 

3. ระยะเวลาที่มีข้ออักเสบ 
- น้อยกว่า 6 สัปดาห์ 
- มากกว่า 6 สัปดาห์ 

 
0 
1 

4. ระดับค่าการอักเสบในเลือด 
- ESR และ CRP ปกติ 
- ESR หรือ CRP สูงกว่าปกติ 

 
0 
1 

* ข้อเล็กได้แก่ ข้อมือ ข้อนิ้วมือ และนิ้วเท้า (PIP, MCP, MTP ยกเวน้ 1st MTP, DIP, CMC joints) 
* ข้อกลาง-ใหญ่ ได้แก่ ข้อไหล่ ศอก สะโพก เข่า ข้อเท้า 

การประเมินการก าเริบของโรค 
 การรักษามีจุดมุ่งหมายท าให้โรคสงบ (disease remission) หรือให้มีการก าเริบของโรค 
(disease activity) น้อยที่สุด ซึ่งหมายถึงการท าลายข้อที่ลดลงในอนาคตด้วย จากหลายการศึกษาพบว่า 
การติดตามการก าเริบของโรค (disease activity) อย่างเป็นระบบสม่ าเสมอ โดยแต่ละครั้งห่างกัน 
ไม่เกิน 3 เดือน รวมถึงมีการปรับยาอย่างเหมาะสม ท าให้ผลการรักษาในแง่หน้าที่ของข้อดีขึ้น การท าลาย
ข้อจากภาพถ่ายทางรังสีลดลง(14-15) 
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องค์ประกอบท่ีใช้ในการติดตามการก าเริบของโรค 
 1. จ านวนข้อที่บวมและกดเจ็บ (Tender joint count: TJC and swollen joint count: SJC) 
ตรวจร่างกายดูว่ามีข้อบวมจาก synovitis หรือ effusion หรือไม่ และดูว่าผู้ปุวยมีอาการปวดร่วมด้วย
หรือไม่ โดยทุกข้อที่มีชื่อเดียวกันจะนับเป็น 1 ข้อเท่านั้น ขนาดของข้อและความรุนแรงของการบวม
หรือปวดไม่มีผลต่อการให้คะแนน  
 2. อาการปวดที่นิยมใช้กันในแบบสอบถาม RA คือ visual analog scale (VAS) ซึ่งเป็น
เส้นตรงแนวนอนยาว 100 มิลลิเมตร, 0 แสดงว่าไม่ปวดเลย และ 100 คือ ปวดมากที่สุด 
 3. การประเมินโรคโดยรวมโดยผู้ปุวยและแพทย์ผู้รักษา (Patient and evaluator global 
assessment, PGA และ EGA) เพ่ือให้ผู้ปุวยและแพทย์ผู้รักษาประเมินการก าเริบของโรคโดยรวม 
ซึ่งใช้ VAS เช่นกัน 
 4. ค่าการอักเสบ ESR และ CRP เป็นที่นิยมมากที่สุด เพราะท าได้ง่ายและราคาไม่แพงมาก นอกจากนี้ 
ยังพบว่ามีความสัมพันธ์กับการก าเริบของโรคและการท าลายข้อในภาพถ่ายทางรังสีด้วย (16-18) 

ค่าที่นิยมใช้ในการประเมินการก าเริบของโรค 
 โดยการน าค่าต่างๆ จากองค์ประกอบข้างต้นมาค านวณ ค่าเหล่านี้พบว่ามีความสัมพันธ์กับ
การก าเริบของโรค, มีประโยชน์ในการติดตามผู้ปุวย, และบอกพยากรณ์โรค พบว่าผู้ที่ตอบสนองดี 
ใน 3 เดือนแรกมักมีพยากรณ์โรคที่ดีกว่า(19) ตารางที่ 4 แสดงค่าต่างๆ ที่บ่งบอกการก าเริบของโรค  
 1. Disease Activity Score (DAS) สูตรการค านวณ DAS มีความยุ่งยากมากและต้องนับ
ข้อจ านวน 44 ข้อ จึงไม่เป็นที่นิยมใช้ ปัจจุบันที่นิยมใช้ คือ DAS 28 ซึ่งจะใช้ข้อมูลดังนี้ 

1.1. จ านวนข้อที่ปวดและบวม โดยการนับข้อทั้งหมด 28 ข้อ ได้แก่ ข้อไหล่  ข้อศอก  ข้อมือ  
       ข้อ MCP, ข้อ PIP และข้อเข่า 
1.2.  ค่าการอักเสบ (ESR หรือ CRP) 
1.3.  Patient global health assessment (GH) 

น าคะแนนที่ได้เข้าสูตรค านวณ 
DAS 28 = 0.56 x (TJC 28) + 0.28 x (SJC 28) + 0.70 x lognat (ESR) + 0.014 x GH หรือ 

DAS 28 = 0.56 x (TJC 28) + 0.28 x (SJC 28) + 0.36 x lognat (CRP+1) + 0.014 x GH + 0.96 
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ปัจจุบันมีเครื่องคิดเลขที่ใช้ค านวณค่า DAS 28 โดยเฉพาะ ท าให้สะดวกในการใช้งานมากข้ึน  
ค่า  DAS 28 น้อยกว่า 2.6 แสดงว่าโรคอยู่ในระยะสงบ ค่าอยู่ระหว่าง 2.6-3.2 แสดงว่าโรค

ก าเริบเล็กน้อย ค่าอยู่ระหว่าง 3.2-5.1 แสดงว่าโรคก าเริบปานกลาง ค่ามากกว่า 5.1 แสดงว่าโรค
ก าเริบมาก  

2. Simplified Disease Activity Index (SDAI) เป็นค่าที่มี sensitivity และspecificity  
สูงกว่าค่าอ่ืนๆ ที่ใช้ในการพยากรณ์การก าเริบของโรค(20) ค านวณได้ดังนี้ 

SDAI = SJC 28 + TJC 28 + PGA (0-10) + EGA (0-10) + CRP (mg/L) 
ค่า SDAI น้อยกว่า 3.3 แสดงว่าโรคอยู่ในระยะสงบ ค่าอยู่ระหว่าง 3.3-11 แสดงว่าโรค

ก าเริบเล็กน้อย ค่าอยู่ระหว่าง 11-26 แสดงว่าโรคก าเริบปานกลาง ค่ามากกว่า 26 แสดงว่าโรคก าเริบ
มาก 

3. Clinical Disease Activity Index (CDAI) วัดค่าโดยไม่ต้องใช้ค่าทางห้องปฏิบัติการ มี
ความสัมพันธ์กับค่าที่ใช้วัดการก าเริบของโรคอ่ืนๆ, การท าลายข้อจากภาพถ่ายทางรังสี, และ function  
ของผู้ปุวย สามารถน ามาใช้ดูการตอบสนองต่อยา(21-22) ค านวณได้จากสูตร 

CDAI = SJC 28 + TJC 28 + PGA (0-10) + EGA (0-10)  
ค่า CDAI น้อยกว่า 2.8 แสดงว่าโรคอยู่ในระยะสงบ ค่าอยู่ระหว่าง 2.8-10 แสดงว่าโรค

ก าเริบเล็กน้อย ค่าอยู่ระหว่าง 10-22 แสดงว่าโรคก าเริบปานกลาง ค่ามากกว่า 22 แสดงว่าโรคก าเริบ
มาก 

ตารางที่ 6.5 แสดงการก าเริบของโรคโดยการประเมินด้วย DAS28, SDAI และ CDAI 

 DAS 28 SDAI CDAI 
Disease remission <2.6 <3.3 <2.8 
Low disease activity 2.6-3.2 3.3-11 2.8-10 
Moderate disease activity 3.2-5.1 11-26 10-22 
High disease activity >5.1 >26 >22 
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การรักษาแผนปัจจุบัน 
  RA เป็นโรคเรื้อรัง ก่อให้เกิดความเจ็บปวด พิการและทุพพลภาพได้ ถ้าผู้ปุวยไม่มีความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินโรค อาจจะท าให้ท้อแท้ หมดหวัง ไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา 
ก่อนการรักษาควรอธิบายให้เข้าใจถึงตัวโรค ความส าคัญของการรับประทานยาและพบแพทย์อย่างสม่ าเสมอ 
รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแพทย์กับผู้ปุวยด้วย 
  ยาที่ใช้ในการรักษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. ยาลดอาการปวดและอักเสบของข้อ ได้แก่ ยาสเตียรอยด์และยาในกลุ่ม non-steroidal 
anti-inflammatory drugs (NSAIDs) ทั้งกลุ่มที่เป็น traditional NSAIDs และ selective COX-2 
inhibitors 

2. ยาลดการท าลายข้อและปรับเปลี่ยนการด าเนินโรค (Disease modifying antirheumatic 
drug: DMARDs) ยากลุ่มนี้จะชะลอการท าลายข้อ อาจไม่มีฤทธิ์แก้ปวดโดยตรง ระยะเวลาในการ
ออกฤทธิ์จะนานเป็นสัปดาห์หรือเดือน (ตารางที่ 6.6) ยาในกลุ่มนี้แบ่งเป็น 

2.1 ยาสเตียรอยด์ เป็นยาที่ออกฤทธิ์ทั้งลดอาการปวดและอักเสบของข้อ รวมทั้งชะลอ 
การท าลายข้อด้วย(23) โดยทั่วไปมักให้ในขนาดต่ าคือ 5-10 มิลลิกรัมต่อวันในช่วงแรกของการรักษา
เพ่ือรอให้ยา DMARDs ออกฤทธิ์ ข้อเสีย คือ เมื่อให้ยาแล้วมักจะหยุดยาได้ยาก และมีผลข้างเคียง 
ท าให้เกิดโรคกระดูกพรุน เพ่ิมระดับน้ าตาลในเลือด และเพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ 

2.2 Synthetic หรือ traditional DMARDs คือสารสังเคราะห์ที่ออกฤทธิ์โดยการยับยั้ง 
การท างานของ folic pathway หรือ purine pathway แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 

A. ยาที่มีหลักฐานว่าช่วยชะลอการท าลายข้อ โดยอาจใช้เดี่ยว (monotherapy)  
หรือใช้ร่วมกัน (combination therapy) ได้แก่ methotrexate, sulfasalazine, antimalarial drugs 
(hydroxychloroquine และ chloroquine), leflunomide, cyclosporine และ injectable gold 

B. ยาที่ไม่มีหลักฐานว่าช่วยชะลอการท าลายข้อ แต่มีการใช้รักษา RA ในผู้ปุวยที่
ไมต่อบสนองต่อยาอ่ืนๆ หรือไม่สามารถทนต่อยาอ่ืนๆ ได้ คือ azathioprine และ cyclophosphamide  

2.3 Biologic DMARDs คือสารที่ได้มาจาก biologic molecules เช่น antibodies หรือ  
receptor inhibitors โดยออกฤทธิ์ที่ signaling pathways cytokines และ receptor ต่างๆ ที่อยู่ใน
กลไกการเกิด RA, แบ่งเป็นกลุ่มตามกลไกการออกฤทธิ์ได้ดังนี้ 
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A. Tumor necrosis factor alpha (TNF- α) inhibitors ได้แก่ infliximab, etanercept, 
adalimumab, certolizumab และ golimumab 

B. B cell depleting agent ได้แก่ rituximab 
C. T lymphocyte co-stimulation modulator ได้แก่ abatacept 
D. Interleukin-1 receptor inhibitor ได้แก่ anakinra 
E. Interleukin-6 receptor inhibitor ได้แก่ tocilizumab 

         ตารางที่ 6.6 แสดงสรุปการบริหารยา ผลขา้งเคยีง และการตดิตามผู้ปวุยทีใ่ช้ยา DMARDs 

DMARD การบริหารยา ผลข้างเคียงที่พบบ่อย 
การเร่ิมและการ

ติดตาม 

Methotrexate 7.5-25 มก./สัปดาห์ 
ทางปาก ฉีดเข้ากล้าม 
หรือ ฉีดเข้าใตผ้ิวหนัง 

คลื่นไส้ อาเจียน เอ็นไซม์
ตับผิดปกติ อ่อนเพลีย  
ผมร่วง แผลในปาก  
กดไขกระดูก เพิ่มความ
เสี่ยงในการตดิเช้ือ  

เริ่มต้น: CBC, LFT, 
Cr, chest x-ray, 
HBsAg, anti HCV  

ติดตาม: CBC, Cr, OT, 
PT ทุก  8-12 สัปดาห ์

Sulfasalazine 2-3 กรัม/วัน  

ทางปาก 

คลื่นไส้ อาเจียน เอ็นไซม์
ตับผิดปกติ เป็นผื่น 

เริ่มต้น: CBC, LFT,  
G-6-PD 

ติดตาม: CBC, OT, PT 
ทุก 8-12 สัปดาห์ 

Hydroxychloroquine 6.5 มก./ กก./วัน Maculopathy, ผิวสคีล้ า เริ่มต้น & ติดตาม: 
ตรวจตาทุก 1 ป ี

