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คํานํา                                                                                                                          ก  

คาํนํา 
  

 ประสิทธิผลของการฝังเข็มรักษาโรคต่าง ๆ เป็นที่ประจักษ์ และยอมรับในระดับ

นานาชาต ิหลายประเทศได้ใช้การฝังเข็มเป็นการแพทย์แบบผสมผสานในการรักษาโรคตา่ง ๆ  

อยา่งแพร่หลาย การยอมรับท่ีเกิดขึน้นี ้นอกจากจะเกิดจากประสบการณ์ตรงของผู้ ท่ีได้รับการ

รักษาด้วยการฝังเข็มแล้ว ยังเกิดจากผลการศึกษาวิจัยอย่างแพร่หลายทัง้ในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน และประเทศต่าง ๆ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยหลายแห่งทัง้ในยุโรปและ

สหรัฐอเมริกามีหลักสูตรการฝังเข็ม เป็นวิชาเรียนในหลักสูตรแพทยศาสตร์ศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  เพื่อให้แพทย์ท่ีสําเร็จการศกึษา สามารถมีวิธีการรักษาท่ีหลากหลายเพื่อช่วยให้

ผลการรักษาผู้ ป่วยมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 การประยกุต์ใช้การฝังเข็มรักษาอาการปวดตา่ง ๆ  นบัว่ามีประสิทธิภาพสงู  และ

เป็นที่ยอมรับของผู้ ป่วยอย่างกว้างขวาง  อย่างไรก็ตาม  เนื่องจากการแพทย์แผนหลกัของ

ประเทศไทย ยงัคงเป็นการแพทย์แผนตะวนัตก เพื่อให้การฝังเข็มเป็นการแพทย์ผสมผสาน

และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ป่วย กรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย

ความร่วมมือจากคณะแพทย์ฝังเข็มที่เป็นคณะทํางานในการจดัทําตํารา การฝังเข็ม รมยา  

จงึได้จดัทําตํารา การฝังเข็มรักษาอาการปวดตา่ง ๆ  ซึ่งนบัเป็นตํารา การฝังเข็ม รมยา เล่มท่ี 

๓  โดยมีวตัถปุระสงค์ให้เป็นแนวทางในการให้บริการการรักษาอาการปวดแบบผสมผสาน 

เป็นการเพิ่มโอกาสในการรักษาแก่ผู้ ป่วย 

 ตํารา “การฝังเข็ม รมยา” แม้จะมีวัตถุประสงค์ใช้ประกอบการฝึกอบรมในหลักสูตร 

“การฝังเข็ม” แต่เพื่อให้ผู้ สนใจในศาสตร์การฝังเข็ม รวมทัง้นักศึกษาแพทย์แผนจีนในระดบั

ปริญญาตรีได้นําไปใช้ศึกษาเพื่อการค้นคว้า   การจดัทําเนือ้หาการรักษาอาการปวดต่าง ๆ 

ด้วยการฝังเข็มเลม่นี ้ได้รวบรวมประสบการณ์การรักษาและงานวิจยั   ทัง้ของผู้ เขียนและจาก

ตํารามานําเสนอ ซึง่อาจมีความคดิเห็นท่ีหลากหลาย  

 การจัดทําตําราเล่มนี ้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีย่ิงจากคณะทํางาน ซึง่ได้สละ

เวลาช่วยกันจัดทําจนเนือ้หาเสร็จสมบูรณ์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือกจงึใคร่ขอขอบคณุคณะทํางานท่ีได้ทุม่เทเสียสละ ร่วมมือร่วมใจกนัจดัทําหนงัสือเล่ม

นี ้จนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ นายแพทย์บณัฑิตย์ พรมเคียมอ่อน อาจารย์
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สมชาย  จิรพินิจวงศ์  ท่ีช่วยตรวจสอบความถกูต้องของเนือ้หาและภาพประกอบ แพทย์หญิง

อัมพร กรอบทอง จากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้กรุณาวาด

ภาพประกอบทัง้หมดในหนงัสือนี ้ จึงหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า ตํารา “การฝังเข็ม รมยา” เล่มนี ้จะ

เป็นประโยชน์แก่แพทย์ฝังเข็ม แพทย์จีน นกัศึกษาในหลกัสูตรการแพทย์แผนจีน  ตลอดจน

ผู้สนใจในศาสตร์นี ้เพื่อพฒันาศาสตร์การฝังเข็มในระบบบริการสขุภาพของประเทศไทย ให้มี

ความมัน่คงและยัง่ยืนสืบไป    

 

 

 

 

     (แพทย์หญิงวิลาวณัย์  จงึประเสริฐ) 
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คาํแนะนําการใช้หนังสือ 

การฝังเขม็  รมยา เล่ม 3 
การฝังเขม็รักษาอาการปวด 

 

 การจัดทําหนังสือ การฝังเข็ม รมยา เล่ม 3 (การฝังเข็มรักษาอาการปวด ) มี

วตัถปุระสงค์ให้ผู้อ่านเข้าใจถึงขัน้ตอนการรักษาอาการปวดตา่ง ๆ ด้วยการฝังเข็ม การรักษา

และการเลือกจุดฝังเข็มที่ใช้ในหนังสือเล่มนี ้เป็นการเรียบเรียงขึน้ทัง้จากประสบการณ์ตรง

ของคณะผู้ เรียบเรียง และจากทัง้เอกสารทางวิชาการที่จัดทําโดยสถาบันการศึกษาที่มี

ชื่อเสียงของสาธารณรัฐประชาชนจีน และนกัวิชาการ ได้แก่ มหาวิทยาลยัการแพทย์แผนจีน

เซี่ยงไฮ้ มหาวิทยาลยัการแพทย์แผนจีนปักกิ่ง  มหาวิทยาลยัการแพทย์แผนจีนนานจิง เป็น

ต้น ทัง้นีเ้พื่อให้ผลการรักษามีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับการรักษาในประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน และเป็นแนวทางในการศกึษาวิจยั ผลการรักษาโรคด้วยการฝังเข็ม เพื่อพฒันา

องค์ความรู้และทกัษะให้ก้าวหน้าตอ่ไป  

 การฝังเข็มเป็นเวชกรรมการรักษาโรคของจีนท่ีมีประวตัิการค้นคว้าและแพร่หลายมา

หลายพนัปี  การฝังเข็มเป็นวิธีการรักษาโรค ฟืน้ฟูสขุภาพ สร้างเสริมสขุภาพและป้องกนัโรค 

โดยการใช้เข็มปักตามตําแหน่งจุดเฉพาะต่าง ๆ ของร่างกาย มีวตัถุประสงค์เพื่อปรับสมดุล

ร่างกาย ช่วยปรับให้อวยัวะและระบบการทํางานต่าง ๆ ของร่างกายกลบัทํางานได้เป็นปกต ิ

โดยเฉพาะท่ีโดดเดน่ในการระงบัอาการเจบ็ปวด  จงึนําไปใช้ในการรักษาโรคปวดตา่ง ๆ ได้ดี 

 หนงัสือ การฝังเข็ม รมยา เลม่ 3 นี ้ประกอบด้วยเนือ้หาตา่ง ๆ  ดงันี ้  

 การรักษาอาการปวดต่าง ๆ  ด้วยการฝังเข็ม กล่าวถึงโรค/กลุ่มอาการ ท่ีพบบอ่ย

และรักษาได้ด้วยการฝังเขม็ โดยมีลําดบัรายละเอียดตา่ง ๆ ในแตล่ะโรค/กลุม่อาการ ดงันี ้

1) ช่ือโรค/กลุ่มอาการ ใช้ชื่อเป็นภาษาไทย และกํากับในวงเล็บด้วยภาษาอังกฤษ

ตามศพัท์การแพทย์แผนตะวนัตก สําหรับโรคที่ไม่มีศพัท์บญัญัติภาษาไทย จะทบัศพัท์ตาม

ช่ือโรคของการแพทย์แผนตะวนัตก 
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2) บทนํา เป็นการกล่าวบรรยายถึงความหมาย คําจํากดัความ ลกัษณะเดน่และการ

ดําเนินโรค ของโรค/กลุ่มอาการ ตลอดจนแสดงความสมัพนัธ์ในแตล่ะมมุมองของการแพทย์

แตล่ะแผน  

3) สาเหตแุละกลไกลการเกิดโรค กล่าวถึง สาเหตแุละกลไกการเกิดโรคตามแนวคิด

ของศาสตร์การแพทย์แผนจีน  และการแพทย์แผนปัจจบุนัในบางอาการโรค 

4) การวินิจฉัยแยกกลุ่มโรค เป็นการบรรยายสรุปการวินิจฉัยตามกลุ่มโรค โดยการ

วิเคราะห์โรคตามกลุ่มอาการทัง้ ในแบบแผนของทฤษฎีการแพทย์จีน และการแพทย์แผน

ปัจจบุนั 

5) การรักษา เน้นการรักษาด้วยการฝังเข็มระบบเส้นลมปราณ โดยกล่าวถึงหลกัการ

หรือวตัถปุระสงค์ในการรักษาโรค หลกัการเลือกจดุฝังเข็มและกระตุ้นเข็ม ตํารับจดุหลกัและ

จดุเสริมตามอาการ รวมถึงอรรถาธิบายสรรพคณุและเหตผุลในการเลือกใช้จดุดงักล่าว การ

เรียกชื่อจุดในบทนีใ้ช้การเรียกชื่อตามระบบพินอินและรหสัจุด ตามมาตรฐานขององค์การ

อนามยัโลก สว่นคําอา่นภาษาไทยและช่ือจดุภาษาจีนได้จดัรวบรวมไว้ในตารางภาคผนวกท่ี 1 

บางโรค/กลุ่มอาการ จะมีการเพิ่มการรักษาโรคด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากการฝังเข็ม

ด้วย ได้แก่ การฝังเขม็ห ูการครอบกระปกุ การรักษาด้วยเขม็ผวิหนงั ฯ  
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รูปแสดงสว่นของร่างกายและตําแหนง่จดุ และมีรหสัจดุกํากบัอยู ่ 
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การฝังเข็มรักษาอาการปวด                                                                                            
 
 

1

ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับอาการปวด 
 

 อาการปวดเป็นอาการท่ีใช้การฝังเข็มเป็นวธีิการรักษามากท่ีสดุ ไมว่า่จะเป็นการปวด
คอ ปวดข้อ ปวดกล้ามเนือ้ อวยัวะภายใน  ในการรักษาอาการปวดอกัเสบไมมี่ยาแก้ปวด  แก้
อกัเสบ  ในศาสตร์การแพทย์แผนจีน  หลกัคดิในการรักษาคือ การระบาย สาเหตขุองอาการ
ปวดเกิดจาก  การตดิขดัของการไหลเวียนของช่ีหรือลมปราณ  หรือจากการท่ีช่ีและเลือดไป
หลอ่เลีย้งไมเ่พียงพอ   การฝังเข็มจะทําหน้าท่ีทะลวงเส้นลมปราณ  ปรับให้การหมนุเวียนของ
ช่ีและเลือด  เม่ือการไหลเวียนดีขึน้อาการปวดจะทเุลาหรือหายไป    

ปัจจยัท่ีทําให้เกิดการปวดมี 3 เหต ุ คือ ลม (风),   ความเย็น (风),  ความชืน้ (湿), 
และเลือดคัง่ (瘀血) ทําให้เกิดอาการปวดในตําแหน่งท่ีเก่ียวกบัร่างกายทัง้ห้า คือ ผิวหนงั เส้น
เอ็น เนือ้เย่ือ โครงกระดกู และหลอดเลือด 
 1. ลม (เป็นการอกัเสบไมค่งท่ี) มีอาการปวดท่ีเคล่ือนท่ี  โดยทัว่ไปลมมกัไมเ่ป็นเหตุ
ให้เกิดอาการปวด  แตม่กัจะชกันําเสียช่ี (邪气) อ่ืน ๆ  เช่น  ลมเย็น , ลมชืน้  แล้วทําให้เกิด
การตดิขดั  มีอาการปวดขึน้มา 
 2. ความเย็น มกัมีอาการปวดเฉพาะท่ี อาการมกัรุนแรง  และเป็นมากในเวลา
กลางคืน  กลางวนัจะดีขึน้  การแพทย์แผนจีนจงึแบง่กลางวนั และ กลางคืน หยางจะเพิ่มมาก
ในเวลากลางวนั จะทําให้รู้สกึวา่อาการปวดดีขึน้   ได้รับความอบอุน่จากดวงอาทิตย์   การ
ปวดเน่ืองจากความเย็น เม่ือประคบร้อนจะดีขึน้ ตรงกนัข้ามเม่ืออากาศเย็นจะปวดมากขึน้ 

 3. จากความชืน้ จะปวดเฉพาะท่ีและหนกัเม่ือย  แบง่เป็นร้อนเย็น และเยน็ชืน้ 
โดยเฉพาะหลงัฝนตก   เม่ือมีความชืน้สงูในอากาศ  เม่ือร่างกายกระทบกบัอากาศแบบนีจ้ะมี
อาการเม่ือยขีเ้กียจ อยากนอน ลกัษณะปวดจะปวดอยูก่บัท่ีและปวดหนกั ไมส่ามารถขบั

ความชืน้ได้ทนั ทําให้มีบวมนํา้ในตําแหน่งปวดได้    
 4. เลือดค่ัง  การคัง่ของเลือดมีปัจจยัการเกิดได้หลายสาเหต ุ เชน่ 

     4.1  เกิดจากเสียช่ีท่ีได้รับ  สะสมไว้นานไมไ่ด้ถกูกําจดัออก  จงึเกิดการคัง่   
เช่น  ความชืน้,  ความเย็น,  เสมหะ,  หยางช่ีพร่อง,  จินเยไ่มไ่หลเวียน  เป็นต้น 
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      4.2   จากได้รับการกระทบกระแทก  ทําให้เกิดเลือดคัง่ 
สาเหตกุารเกิดอาการปวดทัง้สามสาเหต ุ ในการแพทย์แผนจีนมีวิธีการรักษา ดงันี ้

 1. สาเหตุจากลม  ใช้วธีิขบัลม  โดยท่ีอาการคือ  ปวดไมแ่น่นอน  ดงันัน้จงึต้องหา
จดุปวดและเส้นลมปราณท่ีผา่นจดุท่ีสามารถขบัลมได้ การฝังเข็มจะปักเข็มตามเส้นลมปราณ
ท่ีปวด   และ จดุฝังเข็มท่ีพบวา่มกัใช้ในการขบัลมบริเวณหน้า ศีรษะ ทัง้ด้านหน้าและหลงั คือ 
จดุ FengChi (GV 16)  ถ้าเป็นบริเวณด้านหลงัใช้จดุ FengMen (BL 12) 

 ในระยะเรือ้รังต้องใช้จดุฝังเข็มอ่ืนร่วมด้วย เน่ืองจากระบบเลือดไหลเวียนไมดี่  จงึ
ต้องปรับระบบเลือด  ถ้ารู้สกึเหมือนปวดไปทัง้ร่างกายให้ใช้จดุ WaiGuan (TE 5) กบั จดุ 
ZuLinQi (GB 41). ในทางการแพทย์แผนจีน ถ้าใช้วิธีการขบัลมแล้วไมดี่ขึน้ ต้องเสริมปรับ
เลือด และขบัลม จดุฝังเข็มท่ีใช้คือ XueHai (SP 10) GeShu (BL 17)  PiShu (BL 20)  
GanShu (BL 18) SanYinJiao (SP 6)  แตอ่าจใช้เพียงสองจดุคือ PiShu (BL 20)  และ 
XueHai (SP 10)  ถ้ายงัมีอาการปวดเลก็ ๆ น้อย ๆ ให้ฝังเข็มบํารุงเลือดและขบัลมบ้าง จดุท่ีมี
อาการปวดไมต้่องฝังเข็มก็ได้ 

 2. สาเหตุจากความเยน็ ใช้วิธีให้ความอบอุน่เพิม่ความร้อน หรือเพิ่มหยาง เพ่ือ
บรรเทาอาการปวด ต้องคาเข็มนานและรมยา  ฝังเข็มในเส้นลมปราณหยาง   โดยเฉพาะเส้น
ตมูา่ยเป็นเส้นลมปราณท่ีมีหยางมากท่ีสดุ จดุ DaZhui )GV 14)  มีเส้นลมปราณหยาง 7 เส้น
มาพบกนั (เส้นลมปราณหยางจากมือ 3 เส้น และจากเท้า 3 เส้น และเส้นตมูา่ย) ร่วมกบั 

MingMen (GV 4)  และ YaoYangGuan GV 3) (L4 midline ตรงกบั DaChangShu (BL 
25)) แล้วฝังเข็มตามตําแหนง่ปวด      

 3. อาการปวดจากความชืน้   ใช้วธีิขบัชืน้ก็สามารถบรรเทาอาการปวดได้  จดุ
ฝังเข็มท่ีใช้คือ SanYinJiao (SP 6) , YinLingQuan (SP 9)  และจดุท่ีปวดร่วมด้วย 

 4. ปวดเพราะร้อน สาเหตมีุ 2 ปัจจยั โดยท่ีตามทฤษฎีการแพทย์แผนจีน ถ้าอาการ
ปวดเป็นนาน  อาการตอ่ไปจะเกิดเป็นอาการอกัเสบร้อนขึน้มาได้  เป็นเหตสุะสมของอาการ
ปวด   โดยจะมีลกัษณะแดง ปวด ร้อน อาการปวดแบบร้อน  ถ้าประคบร้อน หรือใช้ infrared 
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จะทําให้อาการแยล่ง   ต้องระบายความร้อน พิษร้อน เชน่ ไขข้ออกัเสบเฉียบพลนัในผู้ ป่วย
โรคเกาท์  จะกลวัร้อนมาก ต้องใช้ความเย็นประคบ เวลาปวดจะปวดเวลากลางวนั  เวลา
กลางคืนจะดีชืน้  การรักษาต้องใช้วิธีระบายพิษร้อน  จดุฝังเข็มท่ีใช้คือ DaZhui (GV 14)  ใช้
วิธีระบาย ร่วมกบัจดุ QuChi (LI 11),   NeiTing (ST 44)  เวลาฝังเข็มกระตุ้นเข็มเร็ว ๆ แล้ว
เอาเข็มออกทนัที  ในวิธีการฝังเข็มตามทฤษฎีการแพทย์แผนจีน  อาการเย็นให้คาเข็มทิง้ไว้ 
ถ้าอาการร้อนให้ดงึเข็มออกเลย  
 5. ปวดจากมีเลือดค่ัง  การรักษานอกจากฝังเข็มทะลวงเส้นลมปราณท่ีเก่ียวข้อง

แล้ว  สามารถใช้จกุเฉพาะท่ี  และการปลอ่ยเลือด  หรือใช้วิธีรมยา  จดุท่ีมีสรรพคณุสลาย
เลือดคัง่ทัง้ระบบ เช่น  GeShu (BL 17) , XueHai (SP 10), SanYinJiao (SP 6)  
 อาการปวดบางครัง้จะปนเปกนั จากสาเหตท่ีุกลา่วทัง้สามรวมกนั ต้องแยกสาเหตจุงึ
จะรักษาได้ เชน่  สาเหตจุากลมและความเย็น  วธีิการรักษาต้องขบัลมและเสริมหยาง 
 อาการปวดตามร่างกาย  แบง่ตามตําแหนง่ท่ีมีอาการปวดจะมี  5 ตําแหนง่  ได้แก่  
ผิวหนงั,  กล้ามเนือ้,  เอ็น,  กระดกู  และชีพจร  ในการรักษาต้องทราบวา่สาเกตจุะเก่ียวกบั
อวยัวะจ้างอะไร   เชน่ 

 ผิวหนงั             ปอด 

 กล้ามเนือ้          ม้าม 

 เอ็น             ตบั 

 ชีพจร             หวัใจ 

 โครงกระดกู       ไต 

 1. ปวดบริเวณผิวหนัง ก็เป็นการปวดชนิดหนึง่ ถือวา่เกิดจากระบบปอด ผู้ ป่วยบาง
รายมีอาการปวดตามหวัไหล ่   ตงึปวดแตไ่มล่กึลงข้างใน   เป็นตําแหนง่บริเวณผวิหนงั การ
ฝังเข็มถ้าตําแหนง่ท่ีปวดอยูบ่ริเวณผิว   โรคอยูไ่มล่กึก็ฝังเข็มตืน้ๆ ถ้าโรคอยูใ่นระดบัไหนก็
ฝังเข็มในระดบันัน้   ถ้าถงึโครงกระดกูก็ให้ปักเข็มลกึถึงกระดกู   ไมค่วรฝังเข็มลกึเกินไป 
พิจารณาตามความรุนแรงของโรค   ถ้าเป็นเฉพาะผิวหนงั บางครัง้เป็นบริเวณกว้างมาก ไม่



4                                                                                            การฝังเข็ม รมยา เลม่ 3 
 
 

สามารถระบตํุาแหนง่เส้นลมปราณได้ชดัเจน    ให้ใช้เข็ม 7 ดาวตี หรือปักเข็มตืน้ ๆ จิม้ ๆ เอา
ก็ได้ ความยาวเข็มประมาณ  0.5 นิว้  เวลาจบัให้จบัตรงบริเวณใกล้ ๆ ปลายเข็ม โผลม่าสัน้ ๆ 
ใช้มือการ์ดเข็มไว้ไมใ่ห้งอ  และความยาวของเข็มเสมอกบันิว้ของผู้ รักษา  จะได้ไมค่ดเวลาปัก
และไมล่กึจนเกินไป   ในการรักษาระยะหนึง่  ควรใช้จดุฝังเข็มเก่ียวกบัปอด   โดยใช้จดุฝังเข็ม 
LieQue (LU 7)  TaiYuan (LU 9)  และ QiChi (ST 11) ร่วมรักษาได้ 

 2. ปวดกล้ามเนือ้ การปวดบางครัง้ปวดจากเม่ือยล้า ทําให้กล้ามเนือ้ปวดเม่ือย ใน
การรักษาก็ต้องฝังเข็มให้ลกึถึงกล้ามเนือ้เช่นกนั แตใ่ช้วธีิการฝังเข็มเป็นกลุม่ไมใ่ช่ปักเลม่เดียว 
เช่นการปวดสะโพก ไมไ่ด้ปวดตามเส้นลมปราณเส้นใดเส้นหนึง่  แตก่ารปวดไมเ่คล่ือนย้ายท่ี 
อาการปวดมีตําแหนง่แนน่อน  หรือการปวดหวัไหล ่การปักก็ต้องปักขึน้กบัขนาดมดักล้ามเนือ้ 
ปักเรียงสาม ถ้ามดัเลก็ ถ้ามดัใหญ่ก็เรียงสามหลายชดุ เป็นส่ีเหล่ียมคางหม ู เป็นการปัก

เฉพาะท่ีเท่านัน้ แตเ่น่ืองจากกล้ามเนือ้เก่ียวกบัม้าม ดงันัน้จงึต้องเสริมท่ีม้ามโดยใช้จดุ 
ZuSanLi (ST 36)  หรือ SanYinJiao (SP 6)   ม้ามกบักระเพาะเป็นเป๋ียวหล่ีกนัใช้แทนกนัได้ 
เราฝังเข็มลกึตามความหนาของกล้ามเนือ้เช่นกนั 

 3. ปวดเอน็  เส้นเอ็นรวมถึงเย่ือหุ้มไขข้อตา่ง ๆ ด้วย ถ้าอาการปวดเก่ียวกบัเอ็น ทํา
ให้การยืดหดของแขนขาไมส่ะดวก  การรักษาอาการปวดต้องฝังเข็มลกึถึงเอ็นด้วย  ตามไขข้อ
ต้องปักเข็มถงึเอ็นจงึจะได้ผล เช่น การปวดข้อหรือปวดข้อมือ เช่น De Qurvain เวลายืดจะตงึ 
โดยมากการปวดเอ็นจะปวดเวลายืดมากกวา่ เส้นเอ็นเก่ียวกบัตบั ต้องหาจดุเสริมท่ีตบัมา

ช่วย  เช่น  ใช้  GanShu (BL 18), YanLinQuan (GB 34) 
 4. ชีพจร เส้นเลือด เส้นประสาท  เน่ืองจากการปวดหลงัร้าวไปถงึข้างลา่งได้ เช่น 
LBP ในการแพทย์จีนถือวา่เป็นการปวดในเส้นเลือดหรือ ชีพจร โดยปกตกิารไหลเวียนของ
เลือดจากบนลงลา่งหรือกลบักนัในการปวดหลงั  เน่ืองจากการไหลเวียนตดิขดั แพทย์แผน
ปัจจบุนัเป็น nerve > bl vv เราต้องฝังเข็มให้ถงึเส้นเลือดชีพจร  หมายถงึเส้นท่ีปวด คือให้มี
การปักลงตามเส้น เน่ืองจากการปวดจะเก่ียงข้องกบัหวัใจ  ใช้ทัง้จดุฝังเข็มบนเส้นลมปราณ
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มือเจว๋ียอินเย่ือหุ้มหวัใจ และเส้นมือเส้าอินหวัใจ NeiGuan (PC 6) หรือ  DaLing (PC 7) ได้
ทัง้สิน้ 

 5. โครงกระดกู  จะยืดได้หดไมไ่ด้ ในการแพทย์แผนจีน เช่น การปลกูข้อกระดกูจน
เปล่ียนแปลง บวม ถ้าปวดท่ีไขข้อต้องปักถึงกระดกูท่ีปวดเลย ปวดท่ีไหนปักถงึท่ีนัน่ เช่น ข้อ
เขา่ ผู้ ป่วย จะปวดมากเวลาเดนิ เราต้องหาจดุอาซือ ปักถึงข้อด้วย กระดกูเก่ียวกบัไต ดงันัน้
ถ้าต้อง การให้ได้ผลดี ต้องเสริมท่ีจดุไตด้วย  คือต้องบํารุงหรือเสริมไตด้วย  หรือบํารุงไข
กระดกู เชน่  Shenshu (BL 23), TaiXi (KI 3), XuanZhong (GB 39) 
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ปวดศีรษะ 
( Headache : 头痛) 

 
 

ปวดศีรษะ เป็นอาการท่ีพบได้บอ่ย และเป็นเหตทํุาให้ผู้ ป่วยมาพบแพทย์ มีคํากลา่ว
วา่ ในชว่งชีวติของคนเราต้องประสบอาการปวดศีรษะอยา่งน้อยหนึง่ครัง้ สาเหตท่ีุก่อให้เกิด
อาการปวดศีรษะมีหลากหลาย ทัง้จากความผิดปกตขิองร่างกาย จิตใจ และสิง่แวดล้อม 
อาการปวดศีรษะมกัพบอาการผิดปกตอ่ืิน ๆ ร่วมด้วยเสมอ ในทางคลนิิก แบง่อาการปวด
ศีรษะเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1) ปวดศีรษะแบบปฐมภมู ิ(primary or functional headache) หมายถึง การปวด
ศีรษะท่ีไมพ่บความผิดปกตท่ีิเป็นสาเหตขุองอาการปวดศีรษะ โรคท่ีพบบอ่ย ได้แก่ ปวดศีรษะ
ไมเกรน (migraine) และ ปวดศีรษะแบบตงึเครียด (tension-type headache) สว่นโรคท่ีพบ
คอ่นข้างน้อย ได้แก่ ปวดศีรษะเป็นระลอก (cluster headache) และ ปวดศีรษะคร่ึงซีกแบบ
ปะท ุ(paroxymal hemicrania)  

2) ปวดศีรษะแบบทุตยิภมูิ (secondary or organic headache) หมายถงึ การ
ปวดศีรษะท่ีมีสาเหตใุห้เกิดอาการปวดศีรษะ โดยแบง่สาเหตตุามตําแหนง่ของการเกิดโรคเป็น 
2 กลุม่ ได้แก่ สาเหตภุายในกะโหลกศีรษะ (intracranial causes) เช่น เลือดออกในสมอง 
เนือ้งอกสมองหรือเนือ้งอกท่ีกระจายมาสมอง เส้นเลือดโป่งพอง การตดิเชือ้ ฯ และสาเหตุ
ภายนอกกะโหลกศีรษะ เช่น เส้นเลือดแดงอกัเสบ ไซนสัอกัเสบ ต้อหิน การตดิเชือ้ ความดนั
โลหิตสงู โรคของกระดกูคอ ฯลฯ 

การแพทย์แผนจีน แบง่สาเหตขุองการปวดศีรษะ เป็น 2 ประเภท ได้แก่  
1) การรุกรานจากปัจจัยก่อโรคนอกร่างกาย ปัจจยัสําคญั คือ ลม เข้ากระทําตอ่

เส้นลมปราณสว่นบนของร่างกาย ทําให้ช่ีและเลือดไหลเวียนไมค่ลอ่ง  
2) ความผิดปกตภิายในร่างกาย แบง่เป็น 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่แกร่ง เช่น หยางตบั

เกินจากช่ีคัง่ หรืออารมณ์โกรธ และ กลุม่พร่อง เชน่ ช่ีและเลือดพร่อง 
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การวิเคราะห์และการรักษาอาการปวดศีรษะ ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนได้กลา่ว

ไว้โดยละเอียดแล้ว ในตําราการฝังเข็ม รมยา เลม่ 2 ในท่ีนีจ้ะกลา่วถึง มมุมองการวินิจฉยัแยก
โรคของอาการปวดศีรษะแบบการแพทย์แผนตะวนัตก ร่วมกบัการวนิิจฉยัแยกโรคตามศาสตร์
การแพทย์แผนจีน โดยเน้นเฉพาะปวดศีรษะท่ีพบบอ่ยในเวชปฏิบตั ิดงันี ้ 
 

1. ปวดศีรษะแบบปฐมภมู ิ 
ได้แก่ ปวดศีรษะแบบตงึเครียด ปวดศีรษะไมเกรน และ ปวดศีรษะเป็นระลอก ซึง่ทัง้

สามโรครวมกนั พบได้มากกวา่ร้อยละ 90 ของโรคปวดศีรษะแบบปฐมภมูิทัง้หมด 

 1.1 ปวดศีรษะแบบตงึเครียด (Tension-type headache) 
สว่นใหญ่เกิดจากกล้ามเนือ้เครียดหรือตงึตวั (muscle strain) บริเวณหลงัคอ โดยมี

ผลทําให้หลอดเลือดบริเวณต้นคอหดตวั ทําให้ขาดเลือดไปเลีย้ง จงึเกิดอาการปวด โดย

สมัพนัธ์กบัอารมณ์ วิตกกงัวล แตไ่มมี่ประวตัทิางกรรมพนัธุ์ 
อาการปวดเร่ิมจากบริเวณต้นคอ แล้วกระจายไปทัว่ศีรษะ ปวดเหมือนมีอะไรรัดไว้ 

อาจมีอาการอ่ืนร่วมด้วย เชน่ นอนไมห่ลบั ออ่นเพลีย ซมึเศร้า ชว่งท่ีปวดมาก อาจรู้สกึปวดตงึ
ขมบั และอาจมีอาการชาร่วมด้วย อาการปวดอาจเป็นเดือนละหลายครัง้ แตล่ะครัง้อาจปวด
นานไมก่ี่นาที หรือปวดทัง้วนั หลายวนัตดิตอ่กนัก็ได้ สว่นมากอาการหายได้เอง ถ้า

ความเครียดลดลงและนอนหลบัพกัผอ่นได้เพียงพอ ซึง่ตา่งจากสาเหตอ่ืุน ๆ การฝังเข็มรักษา
มกัได้ผลดี  

1.2 ปวดศีรษะไมเกรน (Migraine)  
อาการปวดศีรษะไมเกรน พบมีประวตัทิางพนัธุกรรมประมาณร้อยละ 80 มีลกัษณะ 

ปวดได้ 3 แบบ คือ ปวดศีรษะข้างเดียว ปวดทัง้สองข้าง และปวดสลบัข้างไปมา ตําแหนง่ปวด
เป็นได้ทัง้ท่ีหน้าผาก ขมบั หรือท้ายทอย อาการเร่ิมแรกมกัปวดรุนแรงและเฉียบพลนั นานเป็น
นาที จนถงึเป็นวนั เวลาเกิดอาการไมแ่นน่อน  ช่วงท่ีมีอาการ หากมีการเคลื่อนไหวศีรษะจะ
ทําให้ปวดมากขึน้ อาการร่วมสําคญัท่ีใช้แยกอาการปวดศีรษะจากสาเหตอ่ืุน คือ คล่ืนไส้ 
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อาเจียน กลวัแสง เสียง หรือกลิน่ โดยอาการกลวัแสงจะพบได้บอ่ยกวา่ หลงัจากหายปวด 
ผู้ ป่วยอาจมีอาการออ่นล้า การฝังเข็มรักษาได้ผลดี แตไ่มห่ายขาด  

1.3 ปวดศีรษะเป็นระลอก (Cluster headache)  
เป็นอาการปวดศีรษะข้างเดียวอยา่งรุนแรงแบบเป็นระลอกหรือเป็นชดุ มีลกัษณะการ

ปวดตบุ ๆ บริเวณขมบั รอบตา หรือกระบอกตาข้างใดข้างหนึง่ อาการปวดจะเกิดเป็นช่วง ๆ 
แตล่ะช่วงนาน 15 – 180 นาที โดยอาการอาจเกิดทกุวนัหรือเว้นวนั สว่นใหญ่เกิดวนัละ 1 – 2 
ครัง้ แตบ่างรายอาจเกิดบอ่ยถึงวนัละ 8 ครัง้ การปวดแตล่ะชดุ อาจใช้เวลาหลายวนัถึงหลาย
สปัดาห์ และมีช่วงเวลาท่ีหายจากอาการปวดเป็นเดือนหรือเป็นปี อาการท่ีอาจพบร่วมด้วย 
ได้แก่ นํา้ตาไหล คดัจมกู นํา้มกูไหล เหง่ือออกหน้าผาก ใบหน้าข้างท่ีมีอาการปวด อาจพบ
อาการบวมท่ีเปลือกตา หนงัตาตก (ptosis) รูมา่นตาหด (miosis) การปวดศีรษะเป็นระลอก
พบในเพศชายมากกวา่เพศหญิง 5 – 6 เทา่ และพบน้อยกวา่ปวดศีรษะไมเกรน 10 – 50 เทา่ 
ประมาณร้อยละ 10 พบมีประวตัโิรคในครอบครัว เป็นโรคท่ีรักษายาก อาจใช้วิธีฝังเข็ม

ร่วมกบัรมยา 
ศาสตร์การแพทย์แผนจีน วเิคราะห์อาการปวดศีรษะแบบปฐมภมูิ มีสาเหตมุาจาก

ความผิดปกตภิายในร่างกาย โดยมีสาเหตแุละกลไกการเกิดโรคแตกตา่งกนั ได้แก่ 
1) เกิดจากลม ความเย็น และความชืน้ อดุกัน้เส้นลมปราณ ทําให้เลือดและช่ีไหล 

เวียนไมค่ลอ่งจงึเกิดอาการปวด 
2) จากอารมณ์แปรปรวน โดยเฉพาะอารมณ์โกรธ ทําให้เส้นลมปราณตบัและถงุนํา้ดี

ตดิขดัเกิดช่ีคัง่ ช่ีท่ีตดิขดันานวนัจะแปรสภาพเป็นไฟ ไปรบกวนทวารสมอง  
3) จากความชืน้สะสมจนแปรสภาพเป็นเสมหะ ไปอดุกัน้เส้นลมปราณ ทําให้เลือด

และช่ีไหลเวียนไมค่ลอ่ง  
4) จากร่างกายท่ีไมส่มบรูณ์แตกํ่าเนิด สมองและไขกระดกูวา่งเปลา่ สว่นใหญ่มกัพบ

ปวดศีรษะสมัพนัธ์กบัการมีประวตัโิรคในครอบครัว  
5) จากมีเลือดคัง่ ทําให้การไหลเวียนของช่ีไมค่ลอ่ง 
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6) เกิดจากช่ีและเลือดพร่อง เน่ืองจากได้รับสารอาหารไมเ่พียงพอ ทํางานหนกัหรือ
เครียดเกิน สขุภาพทรุดโทรมจากโรคเรือ้รัง หรือมีภาวะพร่องมาแตกํ่าเนิด 
 

การฝังเข็มรักษาปวดศีรษะแบบปฐมภมู ิ
หลักการรักษา: เปิดทวารสมอง  ทะลวงเส้นลมปราณ 

 จุดหลัก: ระบาย ZhongWan (CV 12), FengFu (GV 16), FengChi (GB 20), 
WanGu (GB 12), TaiYang (EX-HN 5)  
 จุดรอง: ระบาย HeGu (LI 4) และ TaiChong (LR 3)  
 จุดเสริม: เพิม่จดุตามการวนิิจฉยัโรค ดงันี ้
 1) ปวดศีรษะแบบตงึเครียด: เสริมจดุ 
     - ปักซอยเข็ม NeiGuan (PC 6)  

    - ปักแบบนกกระจอกจิก RenZhong (GV 26)  
    - บํารุง YinTang (EX-HN 3), SiShenCong (EX-HN 1), ShenMen (HT 7) 
2) ปวดศีรษะไมเกรน: เสริมจดุ 
    - ระบาย WaiGuan (TE 5), ZuLinQi (GB 41)  
    - บํารุง TouWei (ST 8), JiaoSun (TE 20), ShuaiGu (GB 8)   
3) ปวดศีรษะเป็นระลอก: เสริมจดุ 
    - ระบาย ZhongFeng (LR 4) และ YangFu (GB 38)  
    - รมยาคัน่กระเทียม YangBai (GB 14)  
ระยะเวลาฝังเข็ม: ฝังเข็มทกุวนัจนอาการดีขึน้ จงึเปล่ียนเป็นวนัเว้นวนั เม่ืออาการ

หายดีสามารถหยดุฝังเข็มได้ เม่ือมีอาการปวดจงึเร่ิมการฝังเข็มใหม ่ การฝังเข็มไมส่ามารถ

ป้องกนัการกลบัเป็นซํา้  
2. ปวดศีรษะแบบทุตยิภมู ิ

2.1 ปวดศีรษะจากเนือ้งอกสมอง  
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เกิดจากพยาธิสภาพในสมอง เชน่ มีการอกัเสบ หรือมีเนือ้งอก ซึง่ต้องแยกให้ชดัเจน
ทางห้องปฏิบตักิารก่อนวา่ เป็นจากสมองอกัเสบ เนือ้งอก หรือมะเร็งสมอง โดยทัว่ไป สมอง
อกัเสบ มกัมีอาการปวดศีรษะเหมือนจะระเบดิ สว่นเนือ้งอกหรือมะเร็งสมองมกัมีอาการกด
ทบัสมองและเส้นประสาท ทําให้มีอาการจากการกดทบัร่วมด้วย เช่น ประสาทตา ทําให้ปวด
ลกูตา ร่วมกบัมีการมองเห็นผิดปกตแิบบตา่ง ๆ ตามตําแหนง่การกดทบั 

การฝังเข็มบริเวณศีรษะ ไมเ่ป็นเหตใุห้มะเร็งสมองแพร่กระจาย หากผู้ ป่วยเกิดความ
วิตกกงัวลดงักลา่ว อาจเลอืกใช้จดุไกลก่อน โดยเลือกใช้จดุตามแนวเส้นลมปราณท่ีผา่น

บริเวณท่ีมีอาการปวดศีรษะ แล้วจงึเพิ่มจดุใกล้หากอาการไมท่เุลา ดงัแสดงตวัอยา่งในตาราง  
การฝังเข็มระงบัปวดจากเนือ้งอกหรือมะเร็งสมอง ในระยะแรกมกัได้ผลดี แตน่านไป

ร่างกายผู้ ป่วยสามารถปรับตวัได้  ทําให้เกิดการดือ้ตอ่การฝังเข็ม จงึใช้ไมไ่ด้ผล และท่ีสําคญั
ต้องรักษามะเร็ง หรือเนือ้งอกสมอง ตามการแพทย์ตะวนัตกร่วมด้วย  

 
ตาราง แสดงตัวอย่างการเลือกจุดใกล้-ไกล รักษาอาการปวดศีรษะ 

ตาํแหน่งที่ปวด เส้นลมปราณที่ผ่าน จุดไกล จุดใกล้ 
หน้าผาก เส้นหยางหมิง NeiTing (ST 44) TouWei (ST 8) 
ขมบั เส้นเส้าหยาง YangFu (GB 38) ShuaiGu (GB 8) 

TaiYang (EX-HN 5) 
ท้ายทอย เส้นไทห่ยาง FeiYang (BL 58) FengChi (GB 20) 
กระหมอ่ม เส้นเจว๋ียอิน TaiChong (LR 3) BaiHui (DU 20) 

 
2.2 ปวดศีรษะจากความดนัโลหติสูง  
อาจมีอาการปวดศีรษะข้างขมบั หรือกลางศีรษะ สาเหตขุองโรค ตามศาสตร์การ 

แพทย์แผนจีน ได้แก่  
1) หยางตบัแกร่ง เร่ิมต้นจากผู้ ป่วยมีภาวะอินตบัและไตพร่อง อยา่งคอ่ยเป็นคอ่ย

ไปมาก่อน จนเกิดภาวะหยางตบัมีมากขึน้ 

จุดฝังเข็ม:  TaiChong (LR 3),  YangLingQuan (GB 34)  
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2) ไฟตบักาํเริบ พบในผู้ ป่วยท่ีมีอารมณ์ร้อน โมโหง่าย อาการคอ่นข้างเฉียบพลนั 
ใช้แยกจากภาวะหยางตบัแกร่ง  

จุดฝังเข็ม:  XingJian (LR 2),  YangLingQuan (GB 34)  
 
2.3 ปวดศีรษะในสตรี  
1) เกิดจากความเครียดในการทํางาน มีงานมาก ขาดการพกัผอ่น ผู้ ป่วยจะมีความ

กดดนั นอนไมห่ลบัหรือหลบัได้ไมดี่ ร่วมกบัออ่นเพลีย  
จุดฝังเข็ม: เลือกใช้จดุใกล้-ไกล ดงัแสดงไว้ในตารางข้างต้น และเพิม่จดุ ZuSanLi 

(ST 36), จดุกึ่งกลางระหวา่งจดุ SanJian (LI 3) และจดุ HeGu (LI 4) (จดุประสบการณ์), 
ShenMen (HT 7) และ DiJi (SP 8)  

2) ปวดเหมือนเข็มท่ิมแทง หรือปวดเต้นตามจงัหวะชีพจร (vascular headache)  
สว่นใหญ่มกัมีอาการปวดสมัพนัธ์กบัรอบเดือน ทัง้ก่อนหรือหลงัมีประจําเดือน  

จุดฝังเข็ม:  เลือกใช้จดุใกล้-ไกล ดงัแสดงไว้ในตารางข้างต้น และเพิม่จดุ DiJi (SP 8) 
และ SanYinJiao (SP 6)  

2.4 ปวดศีรษะจาก Mastoid Process อักเสบ หรือ Tonsillar Nerve อักเสบ  
จุดฝังเข็ม: FengChi (GB 20), WanGu (GB 12)  หรือจดุกึ่งกลางระหวา่ง  

FengChi (GB 20)  และ WanGu (GB 12) ( จดุประสบการณ์ ) 
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รูปที่ 1 แสดงจุดฝังเขม็แสดงการรักษาโรคปวดศีรษะ 
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ปลายประสาทเส่ือมจากเบาหวาน 
 ( Diabetic Peripheral Neuropathy : 糖尿病末梢神经病变) 

  

ภาวะเส้นประสาทสว่นปลายเสื่อม เป็นอาการแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานท่ีพบบอ่ย 
โดยสว่นใหญ่มกัเกิดอาการหลงัจากเป็นโรคเบาหวานนานมากกวา่ 10 ปี แตอ่าจเกิดช้าหรือ
เร็วกวา่นัน้ ขึน้กบัการดแูลรักษาสขุภาพของผู้ ป่วยโรคเบาหวานแตล่ะราย 

เซลประสาท (neurons) ในผู้ ป่วยท่ีเป็โนเบาหวานจะมีเมตาบอลสิมท่ีผิดปกต ิ ทําให้
เกิดการเส่ือมของเซลเส้นประสาท โดยสว่นหางของเซลประสาท (axon) จะเกิดการเส่ือม 
สภาพ ในลกัษณะจากปลายสดุมาสูต่วัเซลประสาท (dying back) ดงันัน้ เส้นประสาทสว่นท่ี
อยูป่ลายทางสดุ จงึกระทบกระเทือนและเกิดอาการก่อน เส้นประสาทใดยาวสดุก็จะมีอาการ
ชดัเจนก่อน ด้วยเหตนีุป้ลายเท้าจงึชาก่อนปลายมือ และชาไลเ่พิ่มขึน้มาเร่ือย ๆ จากปลาย
นิว้เท้า มาข้อเท้า มาขาท่อนลา่ง จนถงึใต้เขา่ ขอบเขตของอาการจงึมีลกัษณะเหมือนคนใสถ่งุ
เท้า หากอาการรุนแรงขึน้ จะมีอาการชาจนปวด (painful neuropathy) หรือหากเส้นประสาท
ขนาดใหญ่ท่ีมีปลอกหุ้ม (myelinated nerve fiber) เส่ือมมาก จะทําให้เสียการทรงตวั หรือ
การเดนิและยืนเซ จากการเสียการรับความรู้สกึท่ีใช้ควบคมุการเคลื่อนไหว หรือชาจนเดนิเซ 
เรียกวา่ sensory ataxia อาจรุนแรงจนล้มเกิดอบุตัเิหตบุอ่ย หรือเป็นมากจนยืนและเดนิไมไ่ด้ 
 อาการชาจนปวดมีได้หลายลกัษณะ ท่ีพบบอ่ย คือ ชาเหมือนไฟลวก หรือเอาพริกทา 
ชาเจ็บแปลบ็ ๆ เหมือนไฟช๊อต หรือเข็มท่ิมแทง สว่นอาการท่ีเป็นน้อยกวา่และมกัพบในระยะ
ก่อนอาการชาจนปวด คือ ชาเหมือนไมรู้่สกึ ชาเหมือนมีแมลงไตใ่ต้ผิวหนงั 
 

การรักษา  
 การรักษาอาการดงักลา่วทัง้หมด มกัไมป่ระสบผลสําเร็จ แพทย์ทัว่ไปรวมทัง้แพทย์
ระบบประสาทมกัให้ไวตามนิ โดยเฉพาะ B1-6-12 เม่ือมีอาการชา และให้กลุม่ยากนัชกับาง
ชนิดท่ีมีผลตอ่อาการปวด เช่น Gabapentin จากประสบการณ์พบวา่ ไวตามนิ B1-6-12 มกั
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ได้ผลเฉพาะในรายท่ีเร่ิมมีอาการใหม ่ๆ หรือรับประทานเพ่ือป้องกนั ซึง่ต้องรับประทานตัง้แต่
ยงัไมมี่อาการ หากมีอาการชดัเจนแล้ว มกัจะไมช่่วยให้หายชาได้ 
 ยาในกลุม่ยากนัชกัได้ผลดีในคนไข้บางราย แตมี่ราคาแพงและต้องใช้ไปตลอด เน่ือง 
จากเป็นยารักษาอาการ ไมไ่ด้ทําให้เส้นประสาทท่ีเส่ือมดีขึน้ ผู้ ป่วยมกัมีอาการมากขึน้เม่ือ

เส้นประสาทเส่ือมมากขึน้ จงึต้องใช้ยาขนาดสงูขึน้ ทําให้เกิดอาการไมพ่งึประสงค์ของยาอยู่
เสมอ จนผู้ ป่วยทนไมไ่หว เชน่ อาการง่วงซมึ สมองสบัสน วิงเวียนศีรษะ เดนิเซ 
 ดงันัน้ ปัจจบุนัยงัไมมี่คําตอบท่ีดีในการรักษาตามแบบฉบบัของแพทย์แผนตะวนัตก 
 การรักษาด้วยการฝังเข็มกระตุ้นไฟฟ้า ร่วมกบัการใช้ ไวตามิน B1-6-12 ฉีดเข้าจดุ
ฝังเข็ม เป็นวธีิรักษาท่ีให้ผลดีมาก มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากกวา่การรักษาข้างต้น
อยา่งเห็นได้ชดัเจน 
 จากประสบการณ์การรักษาผู้ ป่วยท่ีมีอาการชาดงักลา่วมากกวา่ 50 รายพบวา่ ผู้  
ป่วย สว่นใหญ่ท่ีมีอาการชาไมน่าน มกัหายชาได้สนิท และหากทําการฝังเข็มเป็นระยะ เชน่ 
เดือนละครัง้ จะสามารถป้องกนัการเกิดซํา้ได้ สําหรับผู้ ป่วยท่ีเป็นมานาน หรือมีอาการรุนแรง
ในระดบั ชาจนปวด (painful neuropathy) อาการปวดจะดีขึน้ทกุราย จนสามารถลดการใช้
ยากนัชกั หรือหยดุยาได้ เพียงแตอ่าการจะหายหมดหรือไม ่ จะสมัพนัธ์กบัความรุนแรงของ
โรคก่อนท่ีเร่ิมรักษาด้วยการฝังเข็ม 

อาการท่ีรักษายากท่ีสดุคือ sensory ataxia มกัจะเป็นในระยะท่ีเส้นประสาทเส่ือม
อยา่งรุนแรงท่ีสดุ และเกิดกบัเส้นประสาทขนาดใหญ่ แตก่ารรักษาด้วยการฝังเข็ม หากทํา
ตดิตอ่กนันานพอ ผู้ ป่วยมกักลบัมายืนและเดนิได้อีกครัง้ โดยหายในระดบัท่ีแตกตา่งกนั เช่น 
จากยืนไมไ่ด้มาเป็นยืนได้และเดนิได้ โดยต้องใช้เคร่ืองมือช่วย เชน่ ไม้เท้าหรือมีคนจงูเดนิ 
หรือจากยืนได้ แตเ่ดนิไมไ่ด้ มาเป็นเดนิได้โดยไมต้่องมีคนหรืออปุกรณ์ช่วยเหลือ บางราย

ตอบสนองตอ่การรักษาดีมาก จนสามารถเดนิตอ่เท้าได้ (Tandem walk) ซึง่ถือวา่หายใน
ระดบัท่ีดีท่ีสดุก็มี 
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การเลือกจุดฝังเข็มและวธีิการฝังเข็ม 
เลือกใช้จดุฝังเข็มท่ีอยูใ่ต้ระดบัเขา่ลงมา 

จุดหลัก : ZuSanLi (ST 36), TaiChong (LR 3), TaiXi (KI 3), SanYinJiao (SP 6) 
จุดเสริม: JieXi (ST 41), XuanZhong (GB 36), GongSun (SP 4) 
 - หากมีภาวะการไหลเวียนเลือดของขาไมดี่ เช่น หลอดเลือดสว่นปลายของขาและ
เท้าอดุตนั เพิม่จดุ XueHai (SP 10)  
 - อาการชาอยา่งรุนแรงท่ีปลายนิว้เท้า เพิม่จดุ BaFeng (EX-LE 10) ทัง้ 8 จดุ 
 ข้อสงัเกตจากประสบการณ์ การใช้เข็มนํา้ โดยใช้ไวตามนิ B12 ฉีดเข้าจดุ ZuSanLi 
(ST 36) พบวา่ ทําให้โอกาสประสบความสําเร็จในการรักษาเพิ่มมากขึน้ โดยใช้ ไวตามิน B12 
ครัง้ละ 0.5 - 1 มล. ฉีดข้างใดข้างหนึง่ เพียงข้างเดียวตอ่ครัง้ ฉีดทกุครัง้ท่ีทําฝังเข็ม 

 

การใช้เคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้า 
 การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า จดัเป็นการกระตุ้นเข็มแบบบํารุง โดยใช้การเคล่ือนท่ีของ

กระแสไฟฟ้าไปตามทิศทางของเส้นลมปราณ เชน่ ตดิขัว้ลบท่ี ZuSanLi (ST 36) และขัว้บวก
ท่ี TaiChong (LR 3) หรือ/และ JieXi (ST 41); ตดิขัว้ลบท่ี TaiXi (KI 3) และขัว้บวกท่ี 
SanYinJiao (SP 6); หรือขัว้ลบท่ี SanYinJiao (SP 6) หรือ/และ TaiXi (KI 3) และขัว้บวกท่ี 
XueHai (SP 10) เลือกคลื่นแบบตอ่เน่ือง (continuous wave) ความถ่ี 100 - 200 Hz เปิดไฟ
กระตุ้นเบา ๆ ไมต้่องรู้สกึ นาน 30 นาที ทําการฝังเข็ม 10 ครัง้นบัเป็น 1 รอบการรักษา 
(course) รอบการรักษาท่ี 1 ฝังเข็มสปัดาห์ละ 3 ครัง้, รอบการรักษาท่ี 2 ฝังเข็มสปัดาห์ละ 2 
ครัง้, รอบการรักษาท่ี 3 ฝังเข็มสปัดาห์ละ 1 ครัง้ ตอ่เน่ืองกนั หลงัจากนัน้รักษาสภาพท่ีดีท่ีสดุ
ท่ีได้มาด้วยการให้การรักษา 1 ครัง้ ทกุ 3 - 4 สปัดาห์ เป็นการรักษาเพ่ือคงสภาพท่ีดีไว้ 
(mantainance phase) 
 