Chloroquine 4 มก./กก.ต่อ/วัน Maculopathy, ผิวสคีล้ า เริ่มต้น & ติดตาม: 
ตรวจตาทุก 6 เดือน 

Leflunomide 10-20 มก./วัน คลื่นไส้ เอ็นไซม์ตับผิดปกติ 
อ่อนเพลีย กดไขกระดูก 
เพิ่มความเสี่ยงในการติดเช้ือ  

เริ่มต้น: CBC, LFT, 
Cr, chest x-ray, 
HBsAg, anti HCV  

ติดตาม: CBC, Cr, OT, 
PT ทุก 8-12 สัปดาห์ 
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DMARD การบริหารยา ผลข้างเคียงที่พบบ่อย 
การเร่ิมและการ

ติดตาม 

Injectable gold 1 มก./ กก./ สัปดาห์ 
ฉีดเข้ากล้าม 

Injection reaction 
dermatitis, 
membranous 
nephropathy,    

กดไขกระดูก 

เริ่มต้น: CBC, LFT, 
Cr, UA 

ติดตาม: CBC  

ทุก 8-12 สัปดาห์   
UA ก่อนฉีดทุกครั้ง  

Infliximab 3-10 มก / กก. เข้า
หลอดเลือดด า สัปดาห์ที่ 
0, 2, 6 และ ทุก 8 
สัปดาห ์

Reactivation of latent 
TB, เพิ่มความเสีย่งในการ
ติดเชื้อแบคทีเรยีและเช้ือ -
ฉวยโอกาส 

เริ่มต้น: CBC, LFT, 
Cr, chest x-ray, 
HBsAg, anti HCV 
และ tuberculin skin 
test 

ติดตาม: CBC  
ทุก 12 สัปดาห์ 

 

Etanercept 25 มก. ฉีดใต้ผิวหนัง
สัปดาหล์ะ 2 ครั้ง หรือ 50 
มก. ฉีดใต้ผิวหนัง สัปดาห์
ละครั้ง 

Rituximab 500-1,000 มก. เข้า
หลอดเลือดด า สัปดาห์ที่ 
0, 2 และ ทุก 6-12 
เดือน 

Injection reaction, เพิ่ม
ความเสีย่งในการติดเชื้อ
แบคทีเรียและเช้ือฉวย -
โอกาส, Progressive 
multifocal 
leukoencephalopathy 

เริ่มต้น: CBC, LFT, 
Cr, chest x-ray, 
HBsAg, anti HCV 
และ tuberculin skin 
test  

ติดตาม: CBC  
ทุก 12 สัปดาห์ 

Tocilizumab 4-8 มก / กก. เข้าหลอด
เลือดด า ทุก 4 สัปดาห ์

Injection reaction 
เพิ่มความเสี่ยงในการตดิ -
เชื้อแบคทีเรียและเช้ือฉวย-
โอกาส, neutropenia, 
dyslipidemia, เอ็นไซม์
ตับผิดปกต ิ

เริ่มต้น: CBC, LFT, 
Cr, chest x-ray, 
HBsAg, anti HCV 
และ tuberculin skin 
test 

ติดตาม: CBC, lipid 
profile, LFT  
ทุก 12 สัปดาห์ 
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การรักษา RA ตามแนวทาง ของ EULAR ปี 2010 สรุปได้ 15 ข้อดังนี้(24)  

 1. ควรเริ่ม synthetic DMARDs ให้เร็วที่สุดหลังจากวินิจฉัยว่าเป็น RA เนื่องจากหลาย
การศึกษาพบว่า การเริ่มยา DMARDs ช้าให้ผลการรักษาไม่ดีเท่าการเริ่มยาเร็ว 
 2. จุดมุ่งหมายในการรักษา คือ ให้โรคอยู่ในระยะสงบ (disease remission) หรือมีการ
ก าเริบน้อย (low disease activity) ภายในระยะเวลา 3-6 เดือน โดยใช้เกณฑ์ DAS, DAS 28, SDAI 
หรือ CDAI ในการวัดระดับการก าเริบ จึงควรติดตามอาการอย่างใกล้ชิดและปรับยาทุก 1-3 เดือน  
 3. ควรเริ่ม methotrexate เป็นยา DMARDs ตัวแรกในการรักษา เนื่องจากหลายการศึกษา
ยืนยันประสิทธิผลและความปลอดภัยในการรักษา RA ทั้งใช้เดี่ยวหรือร่วมกับยา biologic agents 
นอกจากผู้ปุวยมีอาการน้อยมากหรือมีข้อห้าม  
 4. ผู้ปุวยที่มีข้อห้ามในการใช้ยา methotrexate หรือทนต่อยาไม่ได้ อาจพิจารณาใช้ leflunomide, 
sulfasalazine หรือ gold ชนิดฉีด เป็น DMARDs ตัวแรก  
 5. ผู้ปุวยที่ไม่เคยได้รับยา DMARDs มาก่อน อาจพิจารณาเริ่ม synthetic DMARDs เพียง
ชนิดเดียวแทนการให้หลายชนิดร่วมกัน แม้ว่าในหลายการศึกษาพบว่า  การเริ่มให้ DMARDs 
หลายๆ ชนิดพร้อมกันมีประสิทธิผลดีกว่าการให้ methotrexate เพียงชนิดเดียว แต่การศึกษา
ดังกล่าวมีการใช้ยาสเตียรอยด์ขนาดที่ไม่เท่ากัน จึงไม่อาจสรุปผลได้ นอกจากนี้ หากให้ยาหลายชนิด
พร้อมกันแล้วไม่สามารถท าให้โรคสงบได้ ก็จะไม่ทราบว่ายาใดที่ไม่มีประสิทธิผลในการรักษา 
 6. การให้ยาสเตียรอยด์ขนาดต่ า (<10 มิลลิกรัมต่อวัน) ถึงปานกลาง ร่วมกับการให้ยา 
synthetic DMARDs ชนิดเดียวหรือหลายชนิด มีประโยชน์ในระยะแรก แต่ควรลดยาและหยุดให้
เร็วที่สุดเท่าที่จะควบคุมโรคได้ 
 7. ถ้าให้ synthetic DMARDs ตัวแรกแล้วไม่สามารถท าให้โรคสงบหรือก าเริบน้อยลง ให้
พิจารณาว่าผู้ปุวยมีปัจจัยที่ท าให้พยากรณ์โรคเลวหรือไม่ ได้แก่ 
 7.1 มี autoantibody ในเลือดไม่ว่าจะเป็น RF หรือ anti-CCP antibodies ในปริมาณสูง 

7.2 ยังคงมีการก าเริบของโรคมาก (high disease activity) จากการวัดด้วย DAS, DAS 28,  
     SDAI หรือ CDAI 

 7.3 มี erosion ของข้อตั้งแต่ระยะแรก 
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แผนภูมิที่ 6.1 แสดงการรักษา RA ตามแนวทางของ EULAR 2010 (คัดลอกจาก EULAR recommendations for       

                  the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease modifying  

                  antirheumatic drugs. Ann Rheum Dis. 69(6): p. 964-75.) 
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 ถ้าผู้ปุวยมีปัจจัยดังกล่าว ให้พิจารณาใช้ยา biologic agents ร่วมกับการให้ synthetic 
DMARDs เดิม ถ้าผู้ปุวยไม่มีปัจจัยดังกล่าว ให้หยุดยาเดิมและเริ่ม synthetic DMARDs ชนิดใหม่ โดย
อาจเลือกใช้ leflunomide, sulfasalazine หรือ gold ชนิดฉีด 
 8. กรณีผู้ปุวยไม่ตอบสนองต่อยา methotrexate หรือ synthetic DMARDs อ่ืนๆ ควร
พิจารณาเริ่มยา biologic agents โดยเริ่มจากการให้ยา TNFα inhibitor ก่อน เช่น etanercept, 
adalimumab, certolizumab, golimumab หรือ infliximab ร่วมกับ methotrexate เป็นต้น  
 9. กรณีผู้ปุวยไม่ตอบสนองต่อยา TNF α inhibitor อาจพิจารณาให้ยา TNF α inhibitor ตัวอ่ืนๆ 
หรือเปลี่ยนยากลุ่ม biologic agents ใหม่ เช่น adalimumab, rituximab หรือ abatacept เป็นต้น 
 10. กรณีท่ีไม่ตอบสนองหรือมีข้อห้ามในการใช้ยาดังกล่าวข้างต้น อาจพิจารณาให้ azathioprine 
หรือ cyclosporine ร่วมกับ synthetic DMARDs อ่ืนๆ หรืออาจใช้ azathiclosporine, cylosporine หรือ 
cyclophosphamide เดี่ยว  ๆก็ได้ ส าหรับยา D-penicillamine, minocycline, auronofin, tacrolimus และ 
chlorambucil ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาท่ียืนยันถึงประสิทธิผลที่ชัดเจน จึงไม่แนะน าให้ใช้ 
 11. ควรติดตามผู้ปุวยอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ โดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อพยากรณ์โรคที่เลว 
 12. เมื่อผู้ปุวยเข้าสู่ระยะสงบแล้ว ให้พิจารณาหยุดยาสเตียรอยด์ก่อน หากโรคยังสงบต่อนาน 
12 เดือน ให้พิจารณาลดยา biologic agents ต่อ โดยอาจลดขนาดยาหรือยืดระยะเวลาการฉีดออกไป  
 13. เมื่อหยุดยาสเตียรอยด์และ biologic agents แล้วโรคยังอยู่ในระยะสงบเป็นเวลานาน อาจ
พิจารณาลดยา synthetic DMARDs และติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิด ควรให้ข้อมูลกับผู้ปุวยว่าการ
หยุดยา synthetic DMARDs อาจท าให้โรคก าเริบได้ และการรักษาโรคให้อยู่ในระยะสงบอีกครั้ง
อาจท าได้ยากข้ึน(25-26) 

 14. ผู้ปุวยที่มีอาการรุนแรงมากและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดพยากรณ์โรคท่ีเลว อาจพิจารณา
เริ่มการรักษาด้วย methotrexate ร่วมกับยา biologic agents เลย 
 15. ในการปรับยา ควรค านึงถึง disease activity, ความรุนแรงของการท าลายข้อจากการ
ตรวจร่างกายและภาพถ่ายทางรังสี, โรคประจ าตัวอื่นๆ รวมทั้งความปลอดภัยด้วย 
  อย่างไรก็ดี แนวทางของ EULAR 2010 อาจยังไม่สามารถน ามาใช้ในประเทศไทยได้เต็มที่
เนื่องจากยา biologic agents มีราคาแพงมาก และประเทศไทยยังมีความชุกของเชื้อวัณโรคมากกว่า 
RA, สมาคมรูมาติซั่มแห่งประเทศไทยได้เสนอแนวทางการใช้ยา TNFα inihibitor ในการรักษา RA 
ในปี พ.ศ. 2549 โดยข้อบ่งชี้ในการให้ยาคือ(27) 
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1. ผู้ปุวยต้องมีการอักเสบของโรคโดย 
1.1 จ านวนข้อที่บวมและกดเจ็บมากกว่า 6 ข้อ 
1.2 สูญเสียความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน ประเมินโดย Thai HAQ(28) ≥ 1.0 
1.3 ระยะเวลาที่ฝืดตึงข้อ ≥ 45 นาที หรือ ESR ≥ 28 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง หรือ CRP ≥ 10 

มิลลิกรัมต่อลิตร 
2. ไม่ตอบสนองต่อยา DMARDs อย่างน้อย 3 ชนิดในขนาดเต็มที่ หรือขนาดที่ใช้ในการรักษา   

กรณีทนต่อยาขนาดเต็มท่ีไม่ได้ (ตารางที่ 6.7) 

                   ตารางที่ 6.7 แสดงปริมาณยาขนาดเต็มที่และขนาดที่ใช้ในการรักษา RA  

ยา ขนาดเต็มที่ ขนาดที่ใช้ในการรักษา 
Hydroxychloroquine 6.5 mg/kg/day 200-400 mg/day 
Chloroquine 4 mg/kg/day 125-250 mg/day 
Sulfasalazine 40 mg/kg/day in divided dose 2 gm/day in divided dose 
Injectable gold 40 mg/week 40 mg/week 
Penicillamine 500-750 mg/day 500-750 mg/day 
Azathioprine 2 mg/kg/day in divided dose 50 mg/day 
Methotrexate 0.3 mg/kg/week (max 20 mg/day) 7.5 mg/week 
Cyclosporin A 5 mg/kg/day 2.5-5 mg/kg/day 
Leflunomide 20 mg/day 10-20 mg/day 

 ผู้ปุวยต้องได้รับยา DMARDs อย่างน้อย 6 เดือน โดยเป็นขนาดเต็มที่อย่างน้อย 2 เดือน หาก
ไม่สามารถทนต่อยาได้หรือมีผลข้างเคียง ต้องรับยาขนาดที่ใช้ในการรักษาอย่างน้อย 2 เดือน 

สรุป 
 RA เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรัง ผู้ปุวยจะมีข้ออักเสบพร้อมกันหลายๆ ข้อ ท าให้ข้อผิดรูปและ
เกิดความพิการตามมา ผู้ปุวยบางรายอาจมีอาการแสดงในอวัยวะอ่ืนๆ นอกจากข้อได้ สาเหตุของการเกิดโรค
ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด การวินิจฉัยใช้อาการทางคลินิกเป็นหลัก ร่วมกับตรวจหา RF, anti-CCP 
antibodies, และภาพถ่ายทางรังสี ปัจจุบันการรักษาได้พัฒนาไปมากทั้งการใช้ยาลดอาการอักเสบ , 
synthetic DMARDs, และ biologic agents การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและแนวทางการรักษาเป็น  
สิ่งส าคัญ เพราะเป็นโรคเรื้อรังและเห็นผลในการรักษาช้า ผู้ปุวยอาจหมดก าลังใจและท้อแท้ ควรเริ่มยา 
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องค์ความรู้ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน 

 

DMARDs ให้เร็วที่สุดและปรับยาทุก 1-3 เดือน โดยมีจุดมุ่งหมายให้โรคอยู่ในระยะสงบหรือก าเริบ
น้อยที่สุด ร่วมกับติดตามผลข้างเคียงจากยาอย่างสม่ าเสมอ  
 
 
 

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis: RA) จัดอยู่ในกลุ่ม “Bi syndrome” ซึ่ง
เป็นความผิดปกติที่ครอบคลุมโรคปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ ข้อเสื่อม ข้ออักเสบทุกชนิด โรคแต่ละชนิด
จะมีรายละเอียดของสาเหตุ พยาธิสภาพ อาการ และพยากรณ์โรคที่ต่างกัน 

ในระยะหลังมีการแยกโรคนี้ออกมาเป็น Wan Bi คือ stubborn Bi syndrome (โรคปวดข้อที่
ควบคุมยาก) ค าที่เหมาะสมกับนิยามของโรคนี้ คือ ข้อต่อที่มีอาการปวดมาก (Li jie)  

ตามหลักการแพทย์แผนจีน สุขภาพที่ดีเกิดจากความสมดุลและการประสานกันของระบบ
เส้นลมปราณ มีการไหลเวียนชี่ไปตามเส้นลมปราณ เพ่ือไปควบคุมอวัยวะต่างๆ ให้ท างานเป็นปกติ 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
สาเหตุของการเกิดโรค RA มีหลายปัจจัย คือ  
1. ปัจจัยภายใน ร่างกายอ่อนแอ เจิ้งชี่พร่อง ท าให้ตับและไตพร่อง สารจิงและเลือดไม่พอ 

ตับพร่องส่งผลต่อเส้นเอ็น ไตพร่องส่งผลต่อกระดูกต่างๆ; ยินและเลือดพร่องจะเกิดความร้อนภายใน 
ท าให้จินเย่แห้งเกิดเป็นเสมหะ ความร้อนและเสมหะจะอุดกั้นชี่และเลือดที่มาหล่อเลี้ยงข้อต่อ  
เกิดอาการบวม ตึง อักเสบ และผิดรูป เป็นวัฎจักรที่ท าให้โรคนี้เรื้อรัง  นอกจากนี้ ยังอาจพบ
ม้ามพร่องด้วย 

2. ปัจจัยภายนอกจากเสียชี่รุกราน ลม ความเย็น และความชื้น ท าให้เส้นลมปราณอุดตัน การ
ไหลเวียนของชี่และเลือดติดขัด เกิดภาวะเลือดคั่ง มีความร้อนสะสมและเสมหะตกค้าง ท าให้ปวดข้อ  
งอและเหยียดข้อล าบาก; ลมท าให้เกิดอาการปวดข้อที่เคลื่อนย้าย แผ่กระจายไปหลายข้อ; ความเย็น    
ท าให้ชี่และเลือดติดขัด จะมีอาการปวดข้อต่อและเอ็นหดรั้ง เคลื่อนไหวล าบาก มีอาการปวดมากข้ึน
เมื่อถูกความเย็น อาการดีขึ้นเมื่อได้รับความอุ่น; ความชื้นท าให้หนืด ยึดติด หนักเนื้อตัว เฉื่อยชา  
บวม ตึง ข้อที่ อักเสบจะฝืดขัดเคลื่อนไหวได้ยาก อาจมีไข้ ; ลิ้นซีด ฝูาขาวบางหรืออาจหนา  
ชีพจรลอย (fu), เล็ก (xi), แน่น (jin), และอ่อน (ruo) ถ้าเสียชี่เหล่านี้รุกรานอย่างต่อเนื่อง จะก่อให้เกิด 
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ความร้อนอุดกั้นการไหลเวียนของชี่และเลือด โดยเฉพาะเส้นลมปราณของกล้ามเนื้อและข้อต่อ  
ถ้ายังไม่ได้รับการรักษาจะแผ่ขยายไปทั่วร่างกาย  

3. การเสียสมดุลของอารมณ์ทั้งเจ็ด อารมณ์โกรธ คิดมาก กังวล ส่งผลให้การไหลเวียนของชี่
ติดขัด ปกติชี่จะให้พลังอุ่นร่างกาย เลือดจะส่งอาหารและความชุ่มชื้นหล่อเลี้ยงทั้งร่างกาย  
เมื่อชี่ติดขัดจะมีผลต่อระบบไหลเวียนของเลือด เกิดภาวะเลือดคั่ง ท าให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรง 
จึงควรแนะน าผู้ปุวยให้ตระหนักว่าอารมณ์เหล่านี้มีผลท าให้โรคก าเริบได้  

4. การเสียสมดุลการท างานและการพักผ่อน การตรากตร าท างานท าให้หยางชี่พร่อง ส่งผล
ให้ภูมิต้านทานร่างกายพร่อง ลม ความเย็น และความชื้น จึงรุกรานได้ง่าย; การมีกิจกรรมทางเพศที่
มากเกินควร ท าให้จิงชี่ลดลง มีผลต่อภูมิต้านทานของร่างกาย; ขณะเดียวกัน การพักผ่อนมากเกินไป
จะมีผลให้หน้าที่ของม้ามและกระเพาะอาหารผิดปกติ การล าเลียง-แปรสภาพสารอาหารบกพร่อง 
ท าให้การสร้างชี่และเลือดลดลง; การด ารงชีวิตที่ขาดการออกก าลังกายจะมีผลให้การไหลเวียนของชี่
และเลือดติดขัด มีผลต่อตับและไต และส่งผลให้เส้นเอ็นและกระดูกทั่วร่างกายอ่อนแอ; การอุดกั้น
ของชี่ เลือด และจินเย่ ก่อให้เกิดเสมหะตกค้างโดยเฉพาะในข้อต่อ จึงควรแนะน าผู้ปุวยให้ปรับสมดุล
การใช้ชีวิตให้เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาวะองค์รวมและท าให้ RA สงบ 

การรักษาแบ่งตามระยะของโรค 
1. ระยะแรก โรคยังคงอยู่ในเส้นลมปราณหลัก ให้เน้นการขจัด เสียชี่ต่างๆ คือ ขับไล่ลม 

ระบายความชื้น สลายความเย็น กระตุ้นการไหลเวียนของชี่และเลือด 
2. ระยะเรื้อรัง เสียชี่เข้าไปในแขนงของเส้นลมปราณ (ลั่ว) ให้เน้นการบ ารุงชี่และเลือด 

หล่อเลี้ยงยิน กระตุ้นการไหลเวียนชี่และเลือด สลายเลือดคั่ง อุ่นหยาง 
3. ระยะท้าย มีอาการทั้งแกร่งและพร่อง พยาธิสภาพเข้าไปลึกถึงกระดูก จ าเป็นต้องบ ารุง

ตับและไตให้เกิดจิง เสริมม้าม อุ่นหยาง บ ารุงหยวนชี่ ซึ่งเป็นการรักษาที่ต้นเหตุ ขจัดความร้อน 
ระบายความชื้น ขับเสมหะ สลายความเย็น และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดแก้เลือดคั่ง 
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การฝังเข็มระบบเส้นลมปราณ 
หลักการรักษา: บ ารุงตับและไต เสริมความแข็งแรงให้เส้นเอ็นและกระดูก ทะลวงเส้นลมปราณ 

ทีต่ิดขัด ลดอาการปวด 
จุดหลัก:  
- Dazhu (BL 11) เป็นจุดอิทธิพลของกระดูก ทะลวงเส้นลมปราณ ลดอาการปวด  
- Shenshu (BL 23) บ ารุงตับและไต ท าให้กระดูกแข็งแรง  
- Zusanli (ST 36) บ ารุงม้ามและกระเพาะอาหาร เพ่ือสร้างชี่และเลือด  
- Sanyinjiao (SP 6) บ ารุงม้ามและแก้ชี่ติดขัด 

 จุดเฉพาะที่: 
 อาการท่ีข้อนิ้วมือ เพ่ิม Sifeng (EX-UE 10)  
 อาการที่ MCP เพ่ิม Baxie (EX-UE 9), Hegu (LI 4), Sanjian (LI 3), Houxi (SI 3) 
 อาการที่ข้อมือ เพ่ิม Yangchi (TE 4), Yangxi (LI 5), Daling (PC 7), Hegu (LI 4), Waiguan 

(TE 5)  
 อาการที่ข้อศอก เพ่ิม Quchi (LI 11), Chize (LU 5), Shaohai (HT 3), Shousanli (LI 10) 
 อาการที่ข้อไหล่ เพ่ิมจุด Jianyu (LI 15), Jianliao (TE 14), Jianzhen (SI 9), Jugu (LI 16), 

Quchi  (LI 11)  
 อาการ metatarsal อักเสบ เพ่ิม Bafeng (EX-LE 10), Neiting (ST 44),  Taichong (LV 3) 
 อาการที่ข้อเท้า เพ่ิม Kunlun (BL 60), Taixi (KI 3), Qiuxu (GB 40), Jiexi (ST 41), Rangu (KI 2)  
 อาการที่เข่า เพ่ิม Dubi (ST 35), Neixiyan (EX-LE 4), Xiyan (EX-LE 5), Liangqiu (ST 34),  

Weizhong  (BL 40), Xiyangguan (GB 33), Ququan (LV 8), Yanglingquan (GB 34)  
 อาการที่ข้อสะโพก เพ่ิม Huantiao (GB 30), Juliao (GB 29),  Yanglingquan (GB 34)  
 อาการที่ข้อต่อกระดูกสันหลัง เพ่ิม Dazhui (GV 14), Shenzhu (GV 12), Yaoyangguan (GV 3), 

Huatuojiaji (EX-B 2), จุด Ashi 
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จุดเสริมตามเปียนเจิ้ง: 
1. ชนิดลมเย็นชื้น（风寒湿） 

หลักการรักษา: ขับลม สลายความเย็น ระบายความชื้น และทะลวงเส้นลมปราณ เพ่ิม Dazhui (GV 14), 
Qihai (CV 6), Guanyuan (CV 4), Shenque (CV 8) การขับไล่ลมให้ปักเข็มค่อนข้างตื้นและ
กระตุ้นแบบระบาย การสลายความเย็นและความชื้นควรใช้ร่วมกับการลนยาหรือเข็มอุ่นที่ Guanyuan (CV 4), 
Qihai (CV 6), Shenque (CV 8)  

2. ชนิดลมชื้นร้อน（风湿热） 
หลักการรักษา: ขจัดความร้อน ระบายความชื้น ขับไล่ลม และทะลวงเส้นลมปราณ เพ่ิม Dazhui 
(GV 14), Shenzhu (GV 12), Quchi (LI 11) ทั้ง 3 จุด ให้ปักโดยไม่ต้องคาเข็ม ข้อที่อักเสบอาจ
คาเข็มรอบๆ ข้อ 10-15 นาที กระตุ้นและถอนเข็มแบบระบาย กรณีเหงื่อออกมาก ให้เพ่ิมการบ ารุง  
จุด Hegu (LI 4) และระบาย Fuliu (KI 7) กรณีมีอาการหงุดหงิดมากจากความร้อนที่หัวใจ ให้เพ่ิม 
Shenmen (HT 4) 