ผลการรักษา 
 ผู้ ป่วยเกือบทกุรายจะมีอาการดีขึน้ แตต้่องเน้นเร่ืองการรักษาควบคมุโรคท่ีเป็นอยูซ่ึง่ 
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เป็นสาเหตท่ีุแท้จริง จําเป็นต้องควบคมุโรคให้ได้ดี เช่น คมุระดบันํา้ตาลทัง้ fasting blood  
sugar และคา่นํา้ตาลเฉล่ียในเลือด HbA1C ให้อยูใ่นเกณฑ์ปกตด้ิวย พบวา่ผู้ ป่วยท่ีมีอาการ
ชาทัง้ปลายมือและปลายเท้า การฝังเข็มท่ีขาทัง้สองข้างดงักลา่วมาข้างต้นเพียงอยา่งเดียว 
สามารถรักษาอาการชาท่ีปลายมือได้ด้วย โดยไมต้่องมาฝังเข็มท่ีแขนหรือมือเลย 
 ผู้ ป่วยท่ีมีอาการชาจนปวด จะคอ่ยทเุลาลงหลงัให้การรักษาประมาณ 15 ครัง้ และ
คอ่ย ๆ ลดยาแก้ปวดท่ีมีฤทธ์ิและอาจหยดุยาได้หมดในอนาคต คงไว้แต ่ ไวตามนิ B1-6-12 
รับประทานเพียงอยา่งเดียว เพ่ือเป็นวตัถดุบิให้เซลประสาทเอาไปใช้ซอ่มแซมตวัเอง 
 ผู้ ป่วยท่ีมีอาการชาจนเดนิเซ หลายรายกลบัมายืนและเดนิได้โดยไมเ่ซ  หรือเซลดลง 
ทําให้โอกาสเกิดอบุตัเิหตนุ้อยลงด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2  แสดงจุดฝังเขม็รักษาโรคปลายประสาทเส่ือม 
จากเบาหวาน 
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ปวดประสาทใบหน้า 
( Trigeminal Neuralgia : 面痛) 

  

อาการปวดประสาทสมองเส้นท่ี 5 (Trigeminal nerve) มีลกัษณะการปวดท่ีรุนแรง
คล้ายเข็มแทงเป็นพกั ๆ (paroxysmal attack of severe, short, sharp, stabbing pain) 
อาการปวด เกิดไปตามสว่นของใบหน้าบริเวณท่ีแขนงของเส้นประสาท Trigeminal มาเลีย้ง
อาจจะเป็นแขนงท่ี 1, 2 หรือ 3 (V1 V2 V3) หรือเป็นมากกวา่หนึง่แขนงก็ได้ โดยสถิตแิขนงท่ี 
2 และ 3 มีโอกาสเกิดอาการปวดมากกวา่แขนงท่ี 1 อาการปวดอาจกําเริบรุนแรงเป็นพกั ๆ วนั
ละหลาย ๆ ครัง้ ครัง้ละหลายวนัถึงหลายเดือนหรือเป็นตลอดไปก็ได้ 
 การเคีย้วอาหาร การพดู การล้างหน้า การแปรงฟัน การกระทบลมเย็นหรือการแตะ
สมัผสับริเวณเฉพาะ (trigger spot) โดยเฉพาะบริเวณริมฝีปากบนและเหงือก อาจจะกระตุ้น
ให้อาการปวดรุนแรงขึน้มาทนัที 
 

สาเหตุและพยาธิสภาพของโรค 
1. การกดทบัรากประสาท (root or root entry zone compression) เกิดจากการมีวง

ของหลอดเลือดท่ีผิดปกตวิางพาดหรืออยูชิ่ดกระทบรากประสาท Trigeminal ตรงบริเวณท่ี

รากประสาทเพิ่งออกจากก้านสมองสว่น pons 
2. การตดิเชือ้ไวรัสบางชนิดท่ีเส้นประสาท Trigeminal โดยตรง เชน่ เชือ้ไวรัสเริม   

เชือ้ไวรัสงสูวดั 
 3. การอกัเสบของอวยัวะข้างเคียง ท่ีเส้นประสาท Trigeminal พาดผา่น เชน่ หหูรือ 
โพรงจมกูเป็นหนองอกัเสบ 
 4. การเส่ือมของเย่ือหุ้มประสาท (demyelination) บริเวณ pons มกัเกิดในคนอายุ
น้อย กลุม่นีจ้ะไมมี่ trigger spot และไมค่อ่ยตอบสนองตอ่การรักษา 
 5. กลุม่ไมท่ราบสาเหตมีุอีกเป็นจํานวนมาก และมกัจะเป็นยาวนานตอ่เน่ือง 
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การรักษา 
รักษาด้วยยาต้องใช้กลุม่ยากนัชกั เชน่ Carbamazepine, Gabapentin, Pregabalin,  

Phenytoin, Lamotrigine  นอกจากนีบ้างรายอาจตอบสนองตอ่ยา Baclofen 
 การรักษาด้วยยาดงักลา่ว มกัได้ผลไมดี่ เน่ืองจากเป็นการรักษาอาการปวดเท่านัน้ 
ยาเหลา่นีมี้ราคาแพง และมกัมีอาการแทรกซ้อนจากยาในระหวา่งการรักษา เชน่ อาการงว่ง
ซมึ วงิเวียนศีรษะ เดนิเซ หรือการกดไขกระดกูทําให้ไขกระดกูสร้างเม็ดเลือดไมไ่ด้ (aplastic 
anemia) หรือแพ้ยา จนเกิดอาการทางผิวหนงัอยา่งรุนแรง (Steven Johnson’s syndrome) 
 การรักษาโรคนีด้้วยการฝังเข็ม เป็นท่ียอมรับจากองค์การอนามยัโลก (WHO) วา่

ได้ผลดี และจากประสบการณ์ในการรักษาผู้ ป่วยพบวา่ เม่ือรักษาด้วยการฝังเข็ม ผู้ ป่วยสว่น
ใหญ่ความรุนแรงของอาการปวดจะลดลง จํานวนครัง้ท่ีปวดตอ่วนัจะลดลง และระยะเวลาใน
การปวดแตล่ะครัง้จะสัน้ลง อาการจะดีขึน้เร่ือย ๆ ในระหวา่งท่ีทําการรักษา ทําให้สามารถลด
ขนาดยาท่ีใช้ให้น้อยลง เป็นการลดอาการแทรกซ้อนจากยาได้อยา่งมาก ในท่ีสดุผู้ ป่วยจํานวน
หนึง่สามารถหยดุยาตา่ง ๆ ได้หมด  ผู้ ป่วยสว่นใหญ่เม่ืออาการทเุลามากแล้ว จําเป็นต้องให้
การฝังเข็มตอ่เน่ืองเป็นระยะ ประมาณ 3 - 4 สปัดาห์ตอ่ครัง้ เพ่ือรักษาสภาพอาการท่ีดีไว้ โดย
ให้ยาในขนาดต่ํา ๆ ซึง่ช่วยลดอาการอนัไมพ่งึประสงค์จากยาลงได้ 
 

การเลือกจุดฝังเข็มและวธีิการฝังเข็ม 
จุดใกล้: 1. XiaGuan (ST 7),  2. YiFeng (TE 17), 3. FengChi  (GB 20),    

 4. YangBai (GB 14), 5. SiBai (ST 2),  6. TongZhiLiao (GB 1), 
 7. YingXiang (LI 20), 8. DiCang (ST 4),  9. JiaChe (ST 6) 

 ฝังเข็มข้างเดียวกบัอาการปวด โดยจดุท่ี 1, 2, 3 เลือกใช้ทัง้ 3 จดุ จดุท่ี 4 ถึง 9 
เลือกใช้จดุท่ีอยูใ่นบริเวณท่ีปวดตามแขนงของเส้นประสาทท่ีมีปัญหา โดย แขนงประสาทท่ี 1 
(V1) เลือกใช้จดุท่ี 4, 5 และ 6 ; แขนงประสาทท่ี 2 (V2)  เลือกใช้จดุท่ี 6 และ 7 ; แขนง
ประสาทท่ี 3 (V3) เลือกใช้จดุท่ี 8 และ 9  
จุดไกล:  NeiTing (ST 44),  HeGu (LI 4) 
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เลือกใช้ตามแขนงเส้นประสาทท่ีมีปัญหาเช่นกนั โดย แขนง V3 เลือกใช้ HeGu (LI 4) 
ข้างเดียวกนั ; แขนง V1 หรือ/และ V2 เลือก HeGu (LI 4) ด้านตรงข้าม 

ข้อสงัเกตจากประสบการณ์ มีประเดน็สําคญั 2 ประการ ได้แก่  
   1) ต้องพยายามหาและปักจดุ Ashi ซึง่มกัซอ่นอยูใ่ต้โหนกแก้ม ในกรณีท่ีเป็นจาก

แขนง V2 และซอ่นอยูบ่ริเวณปลายคางหรือใต้คาง ในกรณีท่ีเป็นจากแขนง V3 ซึง่หากจดุ 
Ashi ถกูฝังเข็มด้วย ประสทิธิผลของการรักษาจะดีขึน้มาก จงึต้องพยายามสํารวจหาให้พบ
ก่อนฝังเข็ม  

   2) การกระตุ้นเข็มด้วยไฟฟ้าท่ีได้ผลดี ควรใช้ความถ่ีสงู 200 เฮิร์ซ โดยตดิขัว้ลบ (สี
ดํา) ท่ีจดุท่ี 4 - 11 หรือจดุ Ashi และตดิขัว้บวก (สีแดง) ท่ีจดุท่ี 2 หรือ 3 กระตุ้นนาน 30 นาที 
เปิดไฟกระตุ้นเบา ๆ ไมต้่องรู้สกึหรือแคเ่กือบรู้สกึ พบวา่สามารถลดความเจ็บปวดได้ดีท่ีสดุ 
 การฝังเข็ม 10 ครัง้นบัเป็น 1 รอบการรักษา (course) รอบการรักษาท่ี 1 ฝังเข็ม
สปัดาห์ละ 3 ครัง้, รอบการรักษาท่ี 2 ฝังเข็มสปัดาห์ละ 2 ครัง้, รอบการรักษาท่ี 3 ฝังเข็ม
สปัดาห์ละ 1ครัง้, บางรายอาจเสริมรอบการรักษาท่ี 4 ฝังเข็มเดือนละ 2 ครัง้ จากนัน้ฝังเข็ม
ตอ่เน่ือง ทกุ 3 - 4 สปัดาห์ เพ่ือรักษาสภาพท่ีดีท่ีสดุไว้ โดยทําไปเร่ือย ๆ หรืออยา่งน้อย
ประมาณ 10 เดือน 
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รูปที่ 3  แสดงจุดฝังเขม็รักษาโรคปวดประสาทใบหน้า 
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ปวดประสาทจากเชือ้งสูวัด 
( Herpetic  Neuralgia : 带状疱疹后遗神经痛) 

 

 อาการปวดประสาทจากโรคตดิเชือ้ไวรัส งสูวดั (Herpes Zoster) เป็นหนึง่ในกลุม่
อาการปวดท่ีรักษาให้หายได้ยาก มีการรักษาหลายวิธีการ แตก็่มกัจะได้ผลไมดี่ ทําให้ผู้ ป่วย
จํานวนหนึง่ไมส่ามารถทเุลาจากอาการปวดได้ แม้จะได้รับการรักษาอยา่งเตม็ท่ีแล้ว ผู้ ป่วย
หลายรายต้องมีอาการปวดอยา่งรุนแรงตดิตวัไปตลอดชีวิต  
 ความเข้าใจผดิของผู้ ป่วยท่ีคดิวา่โรคงสูวดันัน้เป็นโรคผิวหนงั ทําให้ผู้ ป่วยสว่นใหญ่

คดิวา่ไมเ่ป็นไรมาก และมกัหาซือ้ยามาใช้เองหรือใช้การรักษาแบบพืน้บ้านตามความเช่ือของ
แตล่ะถ่ิน เม่ือมีอาการปวดรุนแรงมากจงึมาพบแพทย์เฉพาะทาง ซึง่มกัช้าไป ทําให้การรักษา
ยาก บางรายได้รับยาต้านเชือ้ไวรัสในขนาดน้อยเกินไป คือให้ยาเพียงหนึง่ในส่ี เช่น Acyclovir 
200 mg ตอ่ครัง้ หรือเพียงคร่ึงเดียวของขนาดท่ีควรจะได้ เช่น Acyclovir 400 mg ตอ่ครัง้ วนั
ละ 5 ครัง้ ขนาดของยาดงักลา่วจะเพียงพอสําหรับการรักษาเชือ้เริม (Herpes Simplex) 
เท่านัน้ แตไ่มเ่พียงพอสําหรับการกําจดัเชือ้งสูวดั ทําให้การรักษาในภายหลงัได้ผลไมดี่ เพราะ
การใช้ยาจะได้ผลดี เม่ือได้รับในขนาดท่ีเพียงพอ และได้รับในระยะแรก ๆ ของโรค ซึง่เป็นช่วง
ท่ีเชือ้ไวรัสกําลงัเพิม่จํานวนอยา่งรวดเร็วเท่านัน้ 
 

สาเหตุและพยาธิสภาพของโรค 
โรคตดิเชือ้งสูวดั มิใช่โรคผิวหนงั แตเ่ป็นโรคระบบประสาท อาการท่ีผิวหนงัเป็นสว่น

หนึง่ของโรคเท่านัน้ เม่ือผู้ ป่วยตดิเชือ้ไวรัสงสูวดัครัง้แรก (primary infection) ซึง่มกัเป็นในวยั
เดก็เลก็ อาการแสดงของโรคจะปรากฏให้เห็นเป็นออกสกุใส ซึง่มีอาการแสดงเฉพาะผิวหนงั
จริง ๆ เม่ืออาการทางผิวหนงัหายแล้ว ร่างกายจะไมส่ามารถกําจดัเชือ้นีไ้ด้หมด เน่ืองจาก
ไวรัสงสูวดัสามารถท่ีจะไปแอบซอ่นตวัในปมประสาทรับความรู้สกึ และเม็ดเลือดขาวบางชนิด 
การอยูอ่ยา่งซอ่นเร้นในเซลประสาทรับความรู้สกึของร่างกายนี ้ ทําให้กลไกกําจดัเชือ้ตาม
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ธรรมชาตขิองร่างกายไมส่ามารถตรวจพบและกําจดัเชือ้ออกไปได้ เชือ้เหลา่นีจ้ะยงัคงอยู่

ตลอดไปและรอเวลา เม่ือร่างกายมีภมูิต้านทานต่ําลง เช่น มีการเจ็บป่วยรุนแรง ระหวา่งฟืน้
ไข้หรือระหวา่งฟืน้ตวัหลงัผา่ตดั อดนอนตรากตรํางานมาก หรือได้ยากดภมูิต้านทานของ

ร่างกาย เชือ้ท่ีซอ่นอยูจ่ะเร่ิมกําเริบเพราะภมูิต้านทานของร่างกายไมแ่ข็งแกร่งเพียงพอท่ีจะ

กําราบเชือ้ได้ เชือ้ท่ีซอ่นตวัไว้จะมีการแบง่ตวัเพิ่มจํานวนอยา่งรวดเร็ว (reactivation) จนมี
จํานวนเชือ้มากพอถงึระดบัท่ีจะแสดงอาการของโรค เชือ้จะเดนิทางไปตามเส้นประสาทท่ีออก
จากปมประสาทบริเวณใบหน้าและ  2  ข้างของกระดกูสนัหลงั วิง่อ้อมไปทางเส้นประสาทท่ี
อยูร่อบตวั หรือประสาทท่ีออกไปเลีย้งแขนขา หรือไปตามเส้นประสาทรับรู้ความรู้สกึบนใบ 
หน้า เม่ือเชือ้มาถงึผิวหนงัจะทําให้เกิดพขุึน้เป็นผ่ืนแดง ตอ่มาเป็นตุม่คล้ายคนเป็นสกุใส

นัน่เอง ดงันัน้ผ่ืนจงึมกัจะเรียงตวัไปตามแนวรากและเส้นประสาทนัน้ ๆ หากเราสงัเกตตุม่ให้ดี 
จะเป็นตุม่ใสวางอยูบ่นผ่ืนแดง และตรงกลางยอดของตุม่ใสจะมีบุม๋ลงไปคล้ายสะดือ ซึง่เป็น
ลกัษณะท่ีคอ่นข้างเฉพาะของผ่ืนผิวหนงัจากงสูวดั  
 เน่ืองจากการลกุลามหลงัการตดิเชือ้ครัง้แรก จะแพร่กระจายมาตามเส้นประสาทรับ

ความรู้สกึ (sensory nerve and sensory root) จงึทําให้เกิดการอกัเสบของเส้นประสาทร่วม
ด้วยเสมอ ไมม่ากก็น้อย เพียงแตจ่ะเกิดชัว่คราวหรือจะเกิดรุนแรงจนเป็นถาวร  

อาการปวดประสาทอยา่งรุนแรง กบัความรุนแรงของแผลของผิวหนงั มีความสมัพนัธ์
กนัอยา่งใกล้ชิด กลา่วคือ หากผู้ ป่วยมีแผลรุนแรง เป็นบริเวณกว้างและลกึมาก อาการเหลา่นี ้
จะพอทํานายได้วา่จะตามมาด้วยอาการปวดท่ีรุนแรง อีกประการหนึง่ หากผู้ ป่วยได้รับยาฆา่
เชือ้ไวรัส ในขนาดท่ีพอเพียงและเร็วพอ แผลมกัจะไมรุ่นแรง บางทีขึน้มาเป็นผ่ืนแดง ๆ พอ
เป็นตุม่เลก็ ๆ ก็ยบุไป ไมก่ลายเป็นตุม่พองขยายวงกว้าง และมีอาการปวดในภายหลงัน้อย
กวา่ จากรายงานในวารสาร American Academy Dermatology พบวา่ ในคนสงูอายเุกิน 60 
ปี หากเป็นงสูวดั มากกวา่ร้อยละ 50 หรือคร่ึงหนึง่ของผู้ ป่วยจะมีอาการปวดจากงสูวดัตามมา 
และพบวา่ การให้ยาสเตียรอยด์  ในระยะสัน้ ๆ ประมาณ 2 สปัดาห์ในผู้ ป่วยกลุม่นีต้ัง้แตแ่รก 
โอกาสเกิดอาการปวดจากเส้นประสาทอกัเสบจากเชือ้งสูวดัจะน้อยลง  
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กล่าวโดยสรุปเก่ียวกับงสูวัดในปัจจุบนั ดงันี ้ 
1. เชือ้งสูวดัท่ีเป็น ไมไ่ด้ตดิมาจากใคร แตเ่ป็นเชือ้เดียวกบัโรคสกุใสท่ีเคยเป็นมาก่อน

หน้า ซึง่สว่นใหญ่เป็นมาแตเ่ดก็ เชือ้ไวรัสบางสว่นอาศยัแอบซอ่นอยูใ่นปมประสาท และถกู
กระตุ้นปลกุขึน้มาใหม ่(reactivation) เม่ือมีปัจจยัท่ีเหมาะสม  

2. งสูวดัเป็นโรคระบบประสาท โดยอาการทางผิวหนงัเป็นเพียงอาการแสดงสว่นหนึ่ง
ของโรค  

3. อาการปวดประสาทจากงสูวดั มีความหลากหลาย อาจเป็นอาการถาวร ท่ีรักษา
ไมห่าย และอาจปวดรุนแรงมาก จนถงึกบัไมอ่ยากมีชีวิตอยูต่อ่ไป หรืออาการอาจเป็นชัว่คราว
และหายเองได้  

4. หากได้รับยาต้านไวรัส ในขนาดท่ีเหมาะสมและรวดเร็วเพียงพอ จะสามารถลด
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคลงได้ ทัง้อาการปวดประสาท และความรุนแรงของผ่ืนผิวหนงัและ

แผลเป็น  
5. การใช้ยาสเตียรอยด์ในชว่ง 2 - 3 สปัดาห์แรกหลงัการเกิดผ่ืน ช่วยทําให้อาการ

ปวดประสาทลดลง และควรใช้ในผู้ ป่วยงสูวดัทกุคนท่ีมีอายมุากกวา่ 60 ปี  
ความทกุข์ทรมานของอาการปวดประสาทจากงสูวดั เป็นการยากท่ีจะอธิบายให้คนท่ี

ไมเ่คยเป็นเข้าใจได้ เพียงแคเ่สือ้ผ้าสมัผสักบัผิวหนงับริเวณท่ีเป็น (ซึง่แผลหายแล้ว) ยงัปวด
มากจนต้องร้องไห้ เม่ือเชือ้งสูวดัเพิม่จํานวนออกมาจากปมประสาทจะทําให้เกิดการอกัเสบ

ไปตามรากประสาท เส้นประสาทไปถึงไหน อาการปวดก็ตดิตามไปทกุท่ี ตวัอยา่ง ราก

ประสาทบริเวณเอวจะไปเลีย้งกล้ามเนือ้และผิวหนงัของรอบเอว อาการปวดก็จะเกิดรอบ ๆ 
เอว จากผิวหนงัลกึลงไปถงึกล้ามเนือ้ชัน้ใน อาการปวดอาจเป็นได้หลายแบบ เชน่ ร้อนแสบ
เหมือนไฟลวก หรือเหมือนเอาพริกทา หรือปวดแปลบแบบไฟช็อต วิง่ไปตามรากประสาทหรือ
ปวดเหมือนถกูเข็มแทงทีละหลาย ๆ เลม่ ระยะแรก อาการปวดเกิดเฉพาะบริเวณท่ีราก

ประสาทนัน้เลีย้งอยู ่ ตอ่มาอาจปวดในบริเวณข้างเคียง ทัง้ด้านบนและลา่งตอ่รากประสาทท่ี
รับผิดชอบอีก 2 - 3 ราก   รวมกนัเป็นบริเวณปวดเป็นแถบกว้างขึน้และรุนแรงขึน้ด้วย เม่ือมี
อาการปวดตอ่เน่ืองเป็นเวลานาน อาการปวดจะถกูบนัทกึไว้อยา่งถาวร ในระบบประสาทสว่น 
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กลางระดบัไขสนัหลงัและสมอง ซึง่เป็นระยะท่ีการรักษาใด ๆ ก็มกัจะไมไ่ด้ผล และอาการปวด
จะเป็นไปตลอด แม้จะฉีดยาระงบัความรู้สกึท่ีเส้นประสาท หรือตดัเส้นประสาทท่ีมีปัญหา

ออกอาการปวดก็ไมห่าย 
 เน่ืองจากอาการปวดรุนแรง การใช้ยาแก้ปวดธรรมดามกัไมไ่ด้ผล แพทย์มกัต้องใช้ยา
แก้ปวดอยา่งแรง ซึง่อาจเสพตดิได้ เช่น Morphine, Pethidine และอาจต้องให้ยากนัชกั
บางอยา่งซึง่มีฤทธ์ิแก้ปวดประสาทได้ เชน่ Gabapentin, Carbamazepine, Pregabalin, 
Oxcarbamazepine ยาเหลา่นี ้ เพียงช่วยบรรเทาอาการชัว่คราวแตโ่รคไมห่าย มีราคาแพง
และมีฤทธ์ิแทรกซ้อนท่ีสําคญั คือ กดการทํางานของสมอง ทําให้งว่งซมึทํางานไมไ่ด้  แต่
ผู้ ป่วยก็จําเป็นต้องใช้ยา เพราะงว่งก็ยงัดีกวา่ปวด รวมทัง้ยาบางชนิด เช่น Carbamazepine 
ยงัอาจทําให้เกิดอาการผ่ืนแพ้ยาอยา่งรุนแรงในผู้ใช้บางรายด้วย ผู้ ป่วยบางรายอาจจําเป็น 
ต้องใช้ยาในขนาดสงูจนกดการทํางานของไขกระดกู จนไมส่ามารถสร้างเม็ดเลือดได้ ทําให้

เกิดโรคเลือด   
การฝังเข็มช่วยรักษาอาการปวดจากงสูวัดได้ด ี แต่ต้องทาํภายใน 4 สัปดาห์

หลังจากมีผ่ืนขึน้ที่ผิวหนัง คือต้องทําก่อนท่ีร่างกายผู้ ป่วยจะบนัทกึความเจ็บปวดอยา่ง

ถาวร ไว้ในระบบประสาทสว่นกลาง เพราะผู้ ป่วยท่ีมารับการรักษาในระยะท่ีช้าไปจะเกิด

อาการปวดภายในระบบประสาทได้ด้วยตวัของมนัเอง  โดยไมต้่องมีการกระตุ้นจากสิง่อ่ืน จะ
นัง่จะนอนอยูเ่ฉย ๆ ก็มีอาการปวดขึน้เอง เหมือนระบบประสาทเปิดเลน่เทปท่ีบนัทกึอาการ
ปวดไว้ออกมาเอง 
          จากประสบการณ์ การรักษาผู้ ป่วยท่ีปวดจากงสูวดัประมาณ 80 ราย พบวา่ ได้ผลดี
โดยการฝังเข็มบริเวณรอบ ๆ รอยผ่ืนและตุม่ท่ีผิวหนงั (แตไ่มไ่ด้แทงเข็มตรงบริเวณท่ีเป็นแผล) 
การฝังเข็มบริเวณจดุข้าง ๆ กระดกูสนัหลงัท่ีมีรากประสาทท่ีสง่เส้นประสาทมาเลีย้งผิวหนงัท่ี
บริเวณท่ีเป็นแผลประมาณ 4 - 5 จดุ จากนัน้กระตุ้นเข็มด้วยไฟฟ้า ในความถ่ีสงู ประมาณ 
200 เฮิร์ซ พบวา่ อาการปวดมกัจะลดลงตัง้แตก่ารฝังเข็มครัง้แรก บางครัง้ลดลงร้อยละ 20 – 
30 จากอาการเดมิ ซึง่หากเป็นเช่นนัน้ สามารถทํานายได้วา่จะประสบความสําเร็จในการ

รักษาในท่ีสดุ 
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 อาการปวดจากโรคงสูวดั เป็นอาการท่ีรักษายาก จงึจําเป็นต้องใช้เวลานานทําการ