3. ชนิดตับและไตพร่อง（肝肾阴虚） 
หลักการรักษา: เสริมชี่และบ ารุงเลือด เพ่ิม Ganshu (BL 18), Shenshu (BL 23), Zusanli (ST 36) 
กระตุ้นเข็มแบบบ ารุงโดยไม่คาเข็ม กรณีเหงื่อออกเวลาหลับและมีไข้ ให้เพ่ิม Yinxi (HT 6) กับ Dazhui (GV 14) 
จุดที่เสริมชี่ ใช้เข็มอุ่นหรือลนยาทุกวัน 
  สรุปแนวทางการรักษา ให้เริ่มต้นรักษาเสมหะและเลือดคั่งไปพร้อมกัน สาเหตุของโรคอาจเกิด 
จากเสียชี่ 2-3 ตัวร่วมกัน การด าเนินโรคก็จะเป็นพลวัตร ดังนั้น การ เปี้ยนเจิ้งแต่ละระยะเป็น
สิ่งส าคัญ รวมทั้งการใช้เวชปฏิบัติที่เป็น best practice (holistic approach) ทั้งแนวทางแพทย์แผน
ปัจจุบันและแพทย์แผนจีน ในการแนะน าให้ผู้ปุวยปรับจิตใจ การพักผ่อน การออกก าลังกาย การฝึกชี่กง 
เพ่ือปรับสมดุลร่างกาย 
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การฝังเข็มแนว Tung's acupuncture(33),(34)  

             ตารางที่ 6.8 แสดงการฝังเข็มรักษาอาการปวดจาก RA ต าแหน่งต่างๆ 

Point Tung's acupuncture  

11.16 Huoxi (Fire Knee) Knee pain , arthritis, rheumatic heart 
disease 

11.19 Xinchang (Heart normal) Rheumatic heart disease 

33.15 Tianshi (Heavenly scholar) Arm pain 

33.16 Quling (Curved Mound) Inflammation of the elbow joint 

88.01 Tongguan (Penetrating Gate) Limp pain, rheumatic heart disease 

88.02 Tongshan (Penetrating Mountain) Limp pain, rheumatic heart disease 

88.03 Tongtian (Penetrating Heaven) Limp pain, rheumatic heart disease 

88.09 Tongshen (Penetrating Kidney) Renal rheumatism 

                   

               ตารางที่ 6.9 แสดงการฝังเข็มรักษาอาการปวดจาก RA ด้วย Daoma Needling Technique 

Point Indication 

33-13 “Bowel Division Three Needles” Rheumatoid arthritis 

44-06 “Shoulder three needles” “Impediment” (bi-wind damp cold 
rheumatism) in the shoulder 

88-01 “Passing Through the Kidney 
Three Needles” 

“Kidney viscus nature wind-damp disease” 
(rheumatism), edema of the extremities, 
shoulder pain and fatigue 

88-02 “Thigh Three Thoroughfares” Rheumatic heart disease, pain in the four 
extremities, carpal tunnel syndrome and 
knee pain 
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ภาพที่ 6.7: แสดงภาพจุดฝังเข็มตาม Tung's acupuncture(33),(34) 
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            ภาพที่ 6.8: แสดงภาพจุดฝังเข็มตาม Daoma Needling Technique(35) 

การรักษาวิธีอื่นๆ  
1. การฝังเข็มห ู

เลือกจุดที่สัมพันธ์กับอาการ ร่วมกับ adrenal gland (TG 2p) และ Shenmen (TF 4) อาจ 
คาเข็ม 20-30 นาที หรือติดเม็ดผักกาดแล้วกดจนรู้สึกร้อน 1-2 นาทีต่อจุด ทิ้งไว้ 3-5 วัน 
ข้อพึงระวัง: หญิงตั้งครรภ์ช่วง 2-5 เดือน ไม่ควรฝังเข็มหู เพราะอาจแท้งได้ ส าหรับช่วง 5-9 เดือน ให้
หลีกเลี่ยงจุด uterus, ovary, endocrine, lumbosacral vertebrae และ abdomen 
2. การลนยา 

การลนยาและเข็มอุ่นจะช่วยให้ชี่ไหลเวียนดีขึ้น ทะลวงเส้นลมปราณที่ติดขัด บ ารุงเลือด และ
แก้ภาวะเลือดคั่ง รายที่โรคค่อนข้างดื้อต่อการรักษา อาจลนยาชนิดเกิดแผลเป็น โดยใช้โกฐขนาด
เมล็ดถั่วเหลือง 10-20 cones ลน 3 วันติดต่อกัน เป็น 1 รอบการรักษา 

- การลนยาแบบนกจิก ท า 15-20 นาทีต่อจุดทุกวัน, 10 วันเป็น 1 รอบการรักษา  
- การลนยาแบบคั่นขิง ใช้โกฐขนาดเมล็ดถั่ว 3–6 cones ทุกวัน, 10 วันเป็น 1 รอบการรักษา 
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การวิจัยการฝังเข็มรักษา RA  
 ในวารสารการแพทย์ฝังเข็ม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1(36) ได้วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยฝังเข็มในการรักษา 
RA ทั่วโลก (world literature review) มีงานวิจัยหลายฉบับซึ่งแสดงให้เห็นว่า (37-44) 

 การฝังเข็มมีผลลดอาการปวดได้มากพอควร   
 งานวิจัยเปรียบเทียบผลการลดอาการปวดระหว่างกลุ่มวิจัยกับกลุ่มหลอก ได้ผลไม่แตกต่าง 

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงสรุปว่าผลลดอาการปวดเกิดจาก strong placebo effect  
 มีงานวิจัยบางชิ้นที่พบว่ากลุ่มที่ได้รับการฝังเข็มมีค่า patient global evaluation และ  

doctor global evaluation ดีขึ้น  
 มีหลายงานวิจัยที่พบว่าค่า ESR และ CRP ลดลง 
ปัญหาการฝังเข็มรักษาที่ผลจากงานวิจัยไม่ดีเท่าที่ควร เกิดจากการออกแบบการศึกษาที่

ต่างกัน รวมถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา การคัดเลือกผู้ปุวย ความแตกต่างในเทคนิคการฝังเข็ม 
ได้แก่ การเต๋อชี่ ต าแหน่งจุด จ านวนจุด วิธีการกระตุ้น ระยะเวลาที่คาเข็ม จ านวนครั้งของการ
ฝังเข็ม จุดฝังเข็มที่ใช้ เทคนิคการปักเข็มหรือการกระตุ้นเข็ม ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการกระตุ้นเข็ม 
เนื่องจากจุดฝังเข็มมีสรรพคุณสองทิศทาง จุดเดียวกันให้ผลการรักษาต่างกัน ขึ้นกับสภาพร่างกายและ
เทคนิคการกระตุ้นเข็มแบบบ ารุงหรือระบาย มีการใช้เข็มอุ่น ลนยา การฉีดสารสกัดสมุนไพรเข้าจุด
ฝังเข็มร่วมด้วยหรือไม่ ตลอดจนเทคนิคที่ต่างกันของการฝังเข็มหลอก (sham) 
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  พญ.สรรเสริญ สิริพงศ์ดี 

แพ้ท้อง (morning sickness) เป็นอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือรู้สึกไม่สบายในบางเรื่อง 
ที่พบได้เป็นปกติส่วนใหญ่ของหญิงตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์ประมาณ 3 ใน 4 อาจมีอาการแพ้ท้อง
ไม่มากก็น้อย ส่วนใหญ่จะพบในหญิงครรภ์แรก หรือผู้ที่มีอารมณ์อ่อนไหว อาการจะเป็นมากในช่วง
สัปดาห์ที่ 5-6 ของการตั้งครรภ์ และจะเป็นอยู่จนกระทั่งสัปดาห์ที่ 14-16 หลังจากนั้นจะค่อยๆ 
ดีขึ้นไปได้เอง 

ภาวะแพ้ท้องรุนแรง (hyperemesis gravidarum) เป็นภาวะคลื่นไส้อาเจียนอย่างรุนแรง 
ในหญิงตั้งครรภ์ พบได้ประมาณร้อยละ 0.3-2 ของหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งพบในช่วงไตรมาสแรกและ
อาการจะหายไปช่วงอายุครรภ์ 14-16 สัปดาห์, ร้อยละ 5 ของหญิงที่มีภาวะแพ้ท้องรุนแรงจะมี
อาการคงอยู่ตลอดการตั้งครรภ์ อาการเหมือนกับแพ้ท้อง (morning sickness) ทั่วไป แต่มีความรุนแรง
มากกว่า ท้าให้เกิดภาวะขาดน้้าอย่างรุนแรง เกิดความผิดปกติของสมดุลเกลือแร่ หรือเกิดสารคีโตนได้  

สาเหต ุ

ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่าเป็นผลจากร่างกายมีระดับฮอร์โมนของการตั้งครรภ์ที่สูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว หญิงที่ตั้งครรภ์แฝดหรือครรภ์ไข่ปลาอุกอาจมีอาการแพ้ท้องได้มาก นอกจากนี้  
ยังพบว่าอารมณ์และจิตใจมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอย่างมาก คนท่ีอารมณ์อ่อนไหวจะมีอาการแพ้ท้อง
รุนแรงได้มาก 

1. การเพ่ิมระดับฮอร์โมน human chorionic gonadotropin (HCG) ในช่วงไตรมาส
แรกของการตั้งครรภ์สัมพันธ์กับอาการแพ้ท้องรุนแรง 

2. ในขณะตั้งครรภ์ ต่อมไทรอยด์โตขึ้นร้อยละ 50 มีการหลั่งฮอร์โมน thyroxine (T4) 
เพ่ิมข้ึน และไปกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมน human chorionic gonadotropin (HCG) เพ่ิมข้ึน 

แพท้้องรุนแรง 
Hyperemesis gravidarum 
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3. ในขณะตั้งครรภ์ ฮอร์โมน progesterone เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กล้ามเนื้อหูรูดของ 
หลอดอาหารคลายตัว ท้าให้เกิดกรดไหลย้อน คลื่นไส้อาเจียน นอกจากนี้ ยังมีผลให้กระเพาะ
อาหารเคลื่อนไหวน้อย ส่งอาหารสู่ล้าไส้ช้าลง และการเคลื่อนไหวของล้าไส้เล็กลดลง 

4. การติดเชื้อ Helicobacter pylori มีผลให้เกิด peptic ulcer และเป็นสาเหตุของ
การเกิดภาวะแพ้ท้องรุนแรง จากการศึกษาพบว่า ร้อยละ 90.5 ของหญิงตั้งครรภ์ที่แพ้ท้องรุนแรง  
มีการติดเชื้อ Helicobacter pylori 

5. ปัจจัยด้านจิตใจ หญิงตั้งครรภ์บางคนมีปัญหาด้านจิตใจ ส่งผลให้อาการแพ้ท้อง
รุนแรงขึ้น ในทางกลับกัน อาการแพ้ท้องรุนแรงก็เป็นสาเหตุท้าให้เกิดปัญหาด้านจิตใจ 
         ผลกระทบต่อทารกในครรภ์ ภาวะ hyperemesis gravidarum ส่งผลให้ทารกมีน้้าหนักตัว
น้อยกว่าอายุครรภ์ และอาจมีผลท้าให้คลอดก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ 
          ผลกระทบต่อมารดา ภาวะ hyperemesis gravidarum ส่งผลให้มารดาเกิดภาวะขาดอาหาร 
วิตามิน และเกลือแร่ อีกท้ังมีผลต่ออารมณ์ การท้างาน และสัมพันธภาพกับคู่สมรส 

อาการและอาการแสดงของโรค 

หญิงตั้งครรภ์จะมีอาการอ่อนเพลีย วิงเวียน และคลื่นไส้อาเจียน ส่วนใหญ่มีอาการมาก
ช่วงตื่นนอนตอนเช้า (ช่วงกลางวันและตอนเย็นก็เป็นได้) บางรายอาจมีเพียงบ้วนน้้าลายบ่อย 
เบื่ออาหาร หรืออยากอาหารบางอย่าง อาจไวต่อกลิ่น การแพ้ท้องที่อาเจียนรุนแรงมาก 
ก่อให้เกิดอาการและอาการแสดงที่รุนแรง คือ  

- ภาวะขาดน้้าและพลังงาน (calories) เช่น ปริมาณปัสสาวะลดลง, poor skin turgor, ชีพจร 
เต้นเร็ว ความดันโลหิตต่้า หน้ามืด เป็นลม เวียนศีรษะ สับสน เป็นต้น   

- ความผิดปกติของสมดุลกรดด่าง เกลือแร่ และวิตามิน อาจพบ ketone ในปัสสาวะ ซึ่งบ่งถึง 
มีการเผาผลาญไขมันจากการได้รับ calories และ protein ไม่เพียงพอ, ketone ในร่างกายมารดา
อาจส่งผ่านรกไปสู่ทารก ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการระบบประสาทของทารก ดังนั้น ภาวะแพ้ท้อง
รุนแรงจึงเป็นภาวะที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว 

- ภาวะขาดวิตามินบี 1 (thiamine deficiency) พบประมาณร้อยละ 60 ของผู้ป่วย
hyperemesis gravidarum อาจมีความรุนแรงมากจนท้าให้เกิด Wernicke’s encephalopathy ได้ 
จึงแนะน้าแนวทางในการป้องกันภาวะนี้ โดยให้ thiamine วันละ 100 มิลลิกรัมทางหลอดเลือด
หรือกล้ามเนื้อ ในผู้ป่วยที่มีอาการอาเจียนรุนแรงนานมากกว่า 3-4 สัปดาห์ขึ้นไป 



 
 
 

 170                                                                                           แพ้ท้องรุนแรง                                                                                     
 

 - ค่า liver function test (LFT) อาจเพ่ิมขึ้นได้เล็กน้อย (มากกว่า 4 เท่าของค่าปกติ)
และจะกลับสู่ค่าปกติหลังจากรักษา hyperemesis gravidarum จนหายแล้ว 
 - ผู้ป่วยที่อาเจียนมาก  ๆอาจเกิดการฉีกขาดของเยื่อบุชั้นในหลอดอาหาร (Mallory Weiss tear) 
ท้าให้อาเจียนเป็นเลือดสดๆ ได้ 
 - ผู้ป่วยที่มีอาการ hyperemesis gravidarum จนกระทั่งเข้าสู่ไตรมาสที่ 3 ของการตั้งครรภ์ 
จะมีอุบัติการณ์ของทารกแรกเกิดน้้าหนักตัวต่้ากว่าเกณฑ์เพ่ิมขึ้น 

การตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 
1. เพ่ือประเมินความรุนแรงเนื่องจากการคลื่นไส้อาเจียนมาก โดยตรวจ urine ketone, 

electrolytes, อาจพบระดับเกลือแร่และสมดุลกรดด่างในเลือดผิดปกติ เช่น ระดับ sodium หรือ 
potassium ต่้า เป็นต้น 

2. เพ่ือวินิจฉัยแยกโรค ได้แก่ 
-   CBC, LFT, BUN/Cr, thyroid function test, urinalysis 
-  การตรวจครรภ์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ultrasound (transabdominal/transvaginal) 

พบว่าการตั้งครรภ์แฝดและการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกมีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการแพ้ท้องรุนแรง  
(hyperemesis gravidarum) ดังนั้น จึงต้องตรวจครรภ์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทุกราย 

เกณฑ์ในการวินิจฉัย 

การวินิจฉัย hyperemesis gravidarum อาศัยอาการทางคลินิกและผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ คือ คลื่นไส้อาเจียนมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน น้้าหนักตัวลดมากกว่าร้อยละ 5 ของ
น้้าหนักเดิมหรือลดลงมากกว่า 3 กิโลกรัม และตรวจพบ ketone ในปัสสาวะ (ketonuria) 

นอกจากนี้ อาจใช้แบบสอบถาม Pregnancy Unique Quantification of Emesis 
(PUQE) Score มาประเมิน clinical outcome เช่น อัตราการนอนโรงพยาบาล ความรุนแรง
ของอาการ เป็นต้น ปัจจุบันมีการพัฒนา modified PUQE score ขึ้นมา เพื่อใช้ประเมิน 
clinical outcome ได้ตลอดไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ ซึ่งสามารถบอกคุณภาพชีวิตและ
ความรุนแรงของอาการในระยะยาวได้มากขึ้นกว่าเดิม 
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การวินิจฉัยแยกโรค แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  
1. กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ ได้แก่  

-   การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก 
-   การตั้งครรภ์แฝด 
-   ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ 

2. กลุ่มโรคที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ ได้แก่ 
-   ระบบทางเดินอาหาร เช่น ตับอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ ไส้ติ่งอักเสบ ถุงน้้าดีอักเสบ 

ล้าไส้เล็กอุดตัน  
-   ระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น กรวยไตอักเสบ  
-   ระบบต่อมไร้ท่อ เช่น ไทรอยด์เป็นพิษ, diabetic ketoacidosis  
-   ระบบประสาท เช่น เนื้องอกในสมอง, migraine เป็นต้น 

แนวทางการดูแลรกัษา 
หลักการรักษา hyperemesis gravidarum คือ การรักษาประคับประคองและรักษาตาม

อาการ โดยแก้ไขภาวะขาดน้้า ความผิดปกติของสมดุลเกลือแร่และกรดด่าง รวมทั้งป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนของโรค ผู้ป่วยที่มีภาวะขาดน้้าและมี ketonuria ควรรับไว้รักษาในโรงพยาบาล 

1. การลดอาการคลื่นไส้ แนะน้าให้หลีกเลี่ยงอาหารทอด อาหารมัน อาหารกลิ่นแรง  
ที่อาจกระตุ้นให้คลื่นไส้ ให้รับประทานอาหารครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยๆ 

2. ให้ได้รับอาหารประมาณ 1,800–2,300 แคลอรี่ต่อวัน หรือรับประทานอาหารเพ่ิมขึ้น
จากก่อนตั้งครรภ์ 300 แคลอรี่/วัน เป็นอาหารไขมันต่้า คาร์โบไฮเดรตและโปรตีนสูง มีวิตามิน
และเกลือแร่ (โซเดียม โปแตสเซียม แมกนีเซียม) เพ่ือทดแทนที่สูญเสียไปพร้อมกับการอาเจียน 
Fullerton และ Anderson แนะน้าให้รับประทานขนมปังหรือขนมปังกรอบก่อนลุกจากที่นอน
ในตอนเช้า 

3. ดื่มน้้าระหว่างมื้ออาหารแทนการดื่มน้้าขณะรับประทานอาหาร หรือให้สารน้้าทาง
หลอดเลือดด้าเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย เพ่ือทดแทนน้้าที่เสียไปกับการอาเจียน 

4. นอนพักผ่อนให้มากๆ ไม่ควรแปรงฟันหลังอาหารทันที ไม่นอนราบหลังอาหารทันที 
ให้รอประมาณ 30 นาที 
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5. หลีกเลี่ยงอาหารและสิ่งแวดล้อมท่ีกระตุ้นให้เกิดการอาเจียนได้ง่าย 
6. ให้ยารักษาตามอาการ เช่น ยาแก้อาเจียน หรือยาแก้แพ้ เป็นต้น 

การให้สารน้้า 
การให้สารน้้าเป็นส่วนที่มีความส้าคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วย ชนิดของสารน้้าที่แนะน้า

คือ 0.9%NaCl โดยควรหลีกเลี่ยงสารน้้าที่มี dextrose และสารน้้าที่มีความเข้มข้นของ NaCl สูง 
เช่น 3%NaCl แม้ว่าผู้ป่วยจะมีระดับโซเดียมในเลือดต่้ามากก็ตาม เนื่องจากการแก้ไขโซเดียม 
ที่เร็วเกินไป จะท้าให้เกิดภาวะ central pontine myelinolysis ได้ 

การให้ยาแก้คล่ืนไส้อาเจียน 
-  การศึกษาชนิด cohort และ case-control จ้านวนมากพบว่า การได้รับ pyridoxine 

ร่วมกับ doxylamine ในผู้ป่วย hyperemesis gravidarum มีความปลอดภัย โดยเฉพาะความ
ปลอดภัยต่อทารกในครรภ์(1) 

-  ยา antihistamine มีผลยับยั้งการหลั่ง histamine ที่ histamine receptor และมีผล
ต่อ vestibular system ซึ่งลดการกระตุ้นที่ vomiting center จึงลดอาการคลื่นไส้อาเจียนได้  
มีการศึกษาความปลอดภัยของยา antihistamine ในหญิงตั้งครรภ์ ไม่พบหลักฐานแสดงว่า 
ยามีพิษต่อทารกในครรภ์(2) 

-  มีรายงานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่า การให้ metoclopramide ร่วมกับ diphenhydramine 
ได้ผลในการลดอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วย hyperemesis gravidarum ได้ดี(3) 

-  ยากลุ่ม phenothiazines เช่น prochlorperazine และ chlorpromazine เป็น
กลุ่ม dopamine antagonist แก้อาการคลื่นไส้โดยการยับยั้งที่ chemoreceptor trigger zone 
ผ่านทาง gastrointestinal tract D2 receptor ยากลุ่มนี้มีรายงานการเกิดโรคเพดานโหว่ 
ความผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้อแขนขา และความผิดปกติของหัวใจในทารก ดังนั้น จึงควร
หลีกเลี่ยงยา phenothiazine(4) 

-  ยา domperidone มีฤทธิ์ยับยั้งที่ central chemoreceptor trigger zone แต่ยังไม่มี
รายงานด้านความปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์ 
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องค์ความรู้ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน 

 

การให้วิตามิน 
-   รายงานของ American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) 

พบว่า การรับประทานวิตามินรวมตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จะชว่ยบรรเทาความรุนแรงของอาการแพ้ท้องได้(5) 
-   ผู้ป่วย hyperemesis gravidarum ที่มีอาการนานมากกว่า 3 สัปดาห์ขึ้นไป ควรให้ 

thiamine ทดแทน  ปริมาณยาที่แนะน้าคือ รับประทานวันละ 50 มิลลิกรัม หรือให้ทางหลอดเลือดด้า
วันละ 100 มิลลิกรัม หรืออาจให้วิตามินรวมผสมในสารน้้า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ จนกระทั่งผู้ป่วย
กลับมารับประทานอาหารได้เป็นปกติ 

-   การศึกษาการให้ pyridoxine หรือวิตามินบี 6 ขนาด10-25 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง 
ปริมาณสูงสุด 100 มิลลิกรัมต่อวัน พบว่ามีความปลอดภัยและมีประสิทธิผลดี 

การให้ corticosteroid  
ปัจจุบันยังเป็นข้อถกเถียงเรื่องประโยชน์ของการให้ steroid  

 

 

 เป็นภาวะที่หญิงตั้งครรภ์ ได้ 2–3 เดือน แล้วมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน 
อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร หรืออาเจียนหลังทานอาหาร การแพทย์แผนจีนจัดอยู่ในกลุ่มอาการ  
“โอ่วทู่ (อาเจียน)” เกิดจากชี่กระเพาะอาหารไม่สามารถไหลลงล่าง จึงเกิดอาการอาเจียน  

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 

1.ม้ามและกระเพาะอาหารอ่อนแอ（脾胃虚弱） 
   โดยชี่ของม้ามและกระเพาะอาหารพร่องเป็นพ้ืนฐาน เมื่อตั้งครรภ์ไม่มีประจ้าเดือนมา 
เลือดไม่สามารถระบายออกจากทะเลแห่งเลือดได้ ท้าให้ชี่ในเส้นชงเกิดการคั่ง แล้วย้อนขึ้นไป
รุกรานกระเพาะอาหาร ท้าให้ชี่กระเพาะอาหารไม่สามารถไหลลงได้ จึงเกิดอาการอาเจียน 
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2. ตับและกระเพาะอาหารไม่ประสานกัน（肝胃不和） 

ขณะตั้งครรภ์มีอารมณ์ซึมเศร้า ขี้โมโห ชี่ตับไม่กระจายออก จึงไปรุกรานชี่กระเพาะ
อาหาร ท้าให้การท้าหน้าที่ของตับและกระเพาะอาหารไม่ประสานกัน ชี่กระเพาะอาหารไม่สามารถ 
ไหลลงล่าง แต่ย้อนกลับขึ้นบน จึงเกิดอาการอาเจียน  

การวินิจฉัยแยกกลุ่มอาการ 
1. ม้ามและกระเพาะอาหารอ่อนแอ（脾胃虚弱）  

ช่วง 2-3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน อาเจียนทันทีหลัง
รับประทานอาหาร หรืออาเจียนมีแต่น้้าลาย ท้องตึง จุกแน่น อ่อนเพลีย ง่วงนอน ลิ้นซีด ฝ้าขาว ชีพจร 
ผ่อน (huan) ลื่น (hua) และไม่มีแรง 
2. ตับและกระเพาะอาหารไม่ประสานกัน（肝胃不和） 

ในช่วงแรกของการตั้งครรภ์ จะอาเจียนเป็นน้้ารสขมหรือเปรี้ยว แน่นท้อง ปวดชายโครง  
เรอ ปากขม ถอนหายใจบ่อย โมโหง่าย วิงเวียน ตึงกระบอกตา ฝ้าลิ้นเหลืองเล็กน้อย ชีพจร ตึง (xian) และ
ลื่น (hua) 

การฝังเข็มรักษา 
1. ม้ามและกระเพาะอาหารอ่อนแอ 

หลักการ เสริมม้าม ปรับสมดุลกระเพาะอาหาร ลดชี่ไหลย้อน เพ่ือระงับอาเจียน เลือก
จุดฝังเข็มบนเส้นเริ่น, เส้นกระเพาะอาหารและม้ามเป็นหลัก คือ Zhongwan (CV 12), Neiguan 
(PC 6), Zusanli (ST 36) และ Gongsun (SP 4) ใช้วิธีกระตุ้นแบบบ้ารุงหรือแบบกลางๆ  

 ความหมายของการใช้จุด  
Zhongwan (CV 12) เป็นจุดอิทธิพลของอวัยวะฝู่ เป็นจุดบนเส้นเริ่น เมื่อร่วมกับจุด Zusanli 