รักษาหลายครัง้จงึจะสําเร็จ   โดยทัว่ไปแนะนําให้ทําฝังเข็มครัง้ละ 30 นาที โดยแบง่ระยะการ
รักษาเป็น 3 รอบการรักษา รอบละ 10 ครัง้ โดยรอบการรักษาแรก ฝังเข็มสปัดาห์ละ 3 ครัง้, 
รอบการรักษาท่ี 2 ฝังเข็มสปัดาห์ละ 2 ครัง้ และรอบการรักษาท่ี 3 ฝังเข็มสปัดาห์ละ 1 ครัง้ 
จากประสบการณ์ หากผู้ ป่วยมารับการรักษาภายใน 4 สปัดาห์ (1 เดือน) นบัจากเร่ิมเกิดผ่ืน 
พบวา่ ผู้ ป่วยทกุรายหายเป็นปกต ิ คือสามารถคอ่ย ๆ ถอนการใช้ยารับประทานท่ีเคยใช้อยูไ่ด้
หมด นบัวา่เป็นการรักษาท่ีดีท่ีสดุ ในการจดัการกบัอาการปวดประสาทจากงสูวดั 
 อยา่งไรก็ตาม สําหรับผู้ ป่วยท่ีมีอาการปวดประสาทมานานหลายเดือน หรือเป็นปี 
การรักษาจะได้ผลไมดี่ และไมแ่นะนําให้ทําการรักษาด้วยการฝังเข็ม ดงันัน้การเป็นงสูวดัและ
มีอาการปวด ควรนกึถงึแพทย์ฝังเข็มและมารับการรักษาโดยเร็วท่ีสดุ 
 นอกจากนี ้ ผู้ เขียนยงัพบวา่ การฝังเข็มรักษาผู้ ป่วยงสูวดัในระยะเฉียบพลนั ท่ีเร่ิมมี
ผ่ืนหรือตุม่ใสจะได้ผลดียิ่งขึน้ โดยผ่ืน ตุม่พอง และแผลอกัเสบตา่ง ๆ กลบัแห้งและหายเร็วขึน้
มาก ผู้ ป่วยท่ีเร่ิมเป็นงสูวดัไมจํ่าเป็นต้องรอให้มีอาการปวดก่อนแล้วจงึมาฝังเข็ม สามารถให้
การฝังเข็มได้เลย แผลจะหายเร็วและไมมี่อาการปวดตดิตามมา  และอาจไมต้่องทําการรักษา
ถึง 30 ครัง้ 
   
ตวัอย่างผู้ป่วย 

ผู้ป่วยรายแรก หญิงไทย อาย ุ 29 ปี มีอาการแทรกซ้อนจากงสูวดั ท่ีเรียกวา่ 
Ramsay-Hunt syndrome   คือ เป็นงสูวดับริเวณหแูล้วเข้าทําลายเส้นประสาทสมองเส้นท่ี 5, 
7 และ 8  โดยมีอาการปวดใบหน้า ปากเบีย้ว  และสญูเสียการได้ยิน (หดูบั) หลงัให้การรักษา
ด้วยการฝังเข็ม 10 ครัง้ อาการหายเป็นปกต ิ 

ผู้ป่วยรายที่สอง วิสญัญีแพทย์ชาย อาย ุ 65 ปี นอกจากมีอาการ Ramsay-Hunt 
syndrome คือปวดใบหน้า อมัพฤกษ์ท่ีใบหน้า และหดูบัแล้ว ยงัทําให้สมองน้อยอกัเสบ 
(cerebellitis) มีอาการมนึศีรษะ เดนิเซ เสียการทรงตวั  หลงัให้การรักษาด้วยการฝังเข็ม 9 
ครัง้ พบวา่อาการปวดใบหน้าหายไป ปากเบีย้วน้อยลง อาการเดนิเซยงัมีเลก็น้อย ผลตรวจ 
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การได้ยิน (audiogram) เปรียบเทียบกบัก่อนการรักษาดีขึน้จนเกือบปกต ิ 
 ผู้ป่วยรายที่สาม นกัศกึษาแพทย์ชาย อาย ุ23 ปี เป็นผ่ืนงสูวดัท่ีหน้าผาก 4 วนั และ
เร่ิมมีอาการปวด หลงัให้การรักษาด้วยการฝังเข็ม 4 ครัง้ อาการปวดหายไป และ แผลแห้งตก
สะเก็ดอยา่งรวดเร็ว  

ผู้ป่วยรายที่ส่ี พยาบาลหญิง อาย ุ 28 ปี เป็นงสูวดัท่ีเท้า 6 วนั จงึเร่ิมมีอาการปวด 
หลงัให้การรักษาด้วยการฝังเข็ม 2 วนั แผลดีขึน้อยา่งรวดเร็วและอาการปวดหายไป และไม่
เกิดขึน้อีก 

ผลการรักษาในผู้ ป่วยรายท่ีสามและส่ี แสดงให้เห็นวา่ ผู้ ป่วยงสูวดัท่ีได้รับรักษาด้วย
การฝังเข็มในระยะเฉียบพลนั จะได้ผลในการรักษาท่ีดีขึน้ คือ ทําให้แผลหายเร็วขึน้ มีแผลเป็น
น้อย ลดความเส่ียงในการเกิดอาการปวดประสาทถาวร และใช้จํานวนการฝังเข็มน้อยลง 
 

การฝังเข็มสามารถรักษางสูวัดได้อย่างไร  
จากการศกึษา พบวา่ การฝังเข็มช่วยลดการอกัเสบได้เช่นเดียวกบัการใช้ยาต้านอกั 

เสบกลุม่ท่ีไมใ่ช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) รวมทัง้การฝังเข็มยงักระตุ้นให้ร่างกายหลัง่สารสเตีย

รอยด์ นอกจากนีก้ารฝังเข็มยงัมีผลยบัยัง้การหลัง่สารท่ีกระตุ้นการอกัเสบ ได้แก่ ไซโตคายน์
ชนิดตา่ง ๆ   

การฝังเข็มยงัเพิ่มการไหลเวียนในบริเวณท่ีมีปัญหา ทําให้เร่งกระบวนการดดูซบัของ
เสียและสารสือ่ความเจ็บปวด (pain mediators) อาการปวดจงึลดลง และทําให้เกิดการ
ซอ่มแซมเนือ้เย่ืออยา่งรวดเร็ว  ผ่ืนและตุม่พองจะยบุฝ่อลง แผลจงึหายได้ดีกวา่และรวดเร็วขึน้  
 เส้นประสาทท่ีอกัเสบและบวมอยูจ่ะยบุบวมลงอยา่งรวดเร็ว ทําให้อาการปวดทเุลา  
การฝังเข็มร่วมกบัเคร่ืองกระตุ้นเข็มไฟฟ้า โดยใช้ความถ่ีสงู ทําให้ลดความไวตอ่การกระตุ้น

ของระบบประสาทรับความรู้สกึ (hypersensitivity) และกระตุ้นการหลัง่ encephalin ซึง่เป็น 
endorphine ท่ีร่างกายสร้างขึน้ เพ่ือระงบัความเจ็บปวดในระบบประสาท ทัง้ในระดบัราก
ประสาท ไขสนัหลงั และในสมอง การฝังเข็มจงึมีผลระงบัความเจ็บปวดท่ีมีประสทิธิภาพสงู 
เพราะมีผลระงบัปวดท่ีระบบประสาททกุระดบั 
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การเลือกใช้จุดฝังเข็มและการกระตุ้น 
 1. จดุใกล้ ใช้จดุรอบ ๆ รอยผ่ืนหรือตุม่บนผิวหนงั (ปักล้อมรอยโรค) 
 2. จดุไกล ใช้จดุท่ีอยูใ่กล้ต้นกําเนิดของรากประสาทมากท่ีสดุ ท่ีสามารถฝังเข็มได้
สะดวก เชน่ หากเป็นท่ีใบหน้าอาจใช้จดุ XiaGuan (ST 7),  YiFeng (TE 17) หากเป็นท่ีลําตวั
หรือแขนขา ใช้จดุ JiaJi (EX-B 2) ท่ีอยูต่รงกบัระดบัของรากประสาทข้างเดียวกบัท่ีเป็นโรค 
และฝังเข็มอีก 2 - 3 ระดบัเหนือจากรอยโรค ขณะเดียวกนัปักจดุ JiaJi (EX-B 2)  ในระดบัไข
สนัหลงับนสดุท่ีด้านตรงข้ามด้วย กระตุ้นด้วยไฟฟ้าความถ่ี 200 เฮิร์ซ โดยให้ขัว้ลบอยูท่ี่จดุ
ใกล้ ขัว้บวกอยูท่ี่จดุไกล กระตุ้นไฟระดบัเบา นาน 30 นาที จดุ JiaJi (EX–B 2) ด้านตรงข้าม
ไมต้่องกระตุ้น 

พบวา่ได้ผลดี ขอบเขตท่ีปวดจะแคบลงเร่ือย ๆ ในการฝังเข็มครัง้ตอ่ไปต้องหาขอบ 
เขตท่ีปวดใหมท่กุครัง้ และขยบัเข็มท่ีปักล้อมรอยโรคแคบลงเร่ือย ๆ จนกระทัง่อาการหาย  
โดยทัว่ไปมกัจะต้องทําประมาณ 3 รอบการรักษา รอบละ 10 ครัง้ โดยรอบการรักษาแรก 
ฝังเข็มสปัดาห์ละ 3 ครัง้, รอบการรักษาท่ี 2 ฝังเข็มสปัดาห์ละ 2 ครัง้ และรอบการรักษาท่ี 3 
ฝังเข็มสปัดาห์ละ 1 ครัง้  
 ผู้ ป่วยท่ีมารับการรักษาภายใน 4 สปัดาห์หลงัเกิดผ่ืน เกือบทัง้หมดสามารถหายได้
ด้วยวิธีนี ้สว่นผู้ ป่วยท่ีได้รับการรักษาเร็ว กลา่วคือพอเร่ิมมีอาการผ่ืนก็ฝังเข็มทนัที อาจจะหาย
ทัง้ผ่ืนและอาการปวดภายในการรักษาเพียง 10 ครัง้ และแผลก็จะสวยแทบจะไมมี่แผลเป็น 
ดงันัน้ผู้ ป่วยท่ีเป็นงสูวดับนใบหน้า ไมค่วรลงัเลท่ีจะฝังเข็มโดยเร็ว แม้จะไมมี่อาการปวดก็ตาม 
 สําหรับจดุฝังเข็มอ่ืน ๆ อาจใช้เสริม เชน่ ZhiGou (TE 6) ในการปวดประสาท 
Intercostal หรือ HeGu (LI 4)  ซึง่ใช้ได้ทัว่ไปไมว่า่ปวดท่ีใด ๆ ก็อาจมาปักเป็นจดุเสริมได้ 
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รูปที่ 4  แสดงจุดฝังเขม็รักษาโรคปวดประสาทจากเชือ้งสูวัด 
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ปวดฟัน 
(Toothache : 牙痛) 

 

ปวดฟัน เป็นปัญหาท่ีพบได้บอ่ยในโรคของเหงือกและฟัน เชน่เดียวกบั ฟันผ ุ เหงือก
อกัเสบ และเหงือกร่น อาการปวดจะเพ่ิมขึน้เม่ือได้รับการกระตุ้นจากความร้อน ความเย็น 
กรด และความหวาน   

อาการปวดฟัน เกิดได้จากหลายสาเหตภุายในช่องปาก ได้แก่ ฟันผหุรือหกัร้าวจนถงึ
โพรงประสาทฟัน, ฟันผท่ีุมีสิง่แปลกปลอมอดุตนัอยู,่ โรคปริทนัต์ (periodontal disease), 
การสบฟันผิดปกต ิ (malocclusion)   เป็นต้น นอกจากนี ้ อาการปวดฟันอาจเกิดจากสาเหตุ
อ่ืนท่ีไมใ่ช่ปัญหาของเหงือกและฟันได้ เชน่ โรคปวดประสาทใบหน้า (trigeminal neuralgia)   

เม่ือเกิดอาการปวดฟัน อาจรับประทานยาแก้ปวดเพ่ือบรรเทาปวดชัว่คราว จากนัน้
ควรพบทนัตแพทย์เพ่ือตรวจหาสาเหตแุละแก้ไขตอ่ไป ไมค่วรนํายาแก้ปวดทกุชนิดไปแปะหรือ
อดุไว้ตรงฟันหรือบริเวณท่ีปวด เพราะอาจทําให้เกิดอกัเสบหรือเป็นแผลพพุองได้ และไมค่วร
ปลอ่ยทิง้ไว้ แม้วา่จะหายปวดไปแล้วก็ตาม เพราะผลการรักษาจะดีกวา่เม่ือให้การรักษาตัง้แต่
ระยะเร่ิมต้น  

การแพทย์แผนจีน เรียกปัญหาปวดฟันวา่ Ya Tong (牙痛) โดยมีสาเหตจุาก  
1) ลมร้อน: ลมร้อนจากภายนอกเข้ารุกรานและสะสมในเส้นลมปราณหยางหมิงมือ

และเท้า ซึง่เป็นเส้นลมปราณท่ีไหลเวียนครอบคลมุทัง้กรามบนและกรามลา่ง  
2) ไฟกระเพาะอาหาร: ไฟท่ีแปรสภาพมาจากความร้อนท่ีสะสมในกระเพาะอาหาร

และลําไส้ใหญ่ ลกุลามไปตามเส้นลมปราณหยางหมิง 
3) ร้อนพร่องจากอนิไตพร่อง: ไตดแูลกระดกู ซึง่ฟันนบัเป็นสว่นหนึง่ของกระดกู 

เม่ือไตอินพร่องทําให้เกิดภาวะร้อนพร่อง (ร้อนเพราะอินพร่อง) ความร้อนกระจายขึน้สว่นบน
เกิดอาการปวดฟัน  
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การรักษา 
การฝังเข็มระบบเส้นลมปราณ 

1. ปวดฟันจากลมร้อนเข้ารุกราน 

 อาการ: ปวดฟันรุนแรงอยา่งเฉียบพลนั เหงือกบวมและแดง ร่วมกบัมีไข้ หนาวสัน่ 
อาการปวดมากขึน้เม่ือกระทบร้อน  และทเุลาด้วยความเย็น  

ลิน้: ลิน้แดง ฝ้าบาง-เหลือง  

ชีพจร: ชีพจรลอย-เร็ว (Fu-ShuMai) 

หลักการรักษา: ระบายลม สยบความร้อน ลดอาการบวม และระงบัปวด  

จุดหลัก: กระตุ้นระบาย  FengChi (GB 20),  HeGu (LI 4) 

จุดเสริม: - ปวดฟันบน กระตุ้นระบาย  XiaGuan (ST 7) 

   - ปวดฟันลา่ง กระตุ้นระบาย  JiaChe (ST 6)  

   - มีไข้ กระตุ้นระบาย  DaZhui (GV 14)  

วิธีการ: จดุหลกั กระตุ้นระบาย 1 - 3 นาที คาเข็ม 30 นาที หากอาการปวดยงัไม่
ทเุลา ให้ใช้จดุฝังเข็มเสริม ปวดฟันบน  XiaGuan (ST 7), ปวดฟันลา่ง  JiaChe (ST 6), ขณะ
กระตุ้นสองจดุนีแ้บบระบาย แนะนําให้ผู้ ป่วยกดัฟันไปพร้อมกนัจนอาการปวดฟันลดลง 

อธิบาย: FengChi (GB 20) เป็นจดุสําคญัใช้ในการระบายลมและไฟ; HeGu (LI 4) 
เป็นจดุสําคญัในการลดอาการปวดฟัน ทะลวงเส้นลมปราณ และใช้ระบายลมและความร้อน 

2. ปวดฟันจากไฟกระเพาะอาหาร  

อาการ: อาการปวดฟันอยา่งรุนแรง ร่วมกบัเหงือกบวมแดง กําเริบโดยความร้อน 
ทเุลาโดยความเย็น กระหายนํา้ มีกลิน่ปาก ท้องผกู ปัสสาวะสีเข้ม   

ลิน้: ลิน้แดง ฝ้าเหลือง   
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ชีพจร: ชีพจรเร็ว (ShuMai) 

หลักการรักษา: ขจดัไฟจากกระเพาะอาหาร ลดบวม บรรเทาปวด  

จุดหลัก: ระบาย HeGu (LI 4), NeiTing (ST 44), JiaChe (ST 6), XiaGuan (ST 7)  

จุดเสริม: ท้องผกู กระตุ้นระบาย ZhiGou (TE 6), ChengShan (BL 57)  

อธิบาย: HeGu (LI 4) อยูบ่นเส้นลมปราณกระเพาะอาหาร ใช้ระบายความร้อนออก
จากเส้นลมปราณ หยางหมิง ทะลวงเส้นลมปราณและลดอาการปวดฟัน; NeiTing (ST 44)  
ระบายความร้อนออกจากกระเพาะอาหาร; XiaGuan (ST 7) และ JiaChe (ST 6) เป็นจดุบน
เส้นหยางหมิงใกล้บริเวณท่ีปวด ช่วยทะลวงการเดนิของช่ี และกระตุ้นเส้นลมปราณเพ่ือลด

อาการปวด  

3. ปวดฟันจากอนิไตพร่อง  

อาการ:  ปวดฟัน แบบตือ้ ๆ เป็น ๆ หาย ๆ เหงือกร่น ฟันโยก ปวดเอว เขา่ออ่น   

ลิน้: ลิน้แดง ฝ้าบาง   

ชีพจร: ชีพจรเลก็-เร็ว (Xi-ShuMai)  

หลักการรักษา: บํารุงอิน บาํรุงไต ลดไฟ บรรเทาปวด  

จุดหลัก: - กระตุ้นระบาย HeGu (LI 4),  JiaChe (ST 6) 

  - กระตุ้นบํารุง  TaiXi (KI 3),  RanGu (KI 2)  

จุดเสริม:- ปวดเอว กระตุ้นบํารุง ShenShu (BL 23),   ZhiShi (BL 52)   

  - เสียงอือ้ในห ูหรือ มนึศีรษะ, บํารุง ShenShu (BL 23),  BaiHui (GV 20) 

อธิบาย: HeGu (LI 4) อยูบ่นเส้นลมปราณกระเพาะอาหาร ใช้ระบายความร้อนออก
จากเส้นลมปราณหยางหมงิ ทะลวงเส้นลมปราณและลดอาการปวดฟัน; JiaChe (ST 6) เป็น
จดุบนเส้นหยางหมิง ใกล้บริเวณท่ีปวด จะช่วยทะลวงการเดนิของช่ี และกระตุ้นเส้นลมปราณ
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เพ่ือลดอาการปวด; TaiXi (KI 3) จดุหยวนของเส้นลมปราณไต บํารุงไต หลอ่เลีย้งอิน; RanGu 
(KI 2) จดุอ๋ิงของเส้นลมปราณไต บํารุงไต ขจดัไฟพร่อง 
 

การฝังเข็มจุดเฉพาะ 
1. YeMen (TE 2) 
ข้อบ่งใช้: ปวดฟันในหลายลกัษณะ 

จุดที่ใช้:  YeMen (TE 2) ข้างท่ีปวด 

วิธีการ: ใช้เข็ม 1.5 ชุ่น ท่ีจดุ YeMen (TE 2) ปักเฉียงขึน้ ลกึ 0.5 – 1 ชุ่นระหวา่ง
กระดกูมือท่ี 4 และ 5 กระตุ้นเข็มจนได้ช่ี และมีความรู้สกึกระจายไปปลายนิว้ หรือไปท่ีแขน
หรือศอก คาเข็ม 20 – 60 นาที หากอาการปวดไมท่เุลาลงอยา่งมากใน 15 นาที ให้ฝังจดุ 
YeMen (TE 2) ของมืออีกข้างและกระตุ้นเช่นเดียวกนั โดยทัว่ไปอาการปวดจะหายได้ในการ
รักษาหนึง่ครัง้ 

2. YaTong (EX-UE 22) 

ข้อบ่งใช้: ปวดฟันในหลายลกัษณะ 

จุดที่ใช้: YaTong (EX-UE 22) ข้างท่ีปวด  
วิธีการ: จดุ YaTong(EX-UE 22) อยูบ่นนิว้หวัแมมื่อด้านหลงัมือ ตรงก่ึงกลางข้อตอ่

กระดกูนิว้มือและกระดกูฝ่ามือ (1st metacarpophalangeal joint) ใช้เข็ม 1 ชุ่น ปักแนวราบ
ให้เฉียงขึน้บนลกึ 0.5 ชุ่น แล้วกระตุ้นให้ได้ช่ี และมีความรู้สกึไปถึงเหงือก คาเข็มไว้ 30 นาที 
โดยทัว่ไปอาการปวดจะหายได้ในการรักษาหนึง่ครัง้ 

3. YaTongLing (EX-UE 18) 
ข้อบ่งใช้: ปวดฟันในหลายลกัษณะ 
จุดที่ใช้:  YaTongLing (EX-UE 18) ข้างท่ีปวด 

  วิธีการ: จดุ YaTongLing(EX-UE 18) อยูด้่านฝ่ามือ ระหวา่งข้อตอ่กระดกูนิว้มือและ 
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กระดกูฝ่ามือ ของนิว้กลางและนิว้นาง (3rd & 4th metacarpophalangeal joints) ใช้เข็ม 1 ชุ่น
ปักตรงลกึ 0.3 – 0.4 ชุ่น แล้วกระตุ้นแบบระบายให้ได้ช่ี คาเข็มไว้จนอาการปวดฟันหายไป 
โดยปกตฝัิงเข็มรักษา 1 – 2 ครัง้ ก็ได้ผลดี 
 

การฝังเข็มห ู 
จุดหลัก: ShenMen, Cheek, Apex of Antitragus, YaTongDing  
จุดเสริม:- เหตจุากลมร้อน   Inner ear,  Ear Apex 

      - เหตจุากไฟกระเพาะอาหาร  Stomach,  Large intestine 
      - เหตจุากไตอินพร่อง  Kidney 
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รูปที่ 5  แสดงจุดฝังเขม็รักษาอาการปวดฟัน 
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 - กลุ่มอาการปวดจากพงัผืดกล้ามเนือ้ 
(Myofascial Pain Syndrome : 肌筋膜炎综合症) 

 

กลุม่อาการปวดจากพงัผืดกล้ามเนือ้ เป็นกลุม่อาการท่ีมีลกัษณะปวดอนัเน่ืองจากมี 
“จดุกดเจ็บเฉพาะ” (Trigger point ; TrP) ในกล้ามเนือ้ 
 

ลักษณะของโรค 
1. อาการและอาการแสดงทางคลินิก 
- มีจดุกดเจ็บเฉพาะ  
- ลกัษณะปวด เป็นแบบหนกัตือ้ (dull pain) ปวดล้า (soreness) และตําแหนง่อยูล่กึ 
- ความรุนแรงของการปวด มีตัง้แตเ่ลก็น้อยจนถงึปวดมาก หรือปวดมากจนอยากฆา่

ตวัตาย 
- อาการปวดขณะพกัหรือออกกําลงักาย 
- ตําแหน่งท่ีปวด ไมจํ่าเป็นต้องพบทัง้สองข้างของร่างกาย (non symmetry) 
2. การตรวจร่างกาย 
- ด้านกําลงัของกล้ามเนือ้ (motor) อาจพบมีกล้ามเนือ้ออ่นแรง กล้ามเนือ้หดสัน้      

แข็งเกร็ง ทําให้ร่างกายเคลือ่นไหวได้น้อยลง  
- ด้านความรู้สกึ (sensory) อาจพบชาตามบริเวณท่ีเกิดโรค  ด้านประสาทอตัโนมตั ิ

(ANS) เชน่ มีเหง่ือออกผิดปกต ินํา้ตาไหล นํา้มกูไหล นํา้ลายไหลมากผิดปกต ิ มนึงง  เสียง
ดงัในห ูเป็นต้น 

- จากความปวดทําให้ผู้ ป่วยเกิดปัญหาการนอนหลบัตามมาได้ 
 

สาเหตุของโรค 
แบง่เป็น 3 ปัจจยัท่ีทําให้เกิดโรค  ดงันี ้
1. ปัจจยัจากกลไกทางกระดกู กล้ามเนือ้ เส้นเอน็ (mechanical factors) จาก 
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การท่ีร่างกายไมส่มดลุแตกํ่าเนิด  การได้รับการบาดเจ็บ หรือ อิริยาบถในชีวิตประจําวนั เช่น ทา่
นัง่ ท่ายืน ท่าของการทํางานท่ีไมถ่กูต้อง เป็นต้น  ทําให้กล้ามเนือ้ใช้งานในท่าไมถ่กูต้อง ใช้งาน
ไมส่มดลุ หรือ ใช้งานมากเกินไป ขาดการพกัผอ่น (bone length, muscle tension, posture, 
overuse)  

2. ปัจจยัทั่วไปทางร่างกาย (systemic factors) จากการได้รับสารอาหาร การทํางาน
ของตอ่มไร้ตอ่มและเมตาบอลสิมของร่างกายท่ีไมส่มดลุ หรือใช้งานนานเกินไปขาดการพกัผอ่น 
(nutrition, neuroendocrine, metabolism) 

3. ปัจจยัทางจติใจ (psychological factors) จากภาวะซมึเศร้าวิตกกงัวล การใช้ชีวติ 
ท่ีเร่งรีบ  
 

จุดเด่นของโรคนี ้ 
1. คลําพบ จดุกดเจ็บเฉพาะ  
2. ปวดร้าวไปบริเวณอ่ืน (referred pain) ซึง่มีบริเวณท่ีร้าวกระจายโดยเฉพาะ คลํา

ตามเส้นใยกล้ามเนือ้อาจพบ “แถบกล้ามเนือ้”  (taut band)  
3. เม่ือออกแรงกด (snapping palpation) ท่ีจดุเจ็บเฉพาะ อาจพบการกระตกุของ 

กล้ามเนือ้เฉพาะท่ี (local twitch response ; LTR)  
4. เม่ือกดถกูจดุเจ็บเฉพาะ ผู้ ป่วยอาจรู้สกึปวดมากจนทําให้ผู้ ป่วยเคล่ือนหนี (jump 

sign) 
การแยกระหวา่ง จุดกดเจบ็เฉพาะ (trigger point) และ จุดกดเจบ็ (tender point) 

คือ จุดกดเจบ็เฉพาะ มีลกัษณะ เม่ือกดถกูจดุท่ีเจ็บผู้ ป่วยจะรู้สกึอาการเจ็บนัน้ร้าวกระจาย
ไปท่ีอ่ืน อาจมีการกระตกุของกล้ามเนือ้เฉพาะท่ี ขณะท่ีจุดกดเจบ็ ผู้ ป่วยจะรู้สกึเจ็บบริเวณท่ี

ถกูกด แตไ่มร้่าวกระจายไปท่ีอ่ืน  
จดุกดเจ็บเฉพาะ แบง่เป็น 2 ประเภท คือ  
1) จุดกดเจบ็เฉพาะ ที่มีอาการ (activc TrP) ซึง่เป็นเหตใุห้ผู้ ป่วยมาพบแพทย์ด้วย 