(ST 36) ซึ่งเป็นจุดเหอล่างของเส้นกระเพาะอาหาร จะช่วยเสริมม้ามและปรับชี่กระเพาะอาหาร
ให้สมดุล ท้าให้ชี่กระเพาะอาหารไหลกลับลงล่าง แล้วอาการอาเจียนหายไป  

Neiguan (PC 6) กับ Gongsun (SP 4) ล้วนเป็นจุดลั่วและปาม่ายเจียวฮุ่ย ซึ่งชี่จะติดต่อ
ไปยังเส้นอินเหวยกับเส้นชง และเชื่อมกันที่กระเพาะอาหาร ช่วยขยายทรวงอก แก้ชี่ติดขัดบริเวณ
กระบังลม และปรับชี่กระเพาะอาหารให้ไหลลง 
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2. ตับและกระเพาะอาหารไม่ประสานกัน  
หลักการ: กระจายชี่ตับ ปรับสมดุลกระเพาะอาหาร  ลดชี่ไหลย้อน เพ่ือระงับอาเจียน  

เลือกจุดฝังเข็มบนเส้นกระเพาะอาหารและตับเป็นหลัก คือ Zhongwan (CV 12), Zusanli (ST 36), 
Neiguan (PC 6), Tanzhong (CV 17) และ Taichong (LR 3) ใช้วิธีกระตุ้นแบบกลางๆ หรือระบาย
เส้นตับ 

 อธิบาย 
เนื่องจากชี่ตับแกร่ง แต่ม้ามอ่อนแอ จึงเลือก Zhongwan (CV 12) และ Zusanli (ST 36) 

เพ่ือเสริมม้าม ปรับสมดุลกระเพาะอาหาร  
Taichong (LR 3) เป็นจุดหยวนของเส้นตับ ช่วยควบคุมหยางตับ ปรับสมดุลชี่ตับให้

กระจายออก ลดการคั่งของชี่ ลดชี่ไหลย้อน จึงระงับอาเจียน  
Neiguan (PC 6) เป็นจุดลั่วของเส้นเยื่อหุ้มหัวใจ ลดอาการอึดอัดแน่นอก สงบกระเพาะ

อาหาร ลดชี่ไหลย้อน เมื่อใช้ร่วมกับ Zhongwan (CV 12) จะช่วยควบคุมชี่ที่ไปซานเจียว  
Tanzhong (CV 17) เป็นจุดอิทธิพลของชี่ ช่วยปรับการไหลเวียนของชี่ และลดชี่ไหลย้อน  

 ในช่วงตั้งครรภ์ระยะแรก ควรเลือกใช้จ้านวนจุดน้อย และกระตุ้นเข็มด้วยความนุ่มนวล  
เพ่ือไม่ให้รบกวนชี่ของทารกในครรภ์ที่ยังไม่ค่อยมั่นคง  

การฝังเข็มหู  
 เลือกจุด stomach, spleen, liver, shenmen 

การดูแลสุขภาพ 

 ผู้ป่วยควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอ ท้าจิตใจให้สบาย งดอาหารฤทธิ์เย็น อาหารดิบๆ ไม่สุก 

หรืออาหารหวานมัน ควรรับประทานอาหารครั้งละน้อยๆ แต่บ่อย 
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นพ.สมชัย โกวิทเจริญกลุ 

อุบัติการณ ์
ความชุกของภาวะปวดประจําเดือนเท่ากับร้อยละ 25-90 โดยร้อยละ 67.2-90 ของผู้ป่วย

มีอายุ 18 ปีขึ้นไป อุบัติการณ์จะลดลงผกผันกับอายุที่เพ่ิมขึ้น (2,3) ไม่พบความแตกต่างทาง 
เชื้อชาติ ผู้ที่เคยตั้งครรภ์หรือมีบุตรแล้วมักจะปวดประจําเดือนน้อยลง(4) 

ชนิดของภาวะปวดประจ าเดือน แบ่งได้เป็น 2 ชนิด(1) 
1. ปวดประจ าเดือนชนิดปฐมภูมิ (primary dysmenorrhea) 

 ปวดประจําเดือนโดยตรวจไม่พบพยาธิสภาพหรือความผิดปกติใดๆ ในอุ้งเชิงกราน  
มักสัมพันธ์กับรอบเดือนที่มีการตกไข่ 

2. ปวดประจ าเดือนชนิดทุติยภูมิ (secondary dysmenorrhea) 
ปวดประจําเดือนโดยมีสาเหตุจากพยาธิสภาพของอวัยวะภายในหรือภายนอกอุ้งเชิงกราน 

โรคที่เป็นสาเหตุที่พบบ่อย ได้แก ่endometriosis, leiomyoma uteri, adenomyosis, ovarian cyst, 
pelvic congestion(5) , และผู้ป่วยที่ใช้ห่วงคุมกําเนิด copper IUD(6-7)  

อาการและอาการแสดง(1) 
 ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการปวดประจําเดือนหลังจากมีประจําเดือนครั้งแรก(menarche) 
แล้ว 1-3 ปี เพราะเริ่มเป็นรอบเดือนที่มีการตกไข่อย่างสมบูรณ์ จึงเกิดภาวะปวดประจําเดือน 
อาการปวดอาจเกิดก่อนประจําเดือนมา 2-7 วัน หรือขณะกําลังมีประจําเดือน ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะ
ปวดมากในวันแรกหรือวันที่สองซึ่งเป็นวันที่มีประจําเดือนมามาก และจะค่อยๆ ทุเลาลงเมื่อ
ประจําเดือนมาน้อยลง ความรุนแรงของอาการปวดประจําเดือน เริ่มตั้งแต่ปวดหน่วงๆ ปวดแสบๆ 
ปวดตึงท้องน้อยเล็กน้อยจนถึงปวดมาก อาจมีอาการปวดบีบรัดอย่างรุนแรง ผู้ป่วยอาจปวด
บริเวณสะดือ ปวดท้องน้อยข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้าง บางครั้งอาจปวดร้าวไปหลังหรือ 

ปวดประจ าเดือน 
Dysmenorhea 
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หน้าขา ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ปวดศีรษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปวดแบบ 
ไมเกรน วิงเวียน ท้องเสีย ท้องผูก อ่อนเพลีย และเป็นลมหน้ามืดร่วมด้วย 

พยาธิก าเนิด (1,8) 
เยื่อบุมดลูกถูกกระตุ้นให้หนาขึ้นเป็น proliferative endometrium โดยเอสโตรเจน, 

หลังจากมีการตกไข่ โปรเจสโตรเจนจาก corpus luteum จะเปลี่ยน proliferative endometrium 
เป็น secretory endometrium ซึ่งเยื่อบุมดลูกจะหนาตัว บวม และบรรจุแน่นด้วยไกลโคเจน 
เพ่ือเตรียมให้ตัวอ่อนที่จะเกิดการปฏิสนธิมาฝังตัวและเกิดภาวะตั้งครรภ์ แต่ถ้าไม่มีการตั้งครรภ์ 
corpus luteum จะฝ่อไป ปริมาณโปรเจสโตรเจนจะลดลง เยื่อบุมดลูกที่หนาตัวจะสลายตัวและ
หลั่ง lysosomal enzyme phospholipase A2 ออกมาย่อย phospholipid ในผนังเซลเยื่อบุ
โพรงมดลูก เกิด arachidonic acid ซึ่งเป็น free fatty acid อันเป็นสารตั้งต้นในการสร้าง 
prostaglandins ทําให้มี prostaglandins และ inflammatory mediators ออกมา สาร 2 ตัว
นี้จะกระตุ้นกล้ามเนื้อมดลูกให้บีบรัดตัวจนเกิดอาการปวดประจําเดือนขึ้น ขณะที่มดลูกหดรัดตัว 
เลือดที่ไปเลี้ยงเยื่อบุโพรงมดลูกจะมีปริมาณลดลง ประกอบกับมีการหดตัวและขดเป็นเกลียวของ
หลอดเลือดแดง ทําให้เยื่อบุโพรงมดลูกขาดเลือดไปเลี้ยง แล้วหดตัวบางลงและสลายตัวหลุดลอก
ออกมา การหดรัดตัวของกล้ามเนื้อมดลูก นอกจากจะบีบไล่เลือดและเนื้อเยื่อที่ตายผ่านปาก
มดลูกออกมาแล้ว ยังทําให้เนื้อเยื่อของอวัยวะข้างเคียงมดลูกขาดออกซิเจนไปเลี้ยงด้วย ดังนั้น  
การบีบรัดของมดลูกร่วมกับการขาดเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมดลูกและอวัยวะ
ข้างเคียง รวมทั้งมีรายงานวิจัยพบว่า vasopressin ในเลือดเพ่ิมขึ้นระหว่างรอบเดือนที่มีไข่ตก 
เป็นกลไกทําให้เกิดภาวะปวดประจําเดือน 

ภาวะปวดประจําเดือนยังอาจเกิดจากปลายประสาทสัมผัสอักเสบ ทําให้ไวต่อการกระตุ้น
จาก prostaglandin เพ่ิมขึ้น  ปัจจัยอ่ืนที่อาจพบร่วม ได้แก่ รูเปิดปากมดลูกตีบ ทําให้ประจําเดือน
ผ่านไม่สะดวก ขาดการออกกําลังกาย ระดับฮอร์โมนในร่างกายไม่ปกติ ปัญหาทางด้านจิตใจ 
ความเครียดวิตกกังวล 

การวินิจฉัยโรค (1) 
1) ประวัติการปวดประจําเดือนที่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของผู้ป่วย  

ความรุนแรงของการปวดประจําเดือนไม่สามารถตรวจวัดเป็นระดับได้ ส่วนใหญ่จึงให้ผู้ป่วย
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ประเมินระดับความเจ็บปวดของตนเอง นอกจากนี้ อาจอาศัยประวัติการรับประทานยาแก้ปวด
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงชนิดและขนาดยาเท่าใด 

2) การตรวจร่างกายทั่วไปและการตรวจภายในเพ่ือหาพยาธิสภาพ รวมทั้งการตรวจ
มะเร็งปากมดลูก (Pap smear test) 

3) การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonography), CT scan, คลื่นแม่เหล็ก (MRI) 
การส่องกล้องตรวจ (laparoscopic diagnosis) การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก (hysteroscopy) 
หรือ fractional uterine curettage ในรายที่สงสัยเป็น secondary dysmenorrhea 

4) การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ CBC, ESR, C-reactive protein, tumor markers 
หรือ urine analysis  

การวินิจฉัยแยกโรค(1) 
1. Secondary dysmenorrhea ได้แก่ endometriosis, adenomyosis, leiomyoma uteri, 

pelvic inflammatory disease, ovarian tumor, copper IUD insertion และ ปากมดลูกตีบตัน  
2. Congenital anomalies of genital organs เช่น bicornuate uteri, septate uterus, 

transverse vaginal septum เป็นต้น 
3. Pelvic congestion syndrome   
4. Psychopathogenic dysmenorrhea 

การรักษาแผนปัจจุบัน 
1. การให้ยาระงับปวด non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDS)  

1.1 ยากลุ่ม COX-1 inhibitor(9) ได้ผลดีในการระงับอาการปวดประจําเดือน 
ถึงร้อยละ 70-100 โดยยับยั้งหรือต้านฤทธิ์สาร prostaglandin(9) ส่วนใหญ่ใช้ในผู้ที่ไม่ต้องการ
คุมกําเนิด เนื่องจากยาไม่ยับยั้งการตกไข่ โดยให้ผู้ป่วยรับประทาน 1-3 วันก่อนมีประจําเดือนและ 
ขณะมีประจําเดือน ยากลุ่มนี้มีผลข้างเคียง คือ  

- ผลต่อระบบทางเดินอาหาร  มีอาการคลื ่นไส้อาเจียน ท้องเส ีย ปวดท้อง 
โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคกระเพาะอาหารจะมีอาการรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากยามีฤทธิ์ยับยั้ง
ทั้ง COX-1 และ COX-2 ทําให้ prostaglandins ที่ปกป้องเยื่อบุกระเพาะอาหารและลําไส้ 
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ถูกทําลายไป เกิดแผลในกระเพาะอาหารและลําไส้ได้ง่าย จึงให้รับประทานหลังอาหาร และไม่
แนะนําให้ใช้ในผู้ป่วยที่มีแผลหรือมีการอักเสบในทางเดินอาหาร 

- ผลต่อระบบประสาท มีอาการปวดหลัง มึนงง เวียนศีรษะ ง่วงซึม ตาพร่า ซึมเศร้า  
- ผลข้างเคียงอ่ืนๆ มีผลต่อตับและไต ทําให้บวมน้ํา อาจเกิดภูมิแพ้โดยมีผื่นแดงคัน 

ตามตัว หรือกรณีรุนแรงอาจทําให้หลอดลมหดเกร็งจนหายใจลําบากและหูอื้อ ยากลุ่มนี้ ได้แก่  
 - Ibuprofen 400 มก. วันละ 4 ครั้ง  
 - Indomethacin 25 มก. วันละ 3 ครั้ง  
 - Flufennamic acid 200 มก. วันละ 3 ครั้ง  
 - Ketoprofen 100 มก. วันละ 2 ครั้ง  
 - Mefenamic acid 250-500 มก. วันละ 3 ครั้ง  
 - Naproxen sodium 375 มก. วันละ 2 ครั้ง  
 - Tolfenamic acid 200 มก. วันละ 3 ครั้ง  
1.2 ยากลุ่ม COX-2 inhibitor(10) prostaglandins เกิดจากการสังเคราะห์ด้วย 

เอนไซม์ 2 ตัว คือ cyclooxygenase-1 (COX-1) และ cyclooxygenase-2 (COX-2) ยา 
COX2 inhibitor จะไปแย่งที่กับ cyclooxygenase 2 ซึ่งเป็นสารทําให้เกิดการอักเสบและ 
การปวด แต่ไม่ยับยั้งการทํางานของ cyclooxygenase 1 ซึ่งปกติพบในบริเวณที่มีการอักเสบ
และในเยื่อบุกระเพาะอาหาร, prostaglandins ที่สร้างจาก cyclooxygenase 1 มีคุณสมบัติในการ
ปกป้องเยื่อบุกระเพาะอาหารไม่ให้เกิดแผล ดังนั้น COX2 inhibitor จึงมีคุณสมบัติในการลดภาวะ
อักเสบและการปวด โดยมีผลทําลายเยื่อบุกระเพาะอาหารน้อย แต่ไม่ควรใช้ยา COX2 inhibitor ใน
ผู้ป่วยที่แพ้ยากลุ่ม sulfa เพราะอาจแพ้ยาได ้

2. ฮอร์โมน 
2.1 ฮอร์โมนคุมก าเนิด (hormonal contraceptive) จะปรับระดับฮอร์โมนใน 

ร่างกาย ทําให้ไม่มีการตกไข่หรือไม่มีประจําเดือน และลดปริมาณการสร้าง prostaglandin  
ในมดลูกและเลือดลง ภาวะปวดประจําเดือนจากการหดรัดตัวของกล้ามเนื้อมดลูกจึงลดลง  
ยากลุ่มนี้ได้แก่ ยาคุมกําเนิดชนิดรับประทาน (combined oral contraceptive pill) ชนิดฝัง 
(Norplant) และ ชนิดฉีด (Depo-provera) ยากลุ่มนี้ใช้ได้ผลดีถึงร้อยละ 90, ใน systematic 
review ปี ค.ศ. 2001 พบว่า ประสิทธิผลของยาทั้ง 3 กลุ่มในการรักษา primary dysmenorrhea 
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ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (11) ยากลุ่มนี้ควรให้นานติดต่อกันอย่างน้อย 3 เดือน ถ้าได้ผลดี
พิจารณาให้ต่อไป ถ้าได้ผลไม่ค่อยดีอาจต้องเสริมด้วย prostaglandin synthetase inhibitor, 
ยาฮอร์โมนไม่ควรใช้ในผู้ที่ต้องการตั้งครรภ์ 

2.2 Danazol เป็น synthetic steroid ethisterone (modified testosterone) 
ออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง steroid hormones ของรังไข่ ทําให้ estradiol ลดลง โดยไม่ค่อยมีผล
ต่อการสร้าง pituitary hormones แต่อาจมี luteinizing hormone และ androgens เพ่ิมขึ้น 
ยานี้ทําให้เยื่อบุโพรงมดลูกฝ่อ ประจําเดือนมาน้อยลง และลดภาวะปวดประจําเดือน ชนิด
รับประทาน ขนาด 200 มก. เช้า เย็น ชนิดห่วงคุมกําเนิดบรรจุ Danazol (Danazol-loaded 
intrauterine device) ขนาด 400 มก. ใส่ในโพรงมดลูกนาน 4-6 เดือน  

2.3 GnRH agonist ขนาด 3.75 มก ฉีดเดือนละ 1 เข็ม สามารถยับยั้งการปวด 
ประจําเดือนโดยระงับการตกไข่ และทําให้เยื่อบุโพรงมดลูกฝ่อได้เช่นกัน  
    ปัจจุบันพบว่าการใส่ห่วงคุมกําเนิดที่มีฮอร์โมนในโพรงมดลูก เช่น Mirena IUD 
(levonorgestrel-releasing intrauterine system) ช่วยระงับอาการปวดประจําเดือนได้ดี (10) แต่
การใส่ห่วง copper IUD ซึ่งไม่มีฮอร์โมน ทําให้ปวดประจําเดือนเพิ่มขึ้น 

3. ยาแก้ปวดอื่นๆ เช่น tramadol hydrochloride (50 มก.) รับประทาน 1-2 เม็ด 
ทุก 6 ชั่วโมง, nifedipine เป็น calcium channel blocker ที่มีการใช้เพ่ือแก้ปวด แต่อาจมี 
ผลข้างเคียงต่อหัวใจและหลอดเลือด 

4. การผ่าตัด เช่น การขยายปากมดลูก การส่องกล้องตัดเส้นประสาท uterosacral  
(laparoscopic uterosacral nerve ablation: LUNA), หัตถการเหล่านี้ได้ผลไม่แน่นอน สามารถ
ทุเลาอาการปวดลงได้ประมาณร้อยละ 40-70  

5. การดูแลด้านจิตใจและพฤติกรรมบ าบัด (behavioral therapy) เช่น การปรับปรุง 
แก้ไขสิ่งแวดล้อมและภาวะจิตใจ  การระงับความเครียดความโกรธ การออกกําลังกาย โยคะ  
ชี่กง(12) การอบความร้อน อบไอน้ํา อบสมุนไพร การนวดกระตุ้นการไหลเวียนเลือดด้วยไฟฟ้า
และคลื่นเสียงความถ่ีสูง การให้ยาบํารุง thiamine, vitamin E, omega 3,6 เป็นต้น 

6. การฝังเข็มหรือกดจุดระงับปวด (acupuncture or acupressure) มีผลการวิจัย
พบว่าได้ผลดีในการรักษาภาวะปวดประจําเดือน(13) และเพ่ิมคุณภาพชีวิตอย่างชัดเจน มีการวิจัย
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องค์ความรู้ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน 

 

พบว่า การฝังเข็มช่วยลด subjective perception of dysmenorrhea(14)  การศึกษาพบว่าสมุนไพร
จีนได้ผลค่อนข้างดีเช่นกัน(15) 

 
 

 

ประวัติความเป็นมา  
สมัยราชวงศ์ฮ่าน (ก่อน ค.ศ.206-ค.ศ.220) ตํารา Synopsis of Prescriptions of the Golden 

Chamber（金匮要略）ในปี ค.ศ.219 ของ จาง จ้งจิ่ง（张仲景）เขียนไว้ว่า “อาการปวดท้องน้อย
ทุกๆ เดือน เกิดจากประจําเดือนไหลเวียนไม่สะดวก เกิดเลือดคั่งอยู่ภายในให้รักษาด้วยตํารับ  
ถู่กวาเกินส่าน（土瓜根散）เพ่ือสลายเลือดคั่งและกระตุ้นการไหลเวียนเลือด” 

สมัยราชวงศ์สุย (ค.ศ.581-618) ตํารา Treatise on the Pathogenesis and Manifestations 
of All Diseases（诸病源候论）ในปี ค.ศ.610 เขียนไว้ว่า “เวลาประจําเดือนมาแล้วปวดท้อง  
เกิดจากการตรากตรําทํางาน ทําให้สูญเสียชี่และเลือด ร่ายกายเกิดภาวะพร่อง หรือเกิดจาก 
ลมเย็นกระทบมดลูก, เส้นชง, และเส้นเริ่น” ถือเป็นรากฐานของทฤษฎีว่าด้วยสาเหตุและกลไก
การเกิดภาวะปวดประจําเดือน 

สมัยราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ.960-1279) ตํารา Compendium of Effective Prescriptions 
for Women（妇人大全良方）ในปี ค.ศ. 1237 เขียนไว้ว่า “สาเหตุของภาวะปวดประจําเดือน 
เกิดจากความเย็น ชี่ติดขัด หรือเลือดคั่ง การรักษาจึงแตกต่างกันไปตามสาเหตุ” ซึ่งตํารับการรักษา
ยังคงใช้กันจนถึงปัจจุบัน 

สมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ.1368-1644) ตํารา Complete Works of Jingyue（景岳全书）

ในปี ค.ศ.1640 เขียนไว้ว่า “อาการปวดท้องขณะมีประจําเดือน มีทั้งภาวะแกร่งและภาวะพร่อง 
ภาวะแกร่งเกิดจากความเย็นทําให้เลือดคั่งชี่ติดขัด หรือความร้อนทําให้ชี่ติดขัด ภาวะพร่อง 
เกิดจากชี่พร่องหรือเลือดพร่อง ผู้ป่วยที่มีภาวะแกร่ง มักปวดก่อนประจําเดือนมาและปวดน้อยลง
เมื่อประจําเดือนมา ผู้ป่วยที่มีภาวะพร่อง มักปวดขณะประจําเดือนมา หรือประจําเดือนหมดก็ยัง
ไม่หายปวด หรืออาจปวดมากขึ้น อาการปวดท้องถ้ากดแล้วสบายขึ้นแสดงว่าเป็นภาวะพร่อง  
ถ้ากดแตะไม่ได้แสดงว่าเป็นภาวะแกร่ง 



 
 

 
184                                                                                         ปวดประจําเดือน                                                                                                                                    

 

 

สมัยราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1644-1911) ตํารา Golden Mirror of Medicine（医宗金鉴）ในปี 
ค.ศ.1742 และ Fu Qingzhu’s Obstetrics and Gynecology（傅青主女科）ในปี ค.ศ.1827  
ได้เพ่ิมทฤษฏีชี่ตับติดขัดทําให้เกิดไฟ ทฤษฏีเย็นชื้น ทฤษฏีตับและไตพร่อง เป็นสาเหตุและกลไก
การเกิดโรคด้วย 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค  
1) ติดขัดก็ปวด（不通则痛）การติดขัดของชี่และเลือดทําให้เกิดอาการปวด ตําแหน่ง

ของโรคอยู่ที่มดลูก, เส้นชง, และเส้นเริ่น จัดเป็นภาวะแกร่ง ซึ่งอาจเกิดจากชี่และเลือดติดขัด 
ความเย็น หรือความร้อนชื้น ทําให้ชี่และเลือดในมดลูกไหลเวียนไม่สะดวก 

2) หล่อเลี้ยงไม่พอก็ปวด（不荣则痛）ชี่และเลือดหล่อเลี้ยงไม่พอ ทําให้เกิดอาการปวด 
ตําแหน่งของโรคอยู่ที่มดลูก, เส้นชง, และเส้นเริ่น จัดเป็นภาวะพร่อง ซึ่งอาจเกิดจากชี่และเลือด
พร่อง หรือไตอ่อนแอ ทําให้ชี่และเลือดไปหล่อเลี้ยงมดลูกไม่เพียงพอ 

ในภาวะปกติ ชี่และเลือดที่ไหลเวียนในมดลูก, เส้นชง, และเส้นเริ่น มีปริมาณพอดี แม้มี
ภาวะแกร่งหรือพร่องก็ไม่เกิดอาการปวดท้อง แต่ถึงเวลาที่จะมีประจําเดือน มดลูก, เส้นชง, และ
เส้นเริ่น ต้องใช้ชี่และเลือดปริมาณเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว เมื่อมีสาเหตุใดๆ มารบกวนการไหลเวียน
ดังกล่าว จะทําให้เกิดภาวะปวดประจําเดือน เมื่อประจําเดือนหมด ชี่และเลือดในมดลูก, เส้นชง, 
และเส้นเริ่น จะกลับสู่ภาวะปกติ ภาวะปวดประจําเดือนก็จะหายไป หากสาเหตุของการรบกวน
มดลูก, เส้นชง, และเส้นเริ่น ยังคงอยู่ในร่างกายหรือไม่ได้รับการรักษา เมื่อมีประจําเดือน 
รอบใหม่ก็จะเกิดอาการเหมือนเดิม 

การวินิจฉัยแยกกลุ่มอาการ 
1. เลือดคั่งจากชี่ติดขัด（气滞血瘀）สาเหตุจากอารมณ์ต่างๆ ไม่ว่าวิตกกังวล โมโห 

โกรธ เครียด กลัดกลุ้ม จะกระทบตับ ทําให้ชี่ติดขัดและเลือดไหลเวียนไม่สะดวก โดยเฉพาะที่
มดลูก, เส้นชง, และเส้นเริ่น  