อาการปวดตัง้แตเ่ลก็น้อยจดถึงปวดอยา่งรุนแรง  
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2) จุดกดเจบ็เฉพาะแฝง (latent TrP) ผู้ ป่วยไมมี่อาการปวดชดัเจน แตรู้่สกึฝืดขดั
เม่ือเคลื่อนไหวร่างกาย กําลงักล้ามเนือ้ลดลง เม่ือกดถกูจดุผู้ ป่วยจะรู้สกึปวดร้าวกระจายไป
บริเวณ  อ่ืน ดงันัน้จดุกดเจ็บเฉพาะแฝงจงึพบได้ในคนทัว่ไป  จดุเหลา่นีจ้ะเปลีย่นเป็นจดุกด
เจ็บเฉพาะท่ีมีอาการ ในภาวะท่ีมีปัจจยักระตุ้น  เช่น  

- ได้รับแรงกดกระแทกอยา่งฉบัพลนั (acute stress) 
- ใช้งานมากเกินไป (overuse) 
- ร่างกายออ่นเพลีย (fatigue) 
- ได้รับความเย็นจากภายนอก (cold) 
- จิตใจได้รับความกดดนั (emotional stress) 

 

การตรวจทางห้องปฏบิตักิารและการตรวจภาพรังสี 
การตรวจทางห้องปฏิบตักิาร หรือภาพรังสี ไมพ่บลกัษณะเฉพาะในการวินิจฉยัโรค 

ปัจจยัเสริมท่ีอาจตรวจพบร่วมด้วย ได้แก่ ภาวะตอ่มไธรอยด์ทํางานน้อย (hypothyroidism) 
นํา้ตาลในเลือดต่ํา (hypoglycemia) และการขาดวิตามนิ  
 

การวนิิจฉัย 
การวนิิจฉยั อาศยัอาการทางคลนิิก ซึง่ประกอบด้วยเกณฑ์หลกั 5 ข้อ (major 

criteria) และเกณฑ์ยอ่ย (minor criteria) อยา่งน้อย 1 ใน 3 ดงันี ้
เกณฑ์หลัก 5 ข้อ  ได้แก่ 
1. มีอาการปวดเฉพาะบริเวณ (Regional pain complaint)  
2. มีอาการปวดหรืออาการอ่ืนท่ีร้าวกระจายมาจากจดุกดเจ็บเฉพาะ (pain complaint 

or altered sensation in the expected distribution of referred pain from a myofascial TrP) 
3. คลําพบลํากล้ามเนือ้ ในกล้ามเนือ้ท่ีเป็นต้นเหต ุ (Taut band palpable in an 

accessible muscle) 
4. ตรวจพบจดุกดเจ็บชดัเจนสดุ 1 จดุ ในลํากล้ามเนือ้ (Exquisite spot tenderness 

at 1 point along the length of the taut band)  



38                                                                                            การฝังเข็ม รมยา เลม่ 3 
 
 

5. ตรวจพบการจํากดัพิสยัของการเคลื่อนไหว (Some degree of restricted range 
of motion, when measureable) 

เกณฑ์ย่อย 3 ข้อ ได้แก่ 
1. เกิดอาการปวด เม่ือกดถกูจดุกดเจ็บ (Pain complaint reproduced by pressure 

on the tender spot)  
2. มีการกระตกุของกล้ามเนือ้เฉพาะท่ี เม่ือถกูกระตุ้น (A local twitch response)  
3. อาการปวดลดลงเม่ือยืดกล้ามเนือ้หรือฉีดยาเข้าจดุ (Relief of the pain by 

stretching or injecting) 
นอกจากนีก้ารวดัความไวของการเจ็บปวดตอ่แรงกด (pressure pain sensitivity)  

โดยใช้เคร่ืองวดัระดบัความปวด (Dolorimeter) เป็นวธีิหนึง่ ซึง่ยืนยนัจดุกดเจ็บท่ีผิดปกต ิรวม 
ทัง้ท่ีใช้เปรียบเทียบผล ก่อนและหลงัรักษา ซึง่ถ้าการรักษาได้ผล ความทนทานตอ่แรงกด 
(pressure threshold) จะเพิ่มขึน้ 3 กิโลกรัมตอ่ตารางเซนตเิมตร การวดัโดยวิธีนีย้งัไมไ่ด้ถกู
นํามาใช้ทางเวชปฏิบตั ิ
 

การรักษา 
1. การรักษาแบบการแพทย์แผนปัจจุบนั 

- การฉีดยาจุดกดเจบ็เฉพาะ (TrP injections) ยาท่ีใช้ เช่น Bupivacaine,  
Etidocaine, Lidocaine, Saline, Sterile water, Steroids, Botulinum toxin เป็นต้น  

- การแทงเขม็ (dry needling)  
- การรักษาทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู โดยกายภาพบําบดั เช่น ใช้คล่ืนเสียงความถ่ี 

สงูรักษาท่ีจดุ ตามด้วยการยืดกล้ามเนือ้ เป็นต้น  
 

2. การรักษาแบบการแพทย์แผนจนี โดยการฝังเข็ม 
ในทางทฤษฎี เปรียบเทียบการรักษาโดยการแทงเข็มแบบการแพทย์แผนปัจจบุนัและ

การฝังเข็ม จะเห็นวา่ หลกัการของการแทงเข็ม คือ ใช้ปลายเข็มไปทําลายหรือกระตุ้นจดุกด
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เจ็บ ทําให้เกิดปฏิกิริยาเปล่ียนแปลงจากระบบประสาทสว่นกลาง จากนัน้กล้ามเนือ้จะเกิด

การผอ่นคลาย สดุท้ายผู้ ป่วยจะรู้สกึปวดลดลง  
จากทฤษฎีการแพทย์แผนจีน อาศยัหลกัวา่ “ไมโ่ลง่จะปวด โลง่จะไมป่วด” ดงันัน้การ 

ใช้เข็มกระตุ้นท่ีจดุกดเจ็บ หรือจีนเรียกวา่ จดุอาซ่ือ ทําให้เลือดและช่ีไหลเวียนได้คลอ่ง ผู้ ป่วย
ก็จะรู้สกึปวดลดลง ในตําราหลงิซ ู: กวนเจิน (灵枢:官针) ได้กลา่วถงึการฝังเข็ม 2 แบบ คือ 

แบบที่ 1 การฝังเข็มบริเวณท่ีมีการอดุตนัของช่ีหรือเลือด จะเป็นการรักษาโรคของ
เส้นลมปราณ 

แบบที่ 2 การฝังเข็มบริเวณกล้ามเนือ้ จะเป็นการรักษากล้ามเนือ้ท่ีลีบ หรือ ได้รับ
บาดเจ็บเรือ้รัง 

ดงันัน้ จงึใช้เทียบเคียงกบักลุม่อาการปวดจากพงัผืดกล้ามเนือ้ได้  นอกจากนี ้ในการ
ฝังเข็ม นอกจากการกระตุ้นจดุอาซ่ือแล้ว ยงัอาศยัการรักษาโดยใช้หลกัการของจดุใกล้ (จดุท่ี
อยูร่อบบริเวณรอยโรค) และจดุไกล (จดุท่ีอยูใ่นแนวเส้นลมปราณท่ีไหลเวียนผา่นรอยโรค) 
รวมทัง้ใช้จดุฝังเข็มเพ่ือรักษาสาเหตตุามหลกัทฤษฎีการแพทย์จีน ท่ีทําให้เลือดและลมปราณ
ไหลเวียนไมค่ลอ่งจนเกิดอาการปวดและกล้ามเนือ้หดเกร็ง เน่ืองจากอาการปวดจากพงัฝืด
กล้ามเนือ้เป็นเพียงอาการแสดงสว่นหนึง่ของความผิดปกตท่ีิมีสาเหตตุา่ง ๆ กนั การฝังเข็มจงึ
ไมเ่พียงมุง่เน้นการบรรเทาปวดเฉพาะท่ีเท่านัน้ แตย่งัมุง่หวงัถึงการรักษาสาเหตดุ้วย 
 

ตวัอย่างผู้ป่วย  
ผู้ป่วยรายที่ 1   ผู้ ป่วยหญิงไทยโสดอาย ุ 33 ปี ทํางานเป็นลกูจ้างมีอาการปวดสะบกัซ้าย
หลายเดือน ใช้คอมพิวเตอร์ตัง้แต ่ 9.00 น.-18.00 น. สะพายกระเป๋าหนกัไปและกลบั จากท่ี
ทํางานเป็นประจํา ตรวจร่างกายพบจดุกดเจ็บเฉพาะและคลําพบลํากล้ามเนือ้ท่ีกล้ามเนือ้ 
Upper และ Lower Trapezius มีจดุกดเจ็บท่ีกล้ามเนือ้ Supraspinatus และ Infraspinatus 
ข้างซ้าย เม่ือใช้เข็มปักกระตุ้นตรงจดุท่ีกดเจ็บเฉพาะ พบการกระตกุของกล้ามเนือ้ดงักลา่ว 
และร้าวลงแขนซ้าย ซึง่เป็นไปตามบริเวณท่ีร้าวกระจายโดยเฉพาะ 
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ผู้ ป่วยรายนีเ้ป็นกลุม่อาการท่ีพบบอ่ยในโรคเขตเมืองท่ีเรียกกนัวา่ “ออฟฟิซ ซนิโดรม” 
(Office Syndrome) การรักษาสามารถใช้หลกัของการแทงเข็มแบบการแพทย์แผนปัจจบุนั 
หรือการฝังเข็มแบบการแพทย์แผนจีน ก็ได้ผลทัง้สองวิธี ร่วมกบัการปรับเปล่ียนวถีิการทํางาน
ท่ีเหมาะสม 
ผู้ป่วยรายที่ 2   ผู้ ป่วยชายไทยคู ่ อาย ุ 43 ปี นกัธุรกิจ ปวดสะโพกขวาร้าวลงขาขวาถึงเขา่ 
เป็นเวลาหลายปี ขบัรถ และนัง่ทํางานวนัละหลายชัว่โมง ได้รับการรักษามาหลายแห่งโดย
การรับประทานยา ฉีดยา กายภาพบําบดั และนวดแผนโบราณ แตอ่าการไมดี่ขึน้ ตรวจ
ร่างกาย พบจดุกดเจ็บเฉพาะลกึ บริเวณสะโพก สามารถจบัยกขาขวาในท่านอนได้สงู 70 
องศา (negative stright leg raising test) เม่ือใช้เข็มปักกระตุ้นท่ีจดุกดเจ็บ พบการกระตกุ
ของกล้ามเนือ้เฉพาะท่ี และร้าวลงขาขวา ตามบริเวณท่ีร้าวกระจายโดยเฉพาะ 

ผู้ ป่วยรายนีเ้ป็นกลุม่อาการท่ีเกิดจากกล้ามเนือ้ Pyriformis (Pyriformis  
syndrome)  ซึง่เป็นกล้ามเนือ้ท่ีอยูล่กึและตดิกบัเส้นประสาทไซแอตกิ ทําให้มีอาการคล้าย
โรคหมอนรองกระดกูทบัเส้นประสาท  การใช้ฝังเข็มเป็นวธีิท่ีได้ผลดีมาก แตต้่องระวงัอนัตราย
ตอ่เส้นประสาทไซแอตกิ 

 

ข้อสังเกตและคาํแนะนํา 
1. สามารถใช้การฝังเข็มเพียงอยา่งเดียว หรือผสมผสานการรักษาร่วมกบัการรักษา

อ่ืน ๆ ในการแพทย์แผนปัจจบุนั เชน่ ยา กายภาพบําบดั เป็นต้น 
2. ไมค่วรกระตุ้นเข็มรุนแรงหรือหลายครัง้เกินไป เพราะอาจทําให้มีอาการปวดระบม

หลงัจากการรักษาได้ 
3. การรักษาท่ีต้นเหต ุควรหลีกเล่ียงการทํางานในทา่ใดท่าหนึง่นานๆ เช่น นัง่ทําคอม 

พิวเตอร์เป็นระยะเวลานาน ๆ โดยไมพ่กั  การขบัรถนาน ๆ หรือหลีกเล่ียงการใช้อิริยาบถท่ีไม่
เหมาะสม เชน่ การเอีย้วคอ หรือหนนุหมอนทา่กึง่นัง่กึ่งนอนดโูทรทศัน์เป็นระยะเวลานาน ๆ 
เป็นต้น ดงันัน้ควรหลีกเล่ียงอิริยาบถท่ีไมเ่หมาะสมร่วมกบัการออกกําลงัแบบยืดกล้ามเนือ้ 
(Stretching exercise) ของกล้ามเนือ้มดันัน้จะป้องกนัการเกิดซํา้ได้ 
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4. การค้นหาสาเหตแุละการให้คําแนะนําการปฏิบตัติวัท่ีถกูต้องเป็นสิง่สําคญัในการ
รักษากลุม่อาการปวดจากพงัผืดกล้ามเนือ้ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6   แสดงตาํแหน่งอาการ myofascial pain syndrome 
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เจบ็อกจากกล้ามเนือ้หวัใจ 
( Angina Pectoris : 胸痛) 

  

Angina pectoris เป็นคําท่ีมีรากศพัท์จากภาษากรีกและละตนิ โดย angina ในภาษา
ละตนิแปลวา่ คออกัเสบตดิเชือ้ ภาษากรีก แปลวา่ การบีบรัดคอ การบีบเค้น สว่น pectoris 
มาจาก pectus ซึง่แปลวา่ อก ในภาษาละตนิ เม่ือนํามารวมกนัจงึหมายถึง ความรู้สกึบีบเค้น
ในอก (a strangling feeling in chest)  

ในเวชปฏิบตั ิ angina pectoris หมายถึง อาการเจ็บอก จากการขาดออกซเิจนของ
กล้ามเนือ้หวัใจ อนัเกิดจากความไมส่มดลุระหวา่งความต้องการใช้ออกซเิจนของกล้ามเนือ้

หวัใจ และการสนบัสนนุออกซเิจนจากระบบหลอ่เลีย้งหวัใจ ซึง่สว่นใหญ่มีสาเหตมุาจาก

พยาธิสภาพของหลอดเลือดหวัใจ ในท่ีนีใ้ช้ศพัท์วา่ “อาการเจบ็อกจากกล้ามเนือ้หวัใจ” 
หมายถงึ angina pectoris 

อาการเจ็บอกจากกล้ามเนือ้หวัใจ มกัเป็นอาการอดึอดั แน่น ไมส่บายในอก มากกวา่
อาการเจ็บปวด โดยผู้ ป่วยอาจบอกเลา่อาการไมส่บายในอกตา่งกนัไป เช่น รู้สกึหนกั, แนน่ 
อดึอดัเหมือนถกูรัด หรือถกูบีบเค้น, แสบร้อน, เจ็บขึน้มาเป็นห้วง ๆ ในอกบริเวณหวัใจ หรือ
หลงัตอ่กระดกูหน้าอก หรือบริเวณลิน้ป่ีในผู้ ป่วยบางราย รวมทัง้อาจพบมีอาการปวดร้าวไป
ยงัผิวหนงัท่ีถกูเลีย้งโดยเส้นประสาทไขสนัหลงัระดบัเดียวกนั ได้แก่ แขนด้านใน ไหล ่ คอถึง
กราม และหลงั  

โดยทัว่ไป อาการเจ็บอกจากกล้ามเนือ้หวัใจ แบง่เป็น 2 ประเภท ท่ีต้องให้เวชบําบดัท่ี
เร่งดว่นตา่งกนั ได้แก่ เจ็บอกแบบเสถียร (stable angina) และ เจ็บอกแบบไมเ่สถียร 
(unstable angina)  

เจบ็อกแบบเสถียร พบในผู้ ป่วยท่ีมีหลอดเลือดหวัใจตีบในระดบัความรุนแรงคงท่ี ท่ี
สามารถสนบัสนนุเลือดไปหลอ่เลีย้งกล้ามเนือ้หวัใจได้ในระดบัหนึง่ แตไ่มเ่พียงพอเม่ือ

กล้ามเนือ้หวัใจมีกิจกรรมเพิม่ขึน้ ผู้ ป่วยจะไมมี่อาการในขณะพกั หรือดําเนินกิจกรรมท่ีไมใ่ช้



การฝังเข็มรักษาอาการปวด                                                                                            
 
 

43 

กําลงั อาการเจ็บอกจะเกิดขึน้เม่ือมีปัจจยักระตุ้นให้กล้ามเนือ้หวัใจต้องมีกิจกรรมเพิม่ขึน้ เช่น 
การออกกําลงักาย สภาพจิตใจและอารมณ์ตา่ง ๆ อาการมกัดีขึน้ได้เองเม่ือพกัหรือได้รับยา
ขยายหลอดเลือดหวัใจ  

เจบ็อกแบบไม่เสถียร พบในผู้ ป่วยหลอดเลือดหวัใจตีบท่ีกําลงัมีระดบัความรุนแรง

เพิ่มขึน้ โดยมีอาการเจ็บอกเกิดขึน้ในลกัษณะดงันี ้ 1) เจ็บอกขณะนอนหลบั หรือขณะพกั 
หรือออกแรงเพียงเลก็น้อย 2) อาการเจ็บอกท่ีเกิดขึน้ใหมแ่ละรุนแรง 3) อาการเจ็บอกเดมิท่ีมี
ลกัษณะรุนแรงขึน้ ได้แก่ เจ็บมากขึน้ เป็นนานขึน้ เกิดบอ่ยขึน้ ผู้ ป่วยกลุม่นีมี้ความเสี่ยงสงูท่ี
จะเกิดกล้ามเนือ้หวัใจตายหรือเสียชีวิตจากกล้ามเนือ้หวัใจล้มเหลว ซึง่ต้องได้รับการตรวจ

วินิจฉยัและบําบดัรักษาท่ีเหมาะสมและเร่งดว่น 
การแพทย์แผนจีน จดัอาการเจ็บอกจากกล้ามเนือ้หวัใจและโรคหลอดเลือดหวัใจอนั

เป็นสาเหตขุองการเจ็บอก ไว้ในกลุม่อาการแน่นหน้าอก (XiongBi) เจ็บหน้าอก (JueXinTong) 
และเจ็บหวัใจ (ZhenXinTong) เนือ้หาเก่ียวกบัการวนิิจฉยัแยกกลุม่โรคตามแนวทาง

การแพทย์แผนจีนและการรักษาด้วยการฝังเข็ม ได้กลา่วไว้โดยละเอียดแล้วในตําราการ

ฝังเข็ม รมยา เลม่ 2 เร่ืองโรคหลอดเลือดหวัใจ ในท่ีนีจ้ะกลา่วถึงการนําการรักษาด้วยการ
ฝังเข็มมาเป็นการเสริมเตมิกบัการแพทย์หลกั ตามความเห็นและประสบการณ์ของผู้ เขียน 

ปัจจบุนั วทิยาการทางการแพทย์ เก่ียวกบัโรคหลอดเลือดหวัใจและอาการเจ็บอกจาก
กล้ามเนือ้หวัใจ มีความก้าวหน้าและครอบคลมุทัง้การวินิจฉยัท่ีรวดเร็วแมน่ยํา และการรักษา
ทัง้การใช้ยาและการผา่ตดั ตลอดจนการตดิตามผู้ ป่วยท่ีเป็นแนวทางมาตรฐาน ท่ีแพทย์

จะต้องศกึษาให้เข้าใจและปฏิบตัไิด้อยา่งถกูต้องเหมาะสม ไมค่วรใช้การฝังเข็มเป็นการรักษา
หลกั จนอาจเป็นเหตใุห้ผู้ ป่วยเสียโอกาสท่ีจะได้รับการรักษาทางการแพทย์ท่ีเหมาะสม แม้แต่
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่เป็นต้นแบบของการแพทย์จีน หากผู้ ป่วยมาพบแพทย์จีนด้วย
อาการเจ็บอก ยงัต้องสง่ผู้ ป่วยไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจก่อนเสมอ  
 

ควรประยุกต์ใช้การรักษาด้วยการฝังเข็มเม่ือไร? 
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เม่ือผู้ ป่วยมีลกัษณะทางคลนิิกท่ีสงสยัวา่อาจเป็นโรคหลอดเลือดหวัใจ แตย่งัไมเ่คย

ได้รับการตรวจวินิจฉยัท่ีแนน่อน ควรแนะนําให้ผู้ ป่วยเข้ารับการตรวจวนิิจฉยัโรค ตรวจหา

ปัจจยัเส่ียง และรับการรักษาตามมาตรฐานการรักษาโรคหลอดเลือดหวัใจ โดยผู้ เช่ียวชาญ 
หรือสถานพยาบาลท่ีมีศกัยภาพในการตดิตามดแูลรักษาผู้ ป่วย  

เม่ือผู้ ป่วยได้รับการรักษาตามมาตรฐานอยา่งเตม็ท่ีแล้ว แตย่งัคงมีปัญหาท่ีแก้ไขไมไ่ด้ 
อาจทดลองให้การรักษาเสริมด้วยการฝังเข็มตามความสมคัรใจของผู้ ป่วย พงึระลกึวา่ การ

ฝังเข็มใช้เป็นการรักษาเสริมเตมิกบัการรักษาเดมิ ไมค่าดหวงัผลในการทดแทนการรักษาหลกั 
และการฝังเข็มไมมี่ผลกระทบตอ่การรักษาท่ีได้รับอยู ่ จงึไมจํ่าเป็นต้องหยดุการรักษาเดมิเพ่ือ
มารับการฝังเข็ม 

จากประสบการณ์ของผู้ เขียน ซึง่เคยให้การรักษาด้วยการฝังเข็มผู้ ป่วยโรคหลอดเลือด

หวัใจจํานวนหนึง่ ทัง้ผู้ ป่วยหนกัในหอผู้ ป่วยวกิฤต ิ (ICU) และผู้ ป่วยนอก พบวา่การรักษา
เสริมเตมิด้วยการฝังเข็ม ชว่ยแก้ไขปัญหาหลายอยา่ง โดยเฉพาะปัญหาท่ีการแพทย์หลกัมกั
มองข้ามไป เชน่ รู้สกึอดึอดัแน่นหน้าอกหรือใจสัน่ (แม้วา่คล่ืนไฟฟ้าหวัใจเป็นปกต)ิ หายใจไม่
อ่ิม หายใจไมโ่ลง่ หายใจไมไ่หวหลงัการผา่ตดั ออ่นเพลีย เบ่ืออาหาร ความดนัโลหิตต่ํา ขา
บวม มีข้อบง่ชีใ้นการผา่ตดัหรือทําหตัถการแตไ่มส่ามารถทําได้ ฯลฯ 
 

การเลือกใช้จุดฝังเขม็ตามอาการ 
การเลือกใช้จดุฝังเข็ม ตามการวนิิจฉยัแบบการแพทย์แผนจีน ได้กลา่วโดยละเอียดไว้

ในตําราฝังเข็ม รมยา เลม่ 2 ในท่ีนีจ้งึกลา่วถึงการเลือกจดุรักษาอาการ จากประสบการณ์
ผู้ เขียนและรายงานผู้ ป่วยตา่ง ๆ  

 

- อาการเจ็บอก 
- กระตุ้นบํารุงหรือรมยา: XinShu (BL 15) และ JuQue (CV 14) เป็นการใช้จดุร่วม

อวยัวะหลงัและหน้า (Shu-Mu) ของหวัใจ เพ่ือเสริมบํารุงหยางหวัใจและกระตุ้นการไหลเวียน
เลือดของหวัใจ บรรเทาอาการเจ็บจากกล้ามเนือ้หวัใจ 
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- กระตุ้นบํารุงระบายเท่ากนั: NeiGuan (PC 6) เป็นจดุลัว่ (Luo) ของเส้นลมปราณ
เย่ือหุ้มหวัใจ ใช้เสริมการไหลเวียนช่ีในเส้นลมปราณหวัใจและเย่ือหุ้มหวัใจ และมีข้อบง่ชีใ้น
การรักษาอาการเจ็บอกจากหวัใจ นอกจากนี ้ สามารถใช้จดุ NeiGuan (PC 6) ซึง่เป็นจดุ
เช่ือมโยงเส้นลมปราณวิสามญัอินเอวย่ (YinWeiMai) ร่วมกบัจดุ GongSun (SP 4) ซึง่เป็นจดุ
เช่ือมโยงเส้นลมปราณวิสามญัชง (ChongMai) เป็นการใช้จดุคูท่ี่ครอบคลมุการรักษาอาการ
ของทรวงอก หวัใจและกระเพาะอาหาร 

- กระตุ้นระบาย: YinXi (HT 6) และ/หรือ XiMen (PC 4) เป็นจดุซี (Xi) ของเส้น
ลมปราณหวัใจและเย่ือหุ้มหวัใจตามลําดบั จดุซีมีสรรพคณุในการรักษาอาการเฉียบพลนัหรือ
อาการรุนแรง ใช้เป็นจดุเสริมในการรักษาอาการเจ็บอกจากกล้ามเนือ้หวัใจ ท่ีมีอาการ

เฉียบพลนัหรือรุนแรง 
 

- อาการเสมหะมาก รู้สึกอดึอัดแน่นในอก  
- เกิดจากเสลดข้นปิดกัน้การไหลเวียนของช่ีและเลือด ตรวจลิน้มีฝ้าขาว หนาและ

เหนียว ชีพจรตงึ-ล่ืน  
- กระตุ้นระบาย: DanZhong (CV 17) เป็นจดุอิทธิพลตอ่ช่ี ใช้กระตุ้นการไหลเวียน

ของช่ี บรรเทาอาการอดึอดัแน่นในอก และอาการเจ็บอก 
- กระตุ้นบํารุงหรือรมยาจดุ ZuSanLi (ST 36) ร่วมกบักระตุ้นระบายจดุ FongLong 

(ST 40) จดุลัว่ของเส้นลมปราณกระเพาะอาหาร เพ่ือเสริมบํารุงการทํางานของม้ามและ

กระเพาะอาหาร และแปรรูปเสลดข้น 
 

- อาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร 
 - อาจพบร่วมกบัอาการเจ็บตือ้ ๆ บริเวณหวัใจ ใจสัน่ หายใจตืน้ เซื่องซมึหรือเฉยเมย 