อาการ: ปวดแน่นอึดอัดท้องน้อยก่อนและขณะมีประจําเดือน ปฏิเสธไม่ให้กดท้องน้อย 
ประจําเดือนมาน้อย สีม่วงคล้ําและมีลิ่มเลือด อาการปวดลดลงเมื่อลิ่มเลือดไหลออกได้ มักมี
อาการแน่นอกและคัดเต้านมร่วมด้วย ลิ้นม่วงคล้ําหรือมีจุดเลือดค่ัง ชีพจรตึง (xian)  
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2. เลือดคั่งจากความเย็น（寒凝血瘀）สาเหตุจากความเย็นชื้นกระทบร่างกายขณะ
ก่อนหรือมีประจําเดือน เช่น อากาศเย็น ด่ืมน้ําเย็นหรือน้ําแข็ง ว่ายน้ํา ตากฝน ทําให้ชี่และเลือด
ติดขัดท่ีมดลูก, เส้นชง, และเส้นเริ่น  

อาการ: ปวดเย็นท้องน้อยก่อนและขณะมีประจําเดือน ปฏิเสธไม่ให้กดท้องน้อย 
ประจําเดือนมาน้อย สีคล้ําและมีลิ่มเลือด ใบหน้าซีดขาว แขนขาเย็น กลัวหนาว อาการปวด 
จะทุเลาเมื่อได้รับความอุ่น ลิ้นคล้ํา ฝ้าขาว ชีพจรจม (chen), ตึง (xian) และแน่น (jin) 

3. ชี่ติดขัดเลือดคั่งจากความร้อนชื้น（湿热瘀阻）สาเหตุจากความร้อนชื้นสะสม
ภายใน ทําให้ชี่และเลือดติดขัดท่ีมดลูก เส้นชง และเส้นเริ่น 

อาการ: ปวดแน่นอึดอัดท้องน้อย ปวดก่อนและขณะมีประจําเดือน รู้สึกร้อนผ่าว อาจ
ปวดร้าวไปถึงกระเบนเหน็บ ประจําเดือนมามากและนาน สีแดงคล้ํามีน้ําเมือกมาก (ระยะก่อนมี
ประจําเดือนอาจมีตกขาวมาก ลักษณะสีเหลืองและมีกลิ่น) ปัสสาวะเหลืองเข้ม ลิ้นแดง  
ฝ้าเหลืองเหนียว ชีพจรลื่น (hua) และเร็ว (shuo) หรือตึง (xian) และเร็ว (shuo)  

4. ชี่และเลือดพร่อง（气血虚弱）สาเหตุจากม้ามและกระเพาะอาหารพร่อง  
ไม่สามารถลําเลียง-แปรสภาพสารอาหารได,้ เจ็บป่วยเรื้อรัง, หรือเสียเลือดมาก ทําให้ชี่และเลือด
ไม่เพียงพอในการหล่อเลี้ยงมดลูก, เส้นชง, และเส้นเริ่น 
 อาการ: ปวดขณะมีและหลังมีประจําเดือน อาการปวดไม่ชัดเจน กดท้องแล้วรู้สึกสบาย 
เลือดมาน้อยสีจาง ใบหน้าไม่สดใส อ่อนเพลียไม่มีแรง เวียนศีรษะ ใจหวิว ลิ้นซีด ชีพจรเล็ก (xi) 
และไม่มีแรง 

5. ชี่ไตพร่อง（肾气亏损）สาเหตุจากสุขภาพอ่อนแอ หรือคลอดบุตรหลายคน ทําให้จิง
และเลือดไม่เพียงพอในการหล่อเลี้ยงมดลูก, เส้นชง, และเส้นเริ่น  

อาการ: ส่วนใหญ่ปวดท้องหลังประจําเดือนหมด 1-2 วัน ปวดติดต่อกัน กดท้องแล้วรู้สึก 
สบาย เลือดมาน้อยสีคล้ําจางๆ เวียนศีรษะ หูอ้ือ ใบหน้าหมองคล้ํา ขี้ลืม นอนไม่หลับ ปวดเมื่อยเอว  
เข่าอ่อนแรง ลิ้นแดงจางๆ ฝ้าบาง ชีพจรจม (chen) และเล็ก (xi) 

การรักษาด้วยการฝังเข็ม  
วิเคราะห์ตามสาเหตุและกลไกการเกิดภาวะปวดประจําเดือน เลือกจุดฝังเข็มบน 

เส้นชง, เส้นเริ่น, เส้นตับ, เส้นม้าม และเส้นไต เป็นหลัก  
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1.  จุดหลัก  
Guanyuan (CV 4), Zhongji (CV 3) กระตุ้นแบบบํารุง Xuehai (SP 10), Diji (SP 8), Ciliao 

(BL 32) กระตุ้นแบบระบาย Sanyinjiao (SP 6) กระตุ้นแบบกลางๆ 

2. จุดเสริมตามการเปี้ยนเจิ้ง 
2.1 เลือดคั่งจากชี่ติดขัด   

    Hegu (LI 4), Taichong (LR 3), Qichong (ST 30) กระตุ้นแบบระบาย Qihai (CV 6) 
กระตุ้นแบบกลางๆ ห้ามลนยาร่วมด้วย 

2.2 เลือดคั่งจากความเย็น  
    Shuidao (ST 28), Dahe (KI 12) และ Guilai (ST 29) กระตุ้นแบบระบาย, Shenshu (BL 23) 

กระตุ้นแบบบํารุง อาจลนยาร่วมด้วยได้ 
2.3 ชี่ติดขัดเลือดคั่งจากความร้อนชื้น  

    Shuidao (ST 28), Yinglingquan (SP 9), Ligou (LR 5), Baihuanshu (BL 30) กระตุ้น
แบบระบาย  

2.4 ชี่และเลือดพร่อง  
    Qihai (CV 6), Zusanli (ST 36), Pishu (BL 20), Weishu (BL 21) กระตุ้นแบบบํารุง 

อาจลนยาร่วมด้วยได้  
2.5 ชี่ไตพร่อง 

    Zusanli (ST 36), Taixi (KI 3), Zhaohai (KI 6), Ganshu (BL 18), Shenshu (BL 23) 
กระตุ้นแบบบํารุง 

เทคนิคการฝังเข็ม  

- เลือกจุดฝังเข็มหลัก 3-5 จุด และเพ่ิมจุดฝังเข็มตามการเปี้ยนเจิ้งให้เหมาะสม 
- คาเข็มประมาณ 20-30 นาที โดยกระตุ้นทุก 5-10 นาที หรือกระตุ้นไฟฟ้า 
- ช่วงก่อนประจําเดือนมา 7-10 วัน ฝังเข็มวันละ 1 ครั้ง ให้ได้อย่างน้อย 5 ครั้ง และ

ช่วงหลังประจําเดือนหมด 7-10 วัน ให้ได้อีก 5 ครั้ง รวมเป็น 10 ครั้งต่อการรักษา 1 รอบเดือน 
และฝังเข็มต่ออีก 1-2 รอบเดือนหลังจากไม่มีอาการปวดแล้ว เพ่ือให้หายดี 

- รายที่ปวดประจําเดือนมาก อาจฝังเข็มวันละ 2 ครั้ง 



 
 
 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                                             187 

 

 

จุดฝังเข็มตามคัมภีรโ์บราณ  

1. ตํารา เจินจิ่วเจี๋ยอ่ีจิง（针灸甲乙经）ปี ค.ศ.259 แนะนําในรายที่ปวดประจําเดือน  
ท้องตึง มีอาการปวดร้าวไปมดลูกและหลังส่วนล่าง คลําได้ก้อนที่มดลูก รู้สึกเย็นช่องคลอดและ
ร้าวไปที่ขาและเข่า รักษาโดยใช้ Shuidao (ST 28) 

2. ตํารา เจินจิ่วต้าเฉิง（针灸大成）ปี ค.ศ.1601 แนะนําในรายที่ปวดท้องน้อยร่วมกับ
อาการมึนงง รักษาโดยใช้ Zhaohai (KI 6), Yangjiao (GB 35), Neiting (ST 44) และ Hegu (LI 4) 

3. ตํารา เจินจิ่วจิงหลุน（针灸经纶）แนะนําในรายที่ปวดท้องน้อยร่วมกับอาการมึนงง 
รักษาโดยใช้ Neiting (ST 44)  

4. ตํารา จงหฺวาเจินจิ่วเสฺว（中华针灸学）แนะนําในรายปวดประจําเดือน รักษาโดยใช้ 
Guanyuan (CV 4), Zhongji (CV 3), Daju (ST 27), Shuidao (ST 28), Xuehai (SP 10), 
Sanyinjiao (SP 6) 
  สําหรับภาวะปวดประจําเดือนชนิดทุติยภูมิ (secondary dysmenorrheal) แม้ไม่มีข้อ
ห้ามในการฝังเข็ม แพทย์ผู้รักษาควรมีความรู้ความเข้าใจ คํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์
ที่ผู้ป่วยจะได้รับ ภายใต้การรักษาแบบผสมผสานการแพทย์แผนจีนกับการแพทย์แผนปัจจุบัน 
(integrated traditional chinese and western medicine) 
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ดัชนีภาษาไทย

ความดันโลหิตสูง  
     - ขณะตั้งครรภ์ 171 
จ้งจ้างฝู่  56  
จ้งจิงลั่ว  56 
เจียว ซุ่นฟา 64 
ชี่ติดขัดเลือดคั่งจากความร้อนชื้น 185 
ชี่ไตพร่อง 185 
ชี่พร่องเลือดคั่ง 56 
ชี่และเลือดพร่อง 185 
ตั้งครรภ์ 
    - ไข่ปลาอุก 171 
    - แฝด 171 
ตับและกระเพาะอาหารไม่ประสานกัน 174 
ทัวเจิ้ง 56 
ปวดศีรษะ 

- จากลมชื้น 29 
- จากลมเย็น 29 

- จากลมร้อน  29 
ปี้เจิ้ง 106 
ม้ามและกระเพาะอาหารอ่อนแอ 173 
ยาวถุ่ยท่ง 106 
ลมเย็นชื้นรุกราน 107 
ลมและเสมหะอุดกั้นเส้นลมปราณ  56, 60 
เลือดค่ัง 37, 107 

- จากความเย็น 186 
- จากชี่ติดขัด 186 

เลือดพร่อง 36 
สิงหน่าวคายเชี่ยว 62 
เสมหะร้อนสะสมจนฝู่แกร่ง  56, 60  
หยางตับแกร่งตีขึ้นบน  56, 60 
ยินตับและไตพร่อง 55 
ยินพร่องลมกระพือ 56 
โอ่วทู่ 173
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ดัชนีศัพท์แพทย์แผนปัจจุบัน 
 
anticoagulant  53 
antiplatelet  52, 53, 55 
biofeedback  19 
chloroquine  148 
danazol  182 
dihydro-ergotamine  21 
diplopia  59 
disease  
    - interstitial lung  136 
    - Paget’s  78 
DMARDs  147, 148, 150 
Dysarthria  70 
dysphagia, oropharyngeal  49 
encephalopathy, Wernicke’s   169 
ergotamine  21, 24 
factor, rheumatoid  137, 139, 140   
hemorrhage  

- subarachnoid  15, 49 
heparin, LMW  52 
hydroxychloroquine  153 
infarction 
     - lacunar  52, 54 
     - migrainous  4 
Irrigation, tidal knee  121 
lavage, arthroscopic  121 
methotrexate  148, 150, 152, 153 
naloxone  7 
 

node  
    - Bouchard’s   134 
     - Heberden’s  134 
nodule 

- rheumatoid  135 
- rheumatoid lung  136 

NOVO 7  53 
phenomenon, gelling  115 
phonophobia  15 
photophobia  3, 15 
prochlorperazine  19, 22, 172 
propranolol  23 
r-tPA  52,54 
score, Siriraj stroke  52 
SSRI  16, 23 
stenosis, spinal  77 
stroke  

- embolic  48 
- ischemic  52 
- in evolution  53 
- thrombotic  48 

syndrome  
- Caplan’s  136 
- Felty’s  137 
- Horner’s  15 
- myofascial pain  80 
- pelvic congestion  180 

TENS  16, 106 
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ดัชนีศัพท์แพทย์จีน 
 

不荣则痛  184 

不通则痛  184 

风寒湿  157 

风寒湿痹  107 

风寒头痛  29 

风热头痛  29 

风湿热   157 

风湿头痛   29 

肝肾阴虚  157 

肝胃不和  174 

肝阳头痛   32 

寒凝血瘀  185 

寒湿腰痛   85 

内伤头痛  32 

脾胃虚弱  173, 174 

 

 

 

 

 

 

 

 

气血虚弱  185 

气滞血瘀  184 

肾气不足   108 

肾气亏损  185 

肾虚头痛   33 

肾虚腰痛   85 

湿热瘀阻  185 

痰浊头痛   34 

外感头痛   29 

血虚头痛   36 

腰肌劳损   85 

瘀血头痛   37 

瘀血阻滞  107 

中经络  56 

中脏腑  56 