เกิดจากหวัใจและม้ามพร่อง ซึง่มกัตรวจพบ ลิน้ซีด ชีพจรจม-เลก็ (Chen-XiMai) หรือ ชีพจร 
ช้าสลบัหยดุไมแ่น่นอน (JieMai) หรือ ชีพจรสลบัหยดุสม่ําเสมอ (DaiMai) 
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 - กระตุ้นบํารุงหรือรมยา: XinShu (BL 15), JueYinShu (BL 14), PiShu (BL 20), 
GeShu (BL 17) และ ZuSanLi (ST 36) จดุอวยัวะหลงั ของหวัใจ เย่ือหุ้มหวัใจ ม้าม จดุ
อิทธิพลตอ่เลือด และจดุเหอ-ทะเลของกระเพาะอาหารตามลําดบั ใช้เพ่ือเสริมบํารุงหวัใจ 
ม้ามและกระเพาะอาหาร และเลือด 

 - กระตุ้นบํารุงหรือรมยา: ZhongWan (CV 12) จดุอวยัวะหน้าของกระเพาะอาหาร
และจดุอิทธิพลตอ่อวยัวะกลวง สําหรับรักษาอาการเบ่ืออาหาร 

 - กระตุ้นบํารุงระบายเท่ากนั: DanZhong (CV 17) และ NeiGuan (PC 6) สําหรับ
อาการแนน่และเจ็บอก 

 - กระตุ้นบํารุงระบายเท่ากนั: ShenMen (HT 7) จดุซ-ูลําธาร และจดุเหยวียน (Yuan) 
ของเส้นลมปราณหวัใจ ใช้สําหรับอาการใจสัน่ หรือ ชีพจรไมส่ม่ําเสมอ 

 

- อาการมากขึน้เม่ือออกแรง 
 - เกิดจากหยางหวัใจและหยางไตพร่อง ซึง่พบร่วมกบัอาการขยาดหนาว แขนขาเย็น 

เอวและเขา่มีอาการปวดเม่ือยหรือออ่นแรง และอาจมีอาการขาบวม ลิน้ซีด ชีพจรเลก็-จม
ออ่น (Xi-RuoMai) หรือ ชีพจรช้าสลบัหยดุสม่ําเสมอ (DaiMai) 

 - กระตุ้นบํารุงหรือรมยา: XinShu (BL 15),  GuanYuan (CV 4),  QiHai (CV 6), 
ShenShu (BL 23),  ZuSanLi (ST 36) 

 - กระตุ้นระบาย: NeiGuan (PC 6) 
 - หากมีอาการขาบวม เพิ่มเข็มอุน่ หรือรมยาจดุ YinLingQuan (SP 9) 
 

- อาการหวัใจล้มเหลวซํา้ซาก 
  มกัพบในระยะท้ายของโรค ซึง่กล้ามเนือ้หวัใจเส่ือมสภาพ ขยายโตขึน้แตไ่มมี่แรงบีบ 

ตวัสบูฉีดโลหิตไปหลอ่เลีย้งร่างกายได้เพียงพอ จงึเกิดอาการหอบเหน่ือย เป็น ๆ หาย ๆ เม่ือ
ออกแรงเพียงเลก็น้อย หรือแม้ในขณะพกั หรือกินอาหารมากเกิน หรือต่ืนเต้นมากเกิน มกัเกิด
อาการขาบวม นํา้ทว่มปอด เข้า ๆ ออก ๆ โรงพยาบาลอยูเ่สมอ บางรายอาจหายใจไมไ่หว 
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ความดนัโลหิตต่ํา จนต้องเข้าหออภิบาลผู้ ป่วยวกิฤต ิ ผู้ ป่วยกลุม่นีม้กัไมส่ามารถให้การรักษา
อ่ืนใดได้ นอกจากให้ยาประคบัประคองรักษาไปตามอาการ หรือรอการปลกูถ่ายเปล่ียนหวัใจ  

ในมมุมองของการแพทย์แผนจีน มีสาเหตจุากหยางหวัใจและหยางไตพร่องอยา่งมาก 
ในรายท่ีรุนแรงจะเกิดช่ีและหยางหลดุ และเสียชีวิต มกัพบอาการร่วมอ่ืน ได้แก่ ใจสัน่ หายใจ
ตืน้ แขนขาเย็น ขาบวม ลิน้ซีด ชีพจรเลก็-จมออ่น (Xi-RuoMai) หรือเต้นผิดจงัหวะรูปแบบใด
รูปแบบหนึง่  

ในรายท่ีรุนแรงจนช่ีและหยางหลดุ จะพบเหง่ือแตก แขนขาเยน็ สีหน้าหมองคลํา้ ริม
ฝีปากมว่งคลํา้หรือหมดสต ิหายใจไมไ่หว ลิน้สีมว่งคลํา้ ชีพจรจม-แผว่ (Chen-WeiMai) หรือ
ผิดจงัหวะรูปแบบตา่ง ๆ ผู้ ป่วยมกัถกูอภิบาลอยา่งใกล้ชิดในหอผู้ ป่วยวิกฤต ิ และมีอปุกรณ์
ประคบัประคองชีวิตมากมาย ทําให้การรักษาด้วยการฝังเข็มเป็นไปได้ยาก ทัง้จากปัญหาด้าน
สถานท่ี และการยอมรับของบคุลากรทางการแพทย์ แตห่ากสามารถทําได้ จากประสบการณ์
ของผู้ เขียน พบวา่ การฝังเข็มเสริมเตมิกบัการรักษาฉกุเฉินและประคบัประคองอ่ืนของ

การแพทย์หลกั ได้ผลในการกู้ ชีวิตและฟืน้ฟสูขุภาพองค์รวมดีมาก ผู้ ป่วยมกัฟืน้ตวัได้อยา่ง

รวดเร็วกวา่ไมฝั่งเข็ม โดยควรทําการฝังเข็มในทนัทีท่ีสามารถทําได้ในระยะต้น ๆ ท่ีเกิดปัญหา 
ไมใ่ช่พิจารณาทําตอนใกล้ตาย ซึง่ไมว่า่การรักษาใด ๆ ก็ไมไ่ด้ผล มีแตเ่สียกบัเสีย (ผู้ ป่วย
เสียชีวิตแพทย์ก็เสียช่ือ) 

จุดหลัก:- บํารุง JueYinShu (BL 14),  XinShu (BL 15),  ShenShu (BL 23),  
ZuSanLi (ST 36),  ShenQue (CV 8),  GuanYuan (CV 4),  QiHai (CV 6), BaiHui (GV 20) 

             - ระบาย NeiGuan (PC 6) 
จุดเสริม:- หมดสต ิShuiGou (GV 26) 
              - หายใจไมไ่หว หายใจรวยริน SuLiao (GV 25) 
วิธีการ: 
- จดุท่ีใช้บํารุง ถ้าสามารถทําได้ ให้ใช้เข็มอุน่ หรือรมยา  
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- ShenQue (CV 8) ใช้การคัน่เกลือเผาโกฐจฬุาลมัพาปัน้ คอยเปล่ียนโกฐ ฯ เม่ือร้อน 
นาน 20 – 30 นาที  

- จดุหน้าท้องท่ีเหลือใช้การคัน่ขิงเผาโกฐฯ โดยสลบัย้ายจดุ เม่ือจดุท่ีเผาร้อนพอดี รวม
เวลา 20 – 30 นาที  

- NeiGuan (PC 6) ใช้การกระตุ้นระบาย ได้ผลดีสําหรับอาการเจ็บหน้าอกและหวั
ใจเต้นผิดจงัหวะ 

- ShuiGou (GV 26) ปักซอยเข็มแบบนกจิก สําหรับอาการหมดสต ิกระตุ้นจนนํา้ตาซมึ 
จะได้ผลดี 

 

ข้อสังเกตและคาํแนะนําในการฝังเข็มผู้ป่วยหนัก จากประสบการณ์
ผู้เขียน  

- การรมยา (เผาโกฐฯ) เป็นเวลานาน ในโรงพยาบาล เป็นไปได้ยาก ยกเว้นมีแผนก
ฝังเข็มของตนเอง การรมยาในตกึผู้ ป่วยใน โดยเฉพาะหอผู้ ป่วยวกิฤต ิ ยิง่ไมส่ามารถทําได้ 
อยา่งไรก็ตาม หากเป็นผู้ ป่วยหนกั ควรให้การฝังเข็มท่ีเตียงผู้ ซึง่มีอปุกรณ์ตดิตามและกู้ ชีวิต
พร้อม ไมค่วรย้ายผู้ ป่วยออกฝังเข็มท่ีอ่ืน   

- การฝังเข็มในหอผู้ ป่วยหนกั ต้องพดูคยุทําความเข้าใจกบัผู้ ป่วย ญาต ิและบคุลกรทาง
การแพทย์ให้เข้าใจก่อน ทัง้วิธีการ โอกาสและความเส่ียง โดยเฉพาะแพทย์เจ้าของไข้ อยา่
แอบทําโดยพลการ พงึระลกึวา่เข็มเป็นเพียงการรักษาเสริมเตมิ ไมใ่ช่ของวิเศษ หากเกิดสิง่ไม่
คาดหมาย แม้วา่เราไมไ่ด้ทํา แตก็่ยากจะปฏิเสธ เท่าท่ีเคยพบมาผู้ ป่วยและญาตมิกัมาขอร้อง
ให้ฝังเข็ม แตค่นท่ีมีปัญหามากท่ีสดุคือแพทย์ด้วยกนัเอง คงอีกนานกวา่แพทย์แผนปัจจบุนัจะ
เข้าใจวา่ การฝังเข็มรักษาโรคเป็นสว่นหนึง่ของการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของแพทย์แผน
ปัจจบุนั ตามพ.ร.บ. การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

- การรมยาในหอผู้ ป่วยเป็นเร่ืองเป็นไปได้ยากดงักลา่ว รวมทัง้ความหวาดกลวัเร่ืองการ
ระเบดิระหวา่งไฟกบัออกซเิจน โดยสว่นตวัจะประยกุต์ใช้เข็มนํา้ ฉีดเข้าจดุบํารุงอวยัวะ
ด้านหลงั โดยใช้ วิตามนิ B1, B12, หรือ B1-6-12 ชนิดฉีด จดุละ 1 – 2 มล. เพราะผู้ ป่วยมกั
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ต้องอยูใ่นท่านอนหงาย การฝังเข็มคาเข็มด้านหลงัเป็นไปได้ยากและมีความเสีย่ง อยา่งไรก็
ตาม การฉีดจดุด้วยเข็มนํา้ ต้องระมดัระวงัอยา่งมากและมัน่ใจวา่จะไมทํ่าให้เกิดอนัตรายตอ่
ปอดและอวยัวะภายในอ่ืน ถ้าไมม่ัน่ใจอยา่ทํา (do no harm) อีกปัญหาท่ีต้องระวงั คือ เลือด
หยดุยาก ซึง่ผู้ ป่วยมกัได้รับยาต้านการแข็งตวัของเลือดในรูปแบบตา่ง ๆ การฉีดจดุมีโอกาส
เส่ียงเลือดออกมากกวา่การฝังเข็ม เพราะเข็มใหญ่กวา่กนัมาก  

- จดุบํารุงด้านหน้า ยกเว้น ShenQue (CV 8) ผู้ เขียนใช้การฝังเข็มกระตุ้นบํารุงด้วย
กระบวนทา่เผาภผูา (รายละเอียดในตําราฝังเข็ม รมยาเลม่ 2) คาเข็มไว้ 30 นาที โดยกระตุ้น
ซํา้ทกุ 5 – 10 นาที หรือใช้เคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้า ใช้ความถ่ีสลบัแบบตอ่เน่ือง 15 – 20 นาที 

- การวนิิฉยัโดยการจบัชีพจรแบบจีน: ผู้ ป่วยกลุม่โรคหวัใจและหลอดเลือด เช่น โรค
หลอดเลือดหวัใจ ความดนัโลหิตสงู ฯ รวมทัง้ผู้ ป่วยโรคปอด โรคไต (ผู้ ป่วยโรคเรือ้รังเกือบทกุ
โรค) มกัได้รับยาท่ีมีผลตอ่การเต้นและการบีบตวัของหวัใจ ไมท่างตรงก็ทางอ้อม ทําให้การจบั
ตรวจชีพจรมีความคลาดเคลื่อน ผิดแผกจากท่ีคาดหมายหรือในตําราอยูเ่นือง ๆ การวินิจฉยั
แบบแพทย์แผนจีน จงึต้องอาศยัองค์ประกอบอ่ืนในการสนบัสนนุการวนิิจฉยัแยกกลุม่โรค 

- ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การรักษา: จากประสบการณ์ทดลองฝังเข็มผู้ ป่วยหนกั เพียง 18 ราย 
พอประเมนิได้วา่  

- สภาพร่างกายพืน้ฐานของผู้ ป่วย: ผู้ ท่ีสภาพพืน้ฐานแข็งแรง มกัตอบตอ่การฝังเข็ม
ดีกวา่ ฟืน้ตวัได้เร็วกวา่ผู้ ท่ีร่างกายออ่นแอทรุดโทรม ในผู้ ท่ีร่างกายทรุดโทรมมาก อาจเน้นเข็ม
นํา้ท่ีเป็นวิตามนิ หรือยาบํารุงชนิดฉีดตา่ง ๆ ตามความเหมาะสม หรือบางรายอาจต้องให้
สารอาหารตา่ง ๆ เสริมอยา่งแผนปัจจบุนั หรืออาจต้องเสริมด้วยยาจีน ถ้าจําเป็น  

- การตดัสนิใจฝังเข็มเร็วหรือช้า ยิง่ตดัสนิใจฝังเข็มเร็วดเูหมือนวา่ จะได้ผลดีกวา่

ปลอ่ยให้ป่วยหนกัอยูน่านวนั ไมแ่นะนําให้ฝังเข็มในรายท่ีสิน้หวงัหรือใกล้เสียชีวิต เพราะทํา 
ให้เสียกําลงัใจในการฝึกฝนเป็นแพทย์ฝังเข็ม 

- โรคท่ีเป็นสาเหต ุ ภาวะแทรกซ้อน และยาท่ีผู้ ป่วยได้รับ: ก่อนทําการฝังเข็ม ควรให้
เวลาศกึษาประวตัผิู้ ป่วยให้ละเอียด ทกุอยา่งท่ีผู้ ป่วยได้รับล้วนมีผลกระทบตอ่การรักษาทัง้สิน้ 
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อยา่ฝังเข็มเพลนิ จนลืมไป วา่เราก็เป็นแพทย์แผนปัจจบุนั ชัน้ ๑ ด้วยคนหนึง่เหมือนกนั เรา
อาจแก้ปัญหาให้ผู้ ป่วยได้ โดยไมต้่องแกะเข็มออกจากซองเลยก็ได้    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 7 แสดงจุดฝังเขม็รักษาอาการเจบ็อกจากกล้ามเนือ้หวัใจ 
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เจบ็คอ  
( Sore Throat : 喉咙痛) 

 

เจ็บคอ หรือ “HouBi” หมายถงึ คอเจ็บ หรือมีอาการรู้สกึคอไมโ่ลง่สบาย มีอาการ
บวมแดง หรือตุม่ตอ่มท่ีผนงัด้านหลงัคอนนูโตขึน้ ในแผนปัจจบุนัครอบคลมุถึงโรคคออกัเสบ 
ตอ่มทอนซลิอกัเสบ ทัง้ท่ีเป็นแบบเฉียบพลนัหรือเรือ้รัง 

ในคมัภีร์ ซู่เว่ิน กลา่วถึง HouBi วา่ “เป็นภาวะท่ีอินและหยางเกาะเก่ียวกนั ทําให้เกิด
ภาวะ HouBi” คําวา่ Bi หมายถงึ ไมส่ะดวก ไมโ่ลง่ ในคมัภีร์ จูป้ิงเหวียนโฮ่วลุ่น กลา่ววา่ 
“HouBi เกิดจากการท่ีคอมีอาการบวม ไมโ่ลง่ ไหลเวียนไมส่ะดวก ทําให้เกิดอาการเจ็บ ปวด
ต้นคอ เพราะสารเหลวท่ีดีไมส่ามารถเข้าถึงบริเวณนัน้ได้” ในคมัภีร์ ตนัซีซินฝ่า กลา่ววา่ 
“HouBi สว่นใหญ่พบได้ในภาวะ เสลดร้อน”  
 

การวนิิจฉัยแยกกลุ่มโรคและการรักษาด้วยการฝังเขม็ 
การแพทย์แผนจีน วนิิจฉยัแยกกลุม่โรค ของเจ็บคอ เป็น 4 แบบ คือ 
1. การรุกรานจากภายนอก: สว่นใหญ่เกิดจากลมร้อนภายนอกเข้ารุกราน  
อาการ: เจ็บคอมาก กลืนลําบาก เวลากลืนจะเจ็บคอเพิม่ขึน้ มีไข้ ปวดหวั ไมช่อบ

โดนลม เหง่ือออก ไอ เสมหะเหลืองข้นเหนียว  
ลิน้: ลิน้แดง ฝ้าบางเหลือง  ;  ชีพจร: ชีพจรลอย-เร็ว (Fu-ShuMai) 
จุดหลัก:- กระตุ้นระบาย TianRong (SI 17),  LieQue (LU 7),  HeGu (LI 4)  

 - กระตุ้นบํารุง  ZhaoHai ( KI 6)  
จุดเสริม:- คอแห้งเจ็บมาก ให้ระบายลมร้อนและเพิม่นํา้โดยปัก ChiZe (LU 5),  

       WaiGuan (TE 5)  และปลอ่ยเลือดจดุ  ShaoShang (LU 11) 
2. ปอดและกระเพาะอาหารร้อน  
อาการ: อาการเจ็บคอคอ่นข้างรุนแรง กลืนลําบาก มีไข้ กระหายนํา้เพราะคอแห้ง มี

กลิน่ปาก ท้องผกู อจุจาระแห้งแข็ง ปัสสาวะทีละน้อยสีเข้ม  
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ลิน้:  ลิน้แดง ฝ้าเหลือง  ;  ชีพจร: ชีพจรเร็ว-แรง (Shu-ShiMai)  
จุดหลัก:- กระตุ้นระบาย  TianRong (SI 17),  LieQue (LU 7),  HeGu (LI 4)  

 - กระตุ้นบํารุง  ZhaoHai ( KI 6) 
จุดเสริม:- ถ้ามีอาการของกระเพาะร้อน ระบาย  NeiTing (ST 44),  QuChi (LI 11) 
   - อาการคอแห้งเจ็บมาก TianTu (CV 22) 
   - เสียงแหบ FuLiu (KI 7) 
   - ท้องผกู QuChi (LI 11),  ZhiGou (TE 6) 
3. อนิปอดและไตพร่อง  
อาการ: คอแห้ง เจ็บคอแบบแสบ ๆ ร้อน ๆ มีอาการมากในช่วงบา่ย ไอแห้ง ๆ ไมค่อ่ย

มีเสมหะ หรือเสมหะเหนียวมาก หรือเสมหะมีเลือดปน ร้อนใน ร้อนกลางฝ่ามือและเท้า   
ลิน้: ลิน้แดง ฝ้าเหนียว   ;  ชีพจร: ชีพจรเลก็-เร็ว (Xi-ShuMai)  
จุดหลัก:  TianTu (CV 22),  LieQue (LU 7),  YuJi (LU 10),  TaiXi (KI 3)  

    และ ZhaoHai (KI 6)  
จุดเสริม:- อินปอดพร่องมาก เจ็บคอมาก TaiYuan (LU 9) และ JingQu (LU 8) 
4. เสลดร้อนเลือดค่ัง  
อาการ: รู้สกึเหมือนมีก้อนในลําคอ หรือเสมหะตดิค้างในลําคอ เจ็บคอไมม่าก ขาก

เสมหะออกลําบาก คอแห้งแตไ่มช่อบด่ืมนํา้ แนน่อกหรือคล่ืนไส้   
ลิน้: ลิน้แดงคลํา้หรือมีจดุจํา้เลือด ฝ้าขาวหรือเหลืองออ่น   
ชีพจร: ชีพจรลื่น-ตงึ (Hua-XianMai)  
จุดหลัก:  TianTu (CV 22),  LieQue (LU 7),  YuJi (LU 10),  ZhaoHai (KI 6),  

TaiXi (KI 3),  FengLong (ST 40),  TaiChong (LR 3),  SanYinJiao (SP6) 
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รูปที่ 8  แสดงจุดฝังเขม็แสดงการรักษาอาการเจบ็คอ 
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กระดกูคอเส่ือม 
( Cervical Spondylosis : 颈椎病) 

 
  

โรคกระดกูคอเส่ือม เป็นกลุม่อาการของโรคท่ีเกิดจากการเส่ือมสลายของกระดกูสนั

หลงัสว่นคอ แล้วร่างกายมีขบวนการซอ่มแซมจนเกิดเป็นการงอกของกระดกูคอ ซึง่จะไปทํา
อนัตรายตอ่เนือ้เย่ือโดยรอบ ทําให้เกิดการอกัเสบของกล้ามเนือ้ เส้นเอ็น และรากประสาทสนั
หลงัสว่นคอ ทําให้ผู้ ป่วยเกิดอาการปวดบริเวณศีรษะ คอ ไหล ่แขน และหน้าอก 
 

สาเหตุและกลไกการเกดิโรค 
 เกิดจาก ลม ความเย็น ความชืน้ภายนอก มากระทําตอ่ร่างกาย ทําให้เส้นลมปราณ
อดุตนั ช่ีและเลือดไหลเวียนไมค่ลอ่ง หรือเกิดจากการออ่นแรงของตบัและไตตามวยั ทําให้ซี่
และเลือดพร่อง สง่ผลให้เส้นเอ็นได้รับสารอาหารหลอ่เลีย้งไมเ่พียงพอ หรือเกิดจากความ

เส่ือมของเส้นเอ็นและเส้นเลือด เน่ืองจากได้รับบาดเจ็บตงึรัง้ตดิตอ่กนัเป็นเวลานาน 
 

การวนิิจฉัยแยกกลุ่มอาการโรค 
1. ลม ความเยน็จากภายนอกเข้ารุกราน  

อาการ: ปวดคอ คอแข็ง อาจมีอาการของไหลแ่ละแขนร่วมด้วย ได้แก่ แขนเย็น ชา
มือ หรือรู้สกึหนกั ๆ อาการจะมากขึน้เม่ือกระทบกบัลมหรือความเยน็   

ลิน้มีฝ้าบางและขาว ;  ชีพจรลอย-ตงึ (Fu-XianMai)  
2. ช่ีและเลือดตดิขัด  

อาการ: ปวดตงึ ๆ หรือปวดแปล๊บคล้ายเข็มแทง บริเวณคอ ไหล ่ และแขน หรือ 
ปวดร้าวลงแขน ร่วมกบัอาการมนึงง ปวดศีรษะ จิตใจซมึเศร้า และอาจมีอาการแนน่และปวด
หน้าอกร่วมด้วย   

ลิน้หนา  ฝ้าบางและขาว ;  ชีพจร  ไมส่ม่ําเสมอ  หรือลกึ  
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3. ตบัและไตพร่อง  
อาการ: ชาและปวด บริเวณคอ ไหล ่ และแผน่หลงัอยา่งช้า ๆ ร่วมกบั อาการมนึงง 

ตาพร่า เสียงดงัในห ูหอืูอ้ ปวดหรือออ่นแรงเขา่และขา อาการรุนแรงขึน้เม่ือทํางานตรากตรํา   
ลิน้: ปวดลิน้  ฝ้าบาง ;  ชีพจร  ลกึ  บางและออ่นแรง 

 

การรักษา 
1. การฝังเข็มระบบเส้นลมปราณ 

จุดหลัก:  Cervical JiaJi (EX-B 2),  FengChi (GB 20),  DaZhui (BL 11)  และ 
จดุ Ashi โดยจดุท่ีคอใช้เทคนิคการหมนุและป่ันเข็ม  หรือใช้รมยาร่วมกบัการครอบกระปกุ 

จุดเสริม: ตามสาเหตขุองโรค 
- ลมและความเย็นภายนอกเข้ารุกราน: ระบาย HeGu (LI 4),  WaiGuan (TE 5),   

FengMen (BL 12) และ JianJing (GB 21)  
- ช่ีและเลือดตดิขดั: ระบาย HeGu (LI 4),  QuChi (LI 11),  JianYu (LI 15),   

GeShu (BL 17),  YangLingQuan (GB 34)  
- ตบัและไตพร่อง: บํารุง GanShu (BL 18),  ShenShu (BL 23),  ZuSanLi (ST 36),  

XuanZhong (GB 39) และ TaiChong (LR 3)  
 

2. การฝังเข็มห ู  
ใช้จดุ Neck (AH 12), Cervical Vertebra (AH 13), Shoulder (SF 4,5), Kidney  

(CO 10) และ Ear ShenMen (TF 4) เลือกใช้ครัง้ละ 2 – 3 จดุ กระตุ้นเข็มด้วยแรงปานกลาง 
- แรง จากนัน้คาเข็ม 20 – 30 นาที  วนัละ 1 ครัง้ หรือวนัเว้นวนั อาจใช้เม็ดแมเ่หลก็ หรือเมลด็
พืชกดแทนเข็ม 
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รูปที่ 9  แสดงจุดฝังเขม็รักษาโรคกระดูกคอเส่ือม 
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ไหล่ตดิ 
(Frozen Shoulder - Adhesive Capsulitis : 冻结肩) 

 

Frozen shoulder หรือ Adhesive capsulitis หมายถงึ ข้อไหลเ่คล่ือนไหวตดิขดั ไม่
วา่จะเคลื่อนไหวเอง หรือจบัให้เคล่ือนไหวโดยผู้ อ่ืน สาเหตขุองข้อไหลต่ดิเกิดจาก การอกัเสบ 
การเกิดแผลเป็น การหนาตวั การหดรัง้ของเนือ้เย่ือท่ีอยูร่อบข้อไหล ่ เช่น Bursitis/Rotator 
cuff tendinitis, Calcific tendinitis, Periarthritis of shoulder  
 ผู้ ป่วยเบาหวาน ผู้ มีปัญหาข้อไหลอ่กัเสบเรือ้รัง ผู้ มีประวตัผิา่ตดัทรวงอกหรือเต้านม 
หรือการไมไ่ด้เคล่ือนไหวข้อไหลเ่ป็นเวลานาน จะมีความเส่ียงตอ่การเกิดข้อไหลต่ดิมากขึน้ 
 

อาการและอาการแสดงทางคลินิก 
อาการและอาการแสดงของข้อไหลต่ดิขึน้กบัระยะของโรค 
1) Painful/Freezing Stage: เป็นชว่งท่ีมีอาการปวดข้อไหลม่ากท่ีสดุ ปวดมากขึน้

เม่ือนอนทบัไหลข้่างท่ีมีอาการ ข้อไหลเ่คล่ือนไหวได้จํากดั แตเ่คล่ือนไหวได้มากกวา่ช่วง 
frozen stage ช่วงนีกิ้นเวลาประมาณ 6 - 12 สปัดาห์ 

2) Frozen Stage: ช่วงอาการปวดไหลจ่ะลดลง แตไ่หลจ่ะตดิมากขึน้ ช่วงนีกิ้นเวลา
ประมาณ 4 - 6 เดือน 
 3) Thawing Stage: เป็นชว่งท่ีอาการข้อตดิคอ่ย ๆ ดีขึน้ สามารถเคล่ือนไหวไหลไ่ด้
มากขึน้ ชว่งนีใ้ช้ระยะเวลาเป็นมากกวา่1 ปี  
 

การตรวจทางห้องปฏบิตักิารและการตรวจภาพรังสี 
การวนิิจฉยัไหลต่ดิสามารถทําได้จากการซกัประวตัแิละตรวจร่างกาย การตรวจ

ภาพรังสีมกัไมพ่บความผิดปกต ิแตมี่ประโยชน์ในการวินิจฉยัแยกโรคอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีอาการ
คล้ายคลงึกนั เช่น วณัโรคกระดกูบริเวณหวัไหล ่เนือ้งอก หรือกระดกูหกั เป็นต้น  
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ไหล่ตดิในมุมมองของศาสตร์การแพทย์แผนจีน 
 ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน อธิบายวา่ รอยโรคเกิดขึน้ท่ีเส้นทางเดนิลมปราณและ
เส้นเอ็น มกัเกิดในช่วงอายหุ้าสบิปี เจิง้ช่ีไมพ่อ จิงเวย่พร่อง ไหลมี่การกระทบลมเยน็ หรือมกั
นอนตะแคง เม่ือทางไหลเวียนของเส้นลมปราณถกูกดทบัเป็นระยะเวลานาน ทําให้เลือดลม
ตดิขดัก่อให้เกิดอาการปวดหรือชา การปวดไหลน่านเลือดลมไหลตดิขดัหรือไมค่ลอ่ง เกิดการ
คัง่ทําให้เกิดการบวมตดิ จนไหลเ่คล่ือนไหวลดลงในท่ีสดุ ตําแหน่งปวดช่วยบอกตําแหน่งโรค 
 - ปวดบริเวณจดุ ZhongFu (LU 1) ยกแขนไปด้านหลงัแล้วปวด โรคอยูท่ี่เส้นไท่อิน 
 - ปวดบริเวณจดุ JianYu (LI 15), JianLiao (TE 14) กดเจ็บบริเวณกล้ามเนือ้หวัไหล ่ 
(deltoid) กางแขนออกแล้วปวด โรคอยูท่ี่เส้นหยางหมงิ  และเส้นเส้าหยาง 
 - ปวดบริเวณจดุ JianZhen (SI 9), NaoShu (SI 10) หบุแขนเข้าแล้วปวด โรคอยูท่ี่
เส้นไทห่ยาง 
 

การรักษา 
1. การฝังเข็มระบบเส้นลมปราณ 

หลักการรักษา: ขบัเคลื่อนเอ็นและจิงลัว่ให้ไหลเวียนคลอ่ง เลือดและช่ีไหลเวียนดี  
จุดหลัก: จุดใกล้ ใช้จดุบริเวณข้อไหลเ่ป็นหลกั ได้แก่ JianYu (LI 15), JianQian 

(EX-UE 12) (JianQian อยูก่ึ่งกลางระหวา่ง anterior axillary fold และจดุ JianYu), 
JianZhen (SI 9)  และจดุ AShi (trigger point) ร่วมกบั จุดไกล ได้แก่ YangLingQuan (GB 
34) และ ZhongPing (EX-LE 17) (ZhongPing อยูใ่ต้ตอ่ ZuSanLi (ST 36)  1 ชุ่น) 

วิธีการ:  
- จุดใกล้  ฝังเข็ม กระตุ้นระบาย แล้วตามด้วยรมยา เพ่ือขบัลม ขจดัเย็น กระตุ้นให้

เลือดลมไหลเวียนคลอ่งขึน้ 
- จุดไกล กระตุ้นระบาย YangLingQuan ( GB 34) เป็นจดุอิทธิพลตอ่เส้นเอ็น ทําให้

เส้นเอ็นและลัว่ขบัเคลื่อนคลอ่ง ลมปราณไหลเวียนดี ลดอาการปวด และจดุ ZhongPing 
(EX-LE 17) ซึง่เป็นจดุประสบการณ์ท่ีใช้รักษาอาการปวดไหลแ่ล้วได้ผลดี 
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จุดเสริม: ใช้จดุเสริมตามตําแหนง่โรคในเส้นลมปราณ  
- โรคอยูเ่ส้นไท่อิน: เพิ่ม ChiZe (LU 5),  YinLingQuan (SP 6)  
- โรคอยูเ่ส้นหยางหมิง เส้าหยาง: เพิ่ม ShouSanLi (LI 10), WaiGaun (TE 5)  
- โรคอยูเ่ส้นไท่หยาง: เพิ่ม HouXi (SI 3), DaZhu (BL 11), KunLun (BL 60)   
- ปวดท่ีเส้นหยางหมิง-ไท่หยาง: TiaoKou (ST 38) ปักชีไ้ป ChengShan (BL 57) 

แนะนําเทคนิคการฝังเข็ม 
 - JianQian (EX-UE 12) และ JianZhen (SI 9) ต้องระวงัทิศการปักเข็มไมค่วรปักเข้า
หา medial หรือลกึเกินไป 
 - YangLingQuan (GB 34) ให้ปักลกึหรือชีไ้ปทาง YinLingQuan (SP 6) 
 - TiaoKou (ST 38) สามารถปักกระตุ้นแรงได้ 
 - บริเวณท่ีปวด ลกัษณะปวดแบบเย็น ให้เพิ่มรมโกฐจฬุาลําพาร่วมด้วย 
 - บริเวณไหลห่ลงัปักเข็มสามารถเพิม่การครอบกระปกุหรือนวดด้วยครอบกระปกุ 
 - ให้ผู้ ป่วยขยบัไหลข้่างท่ีมีอาการร่วมด้วยในขณะท่ีปักกระตุ้นจดุไกล 
 

2. การฝังเข็มร่างกายโดยใช้ไฟฟ้ากระตุ้น 
ใช้จดุ JianYu (LI 15), JianLiao (TE 14), JianQian (EX-UE 12), TianZong (SI 

12), Quchi (LI 11), WaiGuan (TE 5)  แตล่ะครัง้เลือก 2-4 จดุเพ่ือกระตุ้นไฟฟ้า กรณีปวด
ระยะแรกใช้คล่ืน continuous กรณีปวดระยะท้ายใช้คล่ืน intermittent 

 

3. การฝังเข็มห ู
ใช้จดุ Shoulder, Shoulder Joint, Clavicle, Shenmen แตล่ะครัง้เลือก 3-4 จดุ ปัก

เข็มกระตุ้นแรง คาเข็มไว้ 30 นาที หรือแปะจดุดงักลา่ว 
 

การฝังเข็มจากการศกึษาทางคลินิก 
 ประสบการณ์รักษาโดยนายแพทย์จ ู(จาก Shanghai Journal of Acupuncture and 
Moxibustion,1997,16(3).23)  ฝังเข็มร่วมกบัทยุหนา จดุ JianYu (LI 15), JianLiao (TE 14),   
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JianZhen (SI 9), BiNao (LI 14), Quchi (LI 11), WaiGuan (TE 5), HeGu (LI 4), และ 
TiaoKou (ST 38) โดยให้ผู้ ป่วยอยูใ่นทา่นัง่ ใช้เข็มยาว 75 mm ปักท่ี Quchi (LI 11) ของแขน
ข้างท่ีมีอาการปวดกระตุ้นให้รู้สกึร้าวถงึหวัไหล ่ แล้วปักจดุอ่ืน ๆ ตาม สดุท้ายปัก TiaoKou 
(ST 38)  กระตุ้นให้รู้สกึร้าวขาไปแขนจากแขนไปไหล ่คาเข็มไว้ 30 นาที หลงัถอนเข็มครอบ
กระปกุ 4 - 5 ตําแหนง่ บริเวณท่ีปวด 5 - 10 นาที หลงัครอบกระปกุตอ่ด้วยทยุหนา ได้ผล 97-
100% 
 

ตวัอย่างผู้ป่วย 
 ผู้ ป่วยชาย อาย ุ43 ปี มีอาการปวดไหลข่วามา 10 เดือน เม่ืออาการปวดกําเริบจะร้าว
ไปท่ีแขนและข้อมือ อากาศเย็นอาการปวดจะเป็นมากขึน้ ไหลข่วาเคลือ่นไหวตดิขดั ไมว่า่จะ
วางแขน หบุแขนหรือไพลห่ลงั ไมส่ามารถทําได้ปกต ิ รับประทานยาแล้วอาการไมท่เุลา ได้รับ
การรักษาด้วยการฝังเข็มโดยเลือกจดุ JianLiao (TE 14),  WaiGuan (TE 5),  ZhongZhu 
(TE 3), YangLinQuan (SP 6) ปักเข็มร่วมกบักระตุ้นด้วยไฟฟ้า หลงัรักษา 12 ครัง้ อาการ
ปวดทเุลาและสามารถเคล่ือนไหวไหลข่วาได้คลอ่ง 
 

ข้อสังเกตและคาํแนะนํา 
การรักษาไหลต่ดิด้วยการฝังเข็มผลคอ่นข้างดี แตข่ึน้กบัระยะของโรคด้วย  ถ้ามา

รักษาในช่วงแรกมกัจะตอบสนองเร็วกวา่มาในระยะเรือ้รัง และตวัผู้ ป่วยเองต้องให้ความ

ร่วมมือในการออกกําลงักายเสริม เช่น การไตกํ่าแพงทกุวนั วนัละ 2 - 3 ครัง้ และควรดแูลไหล่
ข้างท่ีมีอาการไมใ่ห้กระทบลมเย็น 
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รูปที่ 10  แสดงจุดฝังเขม็รักษาโรคไหล่ตดิ 
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ปวดข้อศอก 
                     (Tennis Elbow : 网球肘) 
 ปวดข้อศอก เป็นภาวะท่ีข้อศอกมีอาการปวด เจ็บ และการเคล่ือนไหลของข้อศอกไม่

สะดวก ทัว่ไปมกัเรียกวา่ Tennis Elbow จดัอยูใ่นโรคปีเ้จิง้หรือปวดข้อศอก จดัอยูใ่นทาง
การแพทย์ปัจจบุนักลุม่โรค External Husneral Epicondylilis สาเหตขุองโรคมกัเกิดจากการ
ใช้งานเกินกําลงัออทําให้เกิดบาดเจ็บตอ่กล้ามเนือ้ของเอ็นในบริเวณข้อศอก มกัพบในนกักีฬา
เทนนิส พนกังานพิมพ์ดีด คนใช้แรงงานยกหิว้ของหนกั อตัราสว่นหญิงตอ่ชาย 1 : 3 และมกั
เป็นท่ีข้อศอกขวา ทางการแพทย์จีนแบง่สาเหตขุองโรคนีไ้ด้แก่ การใช้กําลงังานแขนไม่

เหมาะสม การท่ีแขนถกูลมเย็นเข้ากระทบตอ่เส้นลมปราณบริเวณข้อศอก การท่ีบริเวณ

ข้อศอกมีเลือดลมไมพ่อ เหลา่นีทํ้าให้เกิดการไหลเวียนของเลือดลมตดิขดั อนันําไปสูอ่าการ
ปวด 
 

อาการแสดงทางคลินิก    
มกัมีประวตักิารทํางานของข้อศอกมากไป ปวดบริเวณข้อศอกด้านนอก ในระยะแรก 

ของโรค   อาการจะเจ็บมากเวลาใช้งานมากและทเุลาเวลาได้พกัผอ่น   กดเจ็บบริเวณข้อศอก
ด้านนอก บริเวณด้านนอกของกระดกู Humerus หรือบริเวณ  Humororadial joint  หรือ 
Auterior radial head  
 

การวเิคราะห์แยกโรค 
1. จากการใช้งานมากเกินไป มีประวตักิารใช้งานมากไป ปวดบริเวณข้อศอก เป็น 

มากอาจจะปวดบริเวณต้นแขนด้านข้างด้วย เวลาหมนุแขน (Sapinate pronate) แขนจะเจ็บ  
กดจะเจ็บมาก   ลิน้ แดงคลํา้ ฝ้าขาวบาง   ชีพจร  จมฝืด หรือจมเลก็ 

2. กระทบลมเย็น มีประวตักิระทบกบัลมเยน็ ปวดบริเวณข้อศอกด้านนอก  เวลาหมนุ
แขน (Sapinate pronate) แขนจะเจ็บ กดจะเจ็บมาก   ลิน้ ซีดแดง ฝ้าขาวบาง   ชีพจร  เลก็ 
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การรักษา 
- การฝังเข็มระบบเส้นลมปราณ 

        จุดหลัก : ZhouLiao (LI 12),  QuChi (LI 11),  ShouSanLi (LI 10),    
             ShouWuLi (LI 13),  WaiGuan (TE 5),  HeQu (LI 4), AhShi Point. 

    จุดเสริม :  
- ถ้ามีเลือดคัง่ เพิ่ม GeShu (BL 17) 
- ถ้ามีช่ีพร่อง เพิ่ม ZuSanLi (ST 36) 
- ถ้าหมนุแขนไปทางด้านหน้า (Anterior  rotate forarm..) เจ็บเพิ่ม  
  XiaLian (LI 8) 
- ถ้าหมนุแขนมทางด้านหลงั (Posterios rotate forarms) แล้วเจ็บ ให้เพิ่ม     
   ChiZe (LU 5) 

  - ถ้าเจ็บด้านใน (Medial) ของข้อศอก เพิม่ ShaoHai (HT 3) 
  - ถ้าปลายศอกด้านหลงัเจ็บ เพิ่ม TianJing (TE 10) 
วธีิปักเข็ม สว่นใหญ่ผู้ ป่วยมกัตรวจพบภาวะพร่อง  วิธีรักษาให้ใช้การเสริม  แตถ้่าเป็น
ภาวะแกร่ง เยน็ มีเลือดตดิขดัให้ใช้วิธีระบาย  โดยเลือกใช้เส้นลมปราณท่ีเก่ียวข้องมีเส้นทาง
ผา่นศอก ได้แก่  เส้นลมปราณหยางมือ  เส้นลมปราณอินมือ อยา่งละ 3 เส้น  เส้นลมปราณ 
หยางหมิงมือเป็นเส้นหลกัท่ีถกูกระทบมากท่ีสดุ และจดุฝังเข็มท่ีเลือกใช้บอ่ยได้แก่ ZhouLiao 
(LI 12),  QuChi (LI 11), ShouSanLi (LI 10) เพ่ือเปิดเส้นลมปราณและเลือดให้ไหลเวียน
สะดวก   สว่นเส้นลมปราณเส้าหยางมือ เลือกจดุ TianJing (TE 10) และ WaiGuan (TE 5) 
เป็นจดุไกลของเส้นลมปราณท่ีอยูไ่กล สําหรับ WaiGuan (TE 5) เป็นหยางเหวยมา่ย และ 
HeQu (LI 4) มีคณุสมบตัขิบัลมเย็นได้ด้วย 
 

การรักษาด้วยวธีิอ่ืน ๆ 
 - เข็มห ู: จดุวอ่งไวตอ่ความรู้สกึ ShenMen, Subcortex, Elbow 
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 - ครอบกระปุก   อาจใช้เข็มผิวหนงัปักบริเวณท่ีปวด  ให้มีเลือดซบิ ๆ เลก็น้อย 
แล้วครอบกระปกุประมาณ 5 นาที 

 
 
 
 

                      รูปที่ 11  แสดงจุดฝังเขม็รักษาอาการปวดข้อศอก 
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พงัผืดกดทบัเส้นประสาทในโพรงข้อมือ 
( Carpal Tunnel Syndrome : 腕管综合症) 

 

Carpal tunnel syndrome เกิดจาก median nerve ท่ีอยูใ่นอโุมงค์ข้อมือ หรือโพรง
ข้อมือ (carpal tunnel) ถกูกด  อาจเกิดจาก โพรงท่ีแคบลง หรือเส้นเอ็นและเย่ือหุ้มท่ีอยู่
ภายในหนาตวัขึน้  

Trigger finger หรือ นิว้ลอ็ก เกิดจากการหนาตวัของเส้นเอ็นกล้ามเนือ้ท่ีควบคมุการ
งอนิว้มือกบัเยือ้หุ้มเส้นเอ็น ทําให้ช่องท่ีให้เส้นเอ็นผา่นขณะงอหรือเหยียดนิว้แคบลง  
 ทัง้ Carpal tunnel syndrome และ Trigger finger เกิดจากการหนาตวัของเส้นเอ็น
และพงัผืด สาเหตไุมท่ราบแน่ชดั พบในเพศหญิงมากกวา่เพศชาย สมัพนัธ์กบัการใช้งาน

ข้อมือหรือนิว้มากเกิน  
 

อาการและอาการแสดงทางคลินิก 
 Carpal tunnel syndrome มีอาการชา เหมือนมีเข็มท่ิม (tingling) แสบร้อนท่ีนิว้มือ
ทัง้ห้าโดยเฉพาะนิว้ชีแ้ละนิว้กลาง บางรายอาจไมส่ามารถกํามือได้   และอาจปวดทัง้แขนจน 
ถึงหวัไหล ่หรือมือบวม อาการมกัจะเป็นมากตอนกลางคืน  ซึง่ความรุนแรงแตกตา่งกนัไปใน
ผู้ ป่วยแตล่ะราย  

Trigger finger มีอาการเหยียดนิว้ หรืองอนิว้ไมส่ะดวก เหมือนนิว้ถกูลอ็ก และอาจมี
อาการอ่ืน ๆ เช่น ปวดบริเวณฝ่ามือ บวม มีเสียงและปวดเวลาเคล่ือนไหวข้อนิว้ 

การวนิิจฉยั Carpal tunnel syndrome และTrigger finger สามารถวินิจฉยัได้จาก
อาการและอาการแสดง  

 

มุมมองต่อโรคในศาสตร์การแพทย์แผนจีน 
 ศาสตร์การแพทย์แผนจีนจดักลุม่อาการดงักลา่วอยูใ่นกลุม่เอ็นขดัคลอ่ง หรือ จินปี ้ 
(JinBi: 筋痹) ของข้อมือหรือนิว้ สาเหตเุกิดจาก ช่ีและเลือดบริเวณข้อมือตดิขดั จากการใช้ 
งานมากหรือบาดเจ็บ 
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การรักษา 
1. การฝังเข็มระบบเส้นลมปราณ 

หลักการรักษา: กระตุ้นให้เส้นเอ็นทํางานคลอ่ง  และให้จิงลัว่ไหลเวียนดี ลดบวม
ระงบัปวด  

จุดหลัก: เลือกจดุใกล้และจดุอาซ่ือ เน่ืองจากจดุอาซ่ือมกัจะเป็นจดุท่ีมีกล้ามเนือ้
บางการปักเข็มให้ปักตืน้ กระตุ้นเข็มแบบบํารุงระบายเท่ากนั 
 - Carpal tunnel syndrome ใช้จดุ DaLing (PC 7), BaXie (EX-UE9), NeiGuan 
(PC 6), WaiGaun (TE 5) 
 - Trigger finger ใช้จดุ อาซือ่ 
 

การฝังเข็มจากการศกึษาทางคลินิก 
 การวิจยัรักษา Carpal tunnel syndrome โดยใช้เข็มอุน่ในผู้ ป่วย 92 ราย โดยผู้ ป่วย 
46 ราย เลือกจดุ DaLing (PC 7),  NeiGuan (PC 6) และโกฐจฬุาลมัพาเม็ด 3 เม็ด ผู้ ป่วยอีก 
46 รายใช้จดุเดียวกนั แตไ่มใ่ช้โกฐจฬุาลมัพา ผลการรักษาด้วยการใช้เข็มอุน่ผู้ ป่วยอาการดี
ขึน้ 91.3% กลุม่ไมใ่ช้เข็มอุน่ดีขึน้ 71.7%  P<0.05 สรุปการใช้เข็มอุน่สามารถอบอุน่ลมปราณ
สลายความเยน็ แก้ปวดขจดัการคัง่ 
 

ข้อสังเกตและคาํแนะนํา 
1. การรักษาด้วยการฝังเข็มได้ผลคอ่นข้างดี 
2. ระหวา่งการรักษา ควรดแูลบริเวณท่ีมีอาการให้อบอุน่ ไมค่วรกระทบความเยน็ 
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รูปที่ 12  แสดงจุดฝังเขม็รักษานิว้ล็อค 
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ปวดหลัง 
(Back Pain: 腰痛) 

 

อาการปวดหลงั เป็นอาการท่ีพบมากท่ีสดุในผู้ ป่วยโรคกระดกูและข้อ แผนกผู้ ป่วย

นอกบางแหง่อาจมีถงึร้อยละ 40 ของผู้ ป่วยโรคกระดกูและข้อ อาการปวดหลงัอาจเป็น

เลก็น้อย แล้วหายเองได้ แตมี่บางรายท่ีต้องผา่ตดั  
ข้อสนัหลงัเป็นข้อท่ีรับนํา้หนกั การเคลื่อนไหวของกระดกูสนัหลงัเกิดท่ีข้อข้างสนัหลงั 

( Posterior facet joint )  ซึง่เป็นข้อชนิดมีเย่ือบขุ้อ และการเคล่ือนไหวท่ีหมอนรองกระดกูสนั
หลงั ไขสนัหลงัสิน้สดุท่ีกระดกูสนัหลงัระดบับัน้เอวข้อท่ี 2 ดงันัน้พยาธิสภาพท่ีเกิดในช่องไข
สนัหลงัในระดบับัน้เอวลา่ง ๆ ท่ีต่ําลงมา  จงึมีเฉพาะประสาทสนัหลงั (spinal nerve) ท่ีแยก
ออกมาจากไขสนัหลงั (spinal cord) แล้วเท่านัน้ท่ีจะถกูกด   

ใยประสาทท่ีให้ความรู้สกึเจ็บปวดบริเวณหลงัจะอยูใ่นเอ็นยดึข้อ เอ็นหุ้มข้อของข้อ

ข้างกระดกูสนัหลงั เย่ือหุ้มกระดกูบริเวณท่ีเอ็นเกาะอยู ่ และใยประสาทในหลอดเลือดท่ีอยูใ่น
สว่นนอก ๆ ของหมอนรองกระดกู ดงันัน้ อาการปวดหลงัจงึเกิดขึน้ได้หลายกรณี  สาเหตแุรก
เกิดจากตวัหมอนกระดกูสนัหลงัโป่งนนูออกมากด สาเหตกุารกดอ่ืน ๆ ได้แก่  ข้อสนัหลงัเส่ือม
มีกระดกูสร้างใหมเ่ป็นสนัรอบข้อ (spur) ถ้าหมอนกระดกูสนัหลงัเป็นต้นเหต ุจะถกูกดมากใน
ท่ายกของหนกั หรือในท่าก้มหลงัมาก ๆ หรือในทา่นัง่ก็จะเป็นการเพิม่แรงกดท่ีหมอนกระดกู
สนัหลงัเชน่กนั  

 

สาเหตุของการปวดหลังที่พบบ่อย  ค 
1. สาเหตุจากการผิดท่า หรือผิดรูปทางกลศาสตร์  
    1.1  หมอนกระดกูสนัหลงัโป่งนนู 
    1.2  ข้อข้างสนัหลงัเส่ือม  
    1.3  ช่องไขสนัหลงัตีบ  
    1.4  ข้อสนัหลงัเส่ือม  
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    1.5  ความผิดปกตแิตกํ่าเนิด  
    1.6  กระดกูออ่นอกัเสบจากโรค Scheuermann  
    1.7  กระดกูสนัหลงัหกั   
2.  สาเหตุจากการอักเสบของข้อสันหลัง  
    2.1  ข้อสนัหลงัอกัเสบยดึตดิ  
    2.2  ข้ออกัเสบรูมาตอยด์  
    2.3  ภาวะตดิเชือ้  
3.  สาเหตุเน่ืองจากเนือ้งอก  
    3.1  เนือ้งอกท่ีกระดกู  
    3.2  เนือ้งอกในไขสนัหลงั  
4.  สาเหตุจากต่อมไร้ท่อ  
    4.1  กระดกูบาง  
    4.2  กระดกูตายจากการขาดเลือด  
5.  สาเหตุอ่ืนๆ  
    5.1  การอกัเสบในช่องเชิงกราน  
    5.2  สาเหตเุกิดจากอิริยาบถท่ีผิด 

 

การวเิคราะห์แยกกลุ่มอาการโรค 
 อาศยัประวตั ิ การตรวจร่างกาย และการตรวจพิเศษทางห้องปฏิบตักิาร จากประวตัิ
ในพวกท่ีมีความผิดปกตขิองกระดกูสนัหลงั เชน่ กระดกูสนัหลงัไมต่รง แอน่เกินไป หรือหลงั
คอ่มเกินไป ผู้ ป่วยพวกนีจ้ะมีอาการปวดเวลาเคล่ือนไหว ถ้าได้พกัจะทเุลา  
 พวกท่ีมีข้อสนัหลงัอกัเสบ แม้พกัก็จะไมท่เุลา ในรายท่ีการอกัเสบลกุลามจนมีอาการ
บวมในสว่นท่ีเป็นโรค การเคล่ือนไหวหลงัก็จะมีอาการเจ็บปวดเพิม่ขึน้ พวกท่ีกระดกูสนัหลงั
อกัเสบอาจเป็นสาเหตใุห้เกิดอาการหลงัแข็งตรงบริเวณบัน้เอว  
 พวกท่ีเป็นเนือ้งอกของกระดกูสนัหลงั หรือจากตอ่มไร้ท่อท่ีมีความผิดปกต ิอาการ 
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ปวดในกระดกูก็จะพบได้ โดยเฉพาะเวลานอนพกัยิง่ปวดมากขึน้ และจะปวดตลอดเวลาเม่ือ
เคล่ือนไหวกระดกูสนัหลงั บางครัง้จะเห็นอาการกระดกูสนัหลงัของผู้ ป่วยคด (scoliosis) ทัง้นี ้
เป็นเพราะกล้ามเนือ้หลงัหดเกร็งตวั การท่ีกระดกูสนัหลงัคด ทําให้การหดเกร็งของกล้ามเนือ้
ไมส่มดลุ จงึทําให้ขาสัน้ยาวไมเ่ท่ากนั  
 พวกท่ีมีข้อสนัหลงัเส่ือม จะเคล่ือนไหวไมไ่ด้เตม็ท่ี โดยเฉพาะท่าเอียงตวัไปซ้ายหรือ
ขวา ในโรคข้อสนัหลงัอกัเสบยดึตดิ จะเอียงตวัไปด้านซ้ายหรือขวาไมไ่ด้เลย  
 การตรวจกระดกูสนัหลงั จําเป็นต้องตรวจหาอาการกดทบัประสาทสนัหลงัด้วย เชน่ 
การดงึตวัของประสาทขาทางด้านหลงั (Sciatic nerve) พวกนีถ้้าก้มตวัจะปวดร้าวลงไปตาม
ขาทางด้านหลงั และยิ่งถ้าไอหรือจามก็จะปวดหลงัมาก มีอาการปวดร้าวแปลบไปตามแนว
ด้านหลงัขาท่ีประสาทผา่นไป 
 

การตรวจภาพรังสี 
 ในโรคปวดหลงั โดยทัว่ไป เงากระดกูสนัหลงัจะปกตใินพวกท่ีมีสาเหตจุากกลศาสตร์
ของสนัหลงัท่ีเสียไป แม้ในพวกท่ีมีการเส่ือมของหมอนกระดกูสนัหลงั ก็อาจไมพ่บความผิด 
ปกตใินภาพรังสีได้สงู  
 กระดกูสนัหลงับาง ถ้าเป็นน้อยจะมองไมเ่ห็นความจางในเงารังสีกระดกู  
 การตรวจพิเศษโดยวิธีฉีดสารทบึรังสีเข้าช่องไขสนัหลงั หรือทํา MRI เพ่ือหาตําแหนง่
การกดรากประสาทสนัหลงั จะใช้ในรายท่ีมีอาการมาก  
 อาการปวดหลงับางครัง้เกิดจากเนือ้งอกประสาท การวนิิจฉยัลําบาก แตม่กัมีอาการ
รบกวนของระบบขบัถ่ายปัสสาวะ  และ/หรืออจุจาระร่วมด้วย 
 

หลักการรักษา 
           แนะนําวิธีบริหารกล้ามเนือ้หลงั ซึง่เป็นข้อปฏิบตัสํิาคญัมากสําหรับผู้ปวดหลงั ต้องทํา
เป็นอนัดบัแรกเพราะเป็นทัง้การป้องกนัและรักษา ในรายท่ีมีอาการปวดมากต้องนอนพกั อาจ
ต้องรักษาโดยกายภาพบําบดั เช่น การดงึถ่วงหลงั การนวด หรือการรักษาอ่ืน ๆ  รวมทัง้การ 
ใช้เคร่ืองพยงุหลงัและในท่ีสดุอาจต้องผา่ตดั 
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มุมมองต่อโรคในศาสตร์การแพทย์แผนจีน 
 ปวดหลงับัน้เอว อาจปวดข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้ มีความสมัพนัธ์อยา่งใกล้ชิด 
ระหวา่งแนวกลางกระดกูสนัหลงั และบริเวณด้านข้างทัง้สองข้าง โดยเฉพาะเวลามีอาการ

ปวดจะเกิดขึน้ในบริเวณดงักลา่วจงึมีช่ือเรียกวา่ Lumbospinal pain โดยทัว่ไปมกัเรียก  
Lumbago หรือ TCM เรียกอาการนีว้า่ Yao Tong บริเวณบัน้เอวเป็นท่ีอยูข่องไต ดงันัน้อาการ
ปวดบัน้เอวจงึสมัพนัธ์กบัไต อาการอาจเป็นแบบเฉียบพลนั หรือเรือ้รังก็ได้ 
 

สาเหตุและกลไกการเกดิโรค 
 1. ความเยน็ชืน้ เป็นสาเหตท่ีุพบบอ่ย เช่น อาจเกิดจากอยูก่ลางสายฝนเป็นเวลา 
นาน นัง่ในท่ีชืน้แฉะ ถกูลมโกรกใบหน้าขณะท่ีมีเหง่ือออก สวมใสเ่สือ้ผ้าท่ีเปียกชืน้ ทํางานใน
ท่ีชืน้เย็น ชอบนอนบนพืน้ปนู นําไปสูอ่าการปวดหลงัแบบความเยน็ชืน้ เน่ืองจากทําให้เกิดช่ี
ตดิขดัและเลือดคัง่ในเส้นลมปราณ แตห่ากความเย็นและชืน้สะสมอยูเ่ป็นเวลานาน จะแปร
สภาพเป็นร้อน เกิดอาการปวดเอวแบบร้อนชืน้  
 2. ช่ีตดิขัดและเลือดค่ัง สาเหตจุากได้รับบาดเจ็บ บริเวณเส้นลมปราณ และกล้าม 
เนือ้ท่ีบัน้เอว ทําให้การไหลเวียนของช่ีและเลือดบริเวณดงักลา่วถกูรบกวนตดิขดั เชน่ ได้รับ
อบุตัเิหตจุากตกท่ีสงูหรือถกูกระแทก ใช้งานบัน้เอวหนกัมากเกินไป หรือเคลื่อนไหวผิดท่าผิด
จงัหวะ เป็นต้น  
 3. ไตพร่อง สาเหตจุากร่างกายออ่นแอแตกํ่าเนิด เจ็บป่วยเรือ้รัง คนสงูอาย ุ หรือมี
กามกิจมากเกินไป ทําให้สารจําเป็นของไตพร่อง และมีผลตอ่ภาวะขาดสารอาหารในกล้าม 
เนือ้ รวมทัง้เส้นลมปราณ  
 4. ความผิดปกตใินเส้นลมปราณที่เก่ียวข้องกับไต โดยปกต ิ เม่ือช่ีก่อโรคจาก
ภายนอกรุกรานร่างกาย จะก่อให้เกิดความผิดปกตบิริเวณผิวนอกร่างกายบางสว่น ซึง่มีเส้น
ลมปราณผา่น และเช่ือมตอ่กบัเส้นลมปราณไต และ/หรือผา่นแนวกระดกูไขสนัหลงั ความ 
ผิดปกตขิองกระดกูสนัหลงัและไต นอกจากเกิดอาการปวดหลงัแล้ว ยงัมีอาการผิดปกตขิอง
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อวยัวะภายใน รวมทัง้เนือ้เย่ือท่ีสมัพนัธ์ตามแตเ่ส้นลมปราณท่ีผิดปกต ิ อาการและอาการ

แสดงของเส้นลมปราณท่ีผิดปกต ิ มีสว่นสําคญัอยา่งมากในการวนิิจฉยัและรักษาโรค เส้น

ลมปราณท่ีเก่ียวกบัการปวดบัน้เอว ได้แก่  
 4.1 เส้นลมปราณต ูแขนงของเส้นตวูิง่ผา่นเส้นไตเข้าสูไ่ขสนัหลงั แล้วออกมาเข้าไต   
อีกแขนงหนึง่วิง่ลงไปบริเวณบัน้เอวทัง้สองข้างของแนวไขสนัหลงั แล้ววิง่เข้าสูไ่ต ดงันัน้เม่ือมี
ช่ีก่อโรคกระทําตอ่เส้นลมปราณต ู อาจทําให้เกิดอาการปวดหลงับัน้เอว หลงัแข็ง เน่ืองจากมี
การอดุกัน้ช่ีในเส้นลมปราณ  
 4.2  เส้นลมปราณเญิ่น เส้นลมปราณเญ่ินและชง มีจดุกําเนิดท่ีมดลกู แขนงหนึง่

ของเส้นเญ่ินวิง่ไปด้านหลงัเข้าสูเ่ส้นไตและวิ่งตอ่ตามแนวไขสนัหลงั เส้นเญ่ินเป็นทะเลของอิน 
และควบคมุอินของร่างกายทัง้หมด เม่ือใดก็ตามท่ีการไหลเวียนช่ีในเส้นเญ่ินผิดปกต ิจะทําให้
เกิดไส้เล่ือนในชาย หรือก้อนบริเวณท้องน้อยในหญิง ร่วมกบัอาการปวดบัน้เอว 
 4.3  เส้นลมปราณชง เหมือนกบัเส้นลมปราณตแูละเญ่ิน ท่ีมีจดุกําเนิดจากมดลกู  
เส้นชงมา่ยวิง่ขึน้บนตามแนวด้านในของไขสนัหลงั เส้นชงมา่ยเป็นทะเลของเส้นลมปราณ

หลกั 12 เส้น และเป็นทะเลแห่งเลือด เพราะมีจดุกําเนิดดงักลา่วข้างต้น เม่ือมีพยาธิสภาพตอ่
เส้นชง จงึมีอาการปวดหลงัอยา่งเฉียบพลนัจากช่ีตีกลบั  
 4.4 เส้นลมปราณไต้ วิง่รอบบัน้เอวและท้องน้อยเหมือนเข็มขดั มีหน้าท่ีเช่ือมเส้น
ลมปราณอินขา 3 เส้นและเส้นลมปราณหยางขา 3 เส้น แพทย์จีนโบราณกลา่ววา่ “ความผิด 
ปกตใินเส้นลมปราณต้าย ผู้ ป่วยจะมีอาการท้องตงึแน่นและรู้สกึวา่บัน้เอวจมอยูใ่นนํา้” เม่ือ
เส้นลมปราณต้ายมีพยาธิสภาพ เท้าจะออ่นแรง มีปัญหาด้านสตูนิรีเวช เชน่ ประจําเดือนมา
ไมแ่น่นอน  ตกขาวมาก เป็นต้น ร่วมกบัปวดบัน้เอว  
 4.5 เส้นลมปราณไต เร่ิมจากด้านในนิว้ก้อยของเท้า วิ่งเฉียงไปยงัฝ่าเท้า ขึน้บนไป
ด้านหลงัในของขาและต้นขา แล้วผา่นไปตามแนวไขสนัหลงัเข้าสูไ่ต และมีแขนงเช่ือมตอ่กบั
กระเพาะปัสสาวะ ถ้ามีช่ีก่อโรครุกรานเส้นลมปราณไต จะมีอาการปวดบัน้เอว และปวดเย็น ๆ 
บริเวณด้านหลงัในของต้นขา 
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 4.6 เส้นลมปราณกระเพาะปัสสาวะ เป็นเส้นลมปราณท่ีก่อให้เกิดอาการปวด

บริเวณเอว หลงั และด้านหลงันอกของขาเป็นหลกั เส้นกระเพาะปัสสาวะเร่ิมจากด้านในของ
เบ้าตา วิง่เข้าและเช่ือมตอ่กบัสมองบริเวณกระหมอ่ม วิ่งตอ่เข้าด้านในแตกเป็นสองแขนง วิ่ง
ขนานลงตามแนวกระดกูสนัหลงั ผา่นหลงัคอ ด้านในขอบสะบกั เช่ือมกบัไตและกระเพาะ
ปัสสาวะ ถ้าเส้นลมปราณนีมี้พยาธิสภาพ ผู้ ป่วยจะมีอาการปวดหนกั ๆ ท่ีศีรษะ ปวดเบ้าตา
เหมือนนยัน์ตาจะถลนออก คอแข็ง ปวดหลงัประหนึง่บัน้เอวขาดสะบัน้  ต้นขาและข้อพบัเขา่
จะแข็งเกร็ง  รู้สกึเหมือนกล้ามเนือ้บริเวณ Fibula ฉีกแยก   
 

การวนิิจฉัยแยกกลุ่มอาการของโรค 
 1. จากความเยน็ชืน้ ผู้ ป่วยจะรู้สกึปวดเอวหนกั ๆ กล้ามเนือ้เกร็งแข็งเหมือนไม้
กระดาน และเป็นมานานไมห่าย อาการปวดหนกัไมรุ่นแรง แตรู้่สกึหนกัมากกวา่ บดิเอว

ลําบาก อาจมีปวดขา อาการเลวลงในวนัท่ีมีฝนตกและอากาศเยน็ ร่วมกบัมีประวตัดิงักลา่ว
ข้างต้น   ลิน้  มีฝ้า ถ้าความเย็นเดน่ฝ้าขาว  ความชืน้เดน่ฝ้าเหนียว หรืออาจขาวเหนียว ชีพจร  
จม-ช้า (Chen-ChiMai) 
 จากความร้อนชืน้ ผู้ ป่วยมีอาการปวดเอว รู้สกึอุน่บริเวณท่ีปวด อาการเลวลงใน
หน้าร้อนหรือมีฝนตก อาการจะทเุลาถ้ามีการเคลื่อนไหวบัน้เอว ลิน้มีฝ้าเหลืองเหนียว ชีพจร
ล่ืน-เร็ว (Hua-ShuMai) 
 2. จากช่ีตดิขัดและเลือดค่ัง ปวดเอวเวลาบดิเอวไปมา ก้มหรือเงยหลงัจะรู้สกึตงึ
หลงั ถ้าอาการรุนแรงจะบดิเอวซ้าย-ขวาลําบาก ปฏิเสธการกดบริเวณบัน้เอว บางครัง้จาม
หรือไอจะปวดมากขึน้ได้ อาจมีอาการปวดอยูก่บัท่ีเหมือนเข็มท่ิมแทง ร่วมกบัมีประวตัิ

ดงักลา่วข้างต้น  ลิน้คลํา้ออกมว่ง ชีพจร ตงึ-ฝืด (Xian-SeMai)  
 3. ไตพร่อง ปวดเม่ือยล้าบริเวณเอวไมป่วดมาก ขาออ่นแรงร่วมด้วยเสมอ ถ้าทํางาน
มาก พกัผอ่นไมพ่อจะปวดหลงัมากขึน้ การอยูใ่นอิริยาบถนัง่ เดนิ ยืน นอน ในท่าใดท่าหนึง่ 
นานหรือมากเกินไป จะปวดหลงัมากขึน้ได้ ร่วมกบัมีประวตัดิงักลา่วข้างต้น  
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 ถ้าร่วมกบัมีอาการออ่นเพลีย แขนขาเย็น อสจิุหลัง่ เส่ือมสมรรถภาพทางเพศ เม่ือกด
นวดหรือพกัผอ่น อาการจะดีขึน้  แตทํ่างานหนกัอาการจะมากขึน้ รู้สกึเกร็งท้องน้อย หน้าซีด
ขาว ลิน้ซีด ชีพจรเลก็จม จดัเป็น ไตหยางพร่อง แตถ้่ามีอาการหงดุหงิดง่าย นอนไมห่ลบั 
ปากคอแห้ง โหนกแก้มแดง มีอาการร้อนฝ่ามือฝ่าเท้า ปัสสาวะเหลือง  ลิน้แดง ชีพจรเลก็เร็ว 
เป็นไตอนิพร่อง  
 4. ความผิดปกตขิองเส้นลมปราณที่เก่ียวข้องกับไต  
 4.1 เส้นลมปราณต ู เอวแข็งและปวดโดยเฉพาะแนวกระดกูสนัหลงัระดบัเอว ไม่
สามารถก้มหรือเงยหลงัได้  
 4.2 เส้นลมปราณเญ่ิน ปวดเอวร่วมกบักล้ามเนือ้เกร็ง ปวดท้องน้อย ตกขาวมากใน
ผู้ ป่วยหญิง  ปัสสาวะราดและปวดเหมือนเข็มท่ิมแทงบริเวณฝีเย็บ 
 4.3 เส้นลมปราณชง ปวดเอวและท้องน้อย ในผู้ ป่วยหญิงประจําเดือนผิดปกตแิละ
ปวดระหวา่งมีประจําเดือน  
 4.4 เส้นลมปราณไต้ ปวดเอว ฝีเย็บและด้านในของต้นขา ขาออ่นแรง ท้องอืดและ
แน่นตงึ ตกขาวออกแดง  
 4.5 เส้นลมปราณไต ปวดเอว เยน็เท้าและออ่นแรง หรือปวดด้านหลงัในของต้นขา
และข้อพบัเขา่ ร่วมกบัปวดบริเวณฝ่าเท้า ปากคอแห้ง  
 4.6 เส้นลมปราณกระเพาะปัสสาวะ ปวดหลงัและบริเวณเอว ประหนึง่บัน้เอวขาด
สะบัน้ ร่วมกบัปวดเย็นและชาบริเวณขาสว่นลา่งประหนึง่ข้อเท้าหลดุหรือเคลื่อน 
 

หลักการรักษา 
 1. ความเยน็ชืน้  ขบัความเย็น สลายความชืน้ ทะลวงและอุน่เส้นลมปราณ  
    ความร้อนชืน้  ขจดัร้อน สลายความชืน้ คลายกล้ามเนือ้และเอ็นเพ่ือระงบัปวด 
 2. ช่ีตดิขัดและเลือดค่ัง กระตุ้นเลือดให้ไหลเวียน เพ่ือสลายเลือดคัง่ ปรับการไหล 
เวียนของช่ีเพ่ือระงบัปวด  
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 3. ไตพร่อง บํารุงไตเพ่ือเสริมความแข็งแรงให้บัน้เอว เป็นหลกัการทัว่ไป กรณีไต 
หยางพร่อง บาํรุงไตหยาง เพ่ือเสริมความแข็งแรงให้บัน้เอว  กรณีไตอินพร่อง เลีย้งบํารุงไตอิน
ให้สมบรูณ์ 
 4. ความผิดปกตขิองเส้นลมปราณที่เก่ียวข้องกับไต ทะลวงเส้นลมปราณ ปรับ
การไหลเวียนของจิงช่ี บริเวณบัน้เอว และระงบัปวด 
 

การรักษา 
1. การฝังเข็มระบบเส้นลมปราณ 
1.1 สาเหตุจาก 1 - 3 

จุดหลัก: สาเหตจุาก 1 - 3 ใช้จดุหลกัเหมือนกนั คือ  
- ShenShu (BL 23),  DaChangShu (BL 25),  YaoYan (EX-B 7),  

   WeiZhong (BL 40) และจดุ  Ashi ถ้ามี  

- ถ้าปวดกระเบนเหน็บเพิ่ม  YaoYangGuan (GV 3) 
จุดเสริม:  

 - กรณีความเย็นชืน้ เพิ่มรมยาหรือเข็มอุน่ท่ีจดุ DaZhui (GV 14);   
 - ร้อนชืน้ เพิม่ YinLingQuan (SP 9),  FeiYang (BL 58)  
 - ช่ีตดิขดัและเลือดคัง่: GeShu (BL 17),  XueHai (SP 10),  SanYinJiao (SP 6) 
 - ไตหยางพร่อง:  QiHai (CV 6),  GuanYuan (CV 4),  MingMen (GV 4 
 - ไตอินพร่อง:  TaiXi (KI 3),  ZhaoHai (KI 6)  หรือ  FuLiu (KI 7) 

อธิบาย: ความเยน็ชืน้ ใช้เข็มอุน่ หรือรมยาบริเวณท่ีฝังเข็ม ShenShu (BL 23), 
YaoYangGuan (GV 3) ใช้เข็มอุน่  ขบัความเย็นและชืน้ จดุใกล้  DaChangShu (BL 25) , 
YaoYan ( EX-B 7)  และจดุไกล  WeiZhong (BL 40) ใช้ทะลวงเส้นลมปราณระงบัปวด 

ความร้อนชืน้ ให้ปักเข็มตามด้วยครอบกระปกุ ShenShu (BL 23) ใช้ปรับและเลีย้ง
บํารุงช่ีไต รวมทัง้ขบัร้อนชืน้ บริเวณเอว ด้วยวิธีปักเข็มแบบระบาย DaChangShu (BL 25), 
YaoYangGuan (GV 3) ใช้ปรับจิงช่ี เฉพาะท่ีเพ่ือลดปวด YinLingQuan (SP 9) ปักแบบ
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ระบายเพ่ือสลายความชืน้ จะช่วยขบัร้อนชืน้บริเวณเอว การปักจดุเหลา่นีจ้ะช่วยให้กล้ามเนือ้ 
และเอ็นผอ่นคลาย  

ช่ีตดิขัดเลือดค่ัง  ShenShu (BL 23 ) ใช้บํารุงช่ีไต DaChangShu (BL 25), Ashi  
ใช้ทะลวงเส้นลมปราณ, ปรับการไหลเวียนของช่ีและเลือดเพ่ือลดปวด WeiZhong (BL 40), 
GeShu (BL 17) ปลอ่ยเลือดเพ่ือกระตุ้นให้เลือดไหลเวียน และทะลวงเส้นลมปราณ สลาย
เลือดคัง่ ระงบัปวด 
           สว่นกรณี ไตพร่อง ใช้รมยาคัน่ขิงบริเวณบัน้เอวซึง่เป็นท่ีอยูข่องไต  ShenShu (BL 23)  
ใช้บํารุงไตและเสริมความแข็งแรงให้บัน้เอว;  QiHai (CV 6), GuanYuan (CV 4) เสริมไตและ
เลีย้งบํารุงเหยียนช่ี; MingMen (GV 4) เป็นจดุ Shu ของเส้นลมปราณตแูละเป็นไฟแห่งชีวิต
ของไตหยาง จงึใช้อุน่ไตและเสริมบํารุงเหยียนช่ี; TaiXi (KI 3) เป็นจดุ Shu ของเส้นลมปราณ
ไต ใช้บํารุงไตนํา้ เช่นเดียวกบั ZhaoHai (KI 6), FuLiu (KI 7) ใช้บํารุงไต;  DaChangShu 

(BL 25) เป็นจดุใกล้;  WeiZhong (BL 40) เป็นจดุไกล ใช้ทะลวงเส้นลมปราณระงบัปวด 
 

1.2  สาเหตุจากความผิดปกตใินเส้นลมปราณที่เก่ียวข้องกับไต    
 1.2.1  เส้นลมปราณต:ู จดุใกล้ใช้ YaoYangGuan (GV 3), Ashi point;  
 จดุไกลใช้  HouXi (SI 3), WeiZhong (BL 40),  RenZhong (GV 26) 
 อธิบาย:- RenZhong (GV 26) เป็นจดุบนเส้นตมูา่ยท่ีวิง่ตามแนวด้านในของไขสนั
หลงั HouXi (SI 3)  เป็นจดุบนเส้นลมปราณลําไส้เลก็เช่ือมตอ่กบัเส้นลมปราณต ู  การปักเข็ม
แบบระบายทัง้สองจดุ จะช่วยทะลวงจิงช่ีของเส้นลมปราณทัง้สองเส้น ทําให้การทํางาน

บริเวณเอวดีขึน้  
 - WeiZhong (BL 40) เป็นจดุไกลใช้รักษาอาการปวดเอว YaoYangGuan (GV 3) 
Ashi point  ปักเข็มแบบระบายจะชว่ยปรับการไหลเวียนของจิงช่ีรอบ ๆ เอว จดุทัง้หมดช่วย
ทะลวงเส้นลมปราณบริเวณบัน้เอวและระงบัปวด ทําให้การทํางานบริเวณเอวดีขึน้ 
         1.2.2  เส้นเญ่ินม่าย  จดุใกล้  ShenShu (BL 23), DaChangShu (BL 25)  
 จดุไกล  GuanYuan (CV 4),  LieQue ( LU 7 ) 
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 อธิบาย:- ShenShu (BL 23), DaChangShu (BL 25) ใช้บํารุงไตเพ่ือเสริมความ
แข็งแรงให้กบัเอว สว่นจดุอ่ืนได้แก่ GuanYuan (CV 4) เป็นจดุประตผูา่นของเหยียนช่ี เม่ือปัก
เข็มร่วมกบัรมยาจะช่วยบํารุงเหยียนช่ีให้แข็งแรง และช่วยบํารุงไต เสริมความแข็งแรงให้กบั
บัน้เอว เป็นการ “รักษาหยาง โดยบํารุงอิน” LieQue (LU 7) เป็นจดุเช่ือมตอ่กบัเส้นลมปราณ
เญ่ิน จดุนีช้่วยปรับการไหลของช่ีในเส้นเญ่ินมา่ยและทะลวงเส้นลมปราณลดอาการปวด 
          1.2.3  เส้นลมปราณชง จดุใกล้ ShenShu (BL 23),  YaoYan (EX-B 7)  
 จดุไกล  QiHai (CV 6) , GongSun (SP 4) 
 อธิบาย:- ShenShu (BL 23) เสริมความแข็งแรงให้กบัไตและบัน้เอว QiHai (CV 6) 
เลีย้งบํารุงช่ีและเสริมไต YaoYan ( EX-B 7) เป็นจดุใกล้ ใช้ทะลวงและปรับการไหลเวียนของ
ช่ีให้ผา่นบัน้เอว ร่วมกบั GongSun (SP 4) ช่วยปรับการทํางานของของเส้นลมปราณชง จดุ
ทัง้หมดจะช่วยเสริมไตทํางานดีขึน้และทําให้กล้ามเนือ้กลบัมาทํางานได้ปกต ิ

          1.2.4 เส้นลมปราณไต้  จดุใกล้  ShenShu (BL 23) , DaChangShu (BL 25)  
 จดุไกล  DaiMai (GB 26),  ZuLinQi (GB 41) 
 อธิบาย:- ShenShu (BL 23) เสริมความแข็งแรงให้กบัไตและเอว DaChangShu 
(BL 25) ช่วยให้การไหลเวียนของช่ีบริเวณเอวไหลคลอ่งขึน้ DaiMai (GB 26) ควบคมุการ
ทํางานของเอวและช่องท้อง ZuLinQi (GB 41) ทะลวงเส้นลมปราณต้าย จดุทัง้หมดช่วยให้

เส้นลมปราณต้ายกลบัมาทําหน้าท่ี และยงับํารุงไตเสริมความแข็งแรงบัน้เอว 
            1.2.5 เส้นลมปราณไต จดุใกล้ ShenShu (BL 23), DaChangShu (BL 25), 
MingMem (GV 4)  
 จดุไกล   GuanYuan (CV 4) , TaiXi (KI 3) , FuLiu (KI 7) 
 อธิบาย:- เอวเป็นท่ีอยูข่องไต การเลือกเส้นลมปราณไตเพ่ือบํารุงช่ีไต DaChangShu 
(BL 25), MingMem (GV 4) ใช้อุน่ไตและช่วยคลายกล้ามเนือ้รวมทัง้เอ็น GuanYuan (CV4) 
ใช้เลีย้งบํารุงเหยียนช่ี และเสริมความแข็งแรงของร่างกาย TaiXi (KI 3), FuLiu (KI 7) ใช้บํารุง
ไตอิน  จดุทัง้หมดช่วยบํารุงไต และเลีย้งบํารุงสารจําเป็น  เพ่ือเสริมความแข็งแรงให้กบับัน้เอว         
           1.2.6 เส้นลมปราณกระเพาะปัสสาวะ  
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 จดุใกล้  YaoYangGuan (GV 3), DaChangShu (BL 25)  
 จดุไกล  YinMen (BL 37),  KunLun (BL 60),  WeiZhong (BL 40) 
 อธิบาย:- YaoYangGuan (GV 3), DaChangShu (BL 25) ใช้ร่วมกนัจะกระตุ้น
การไหลเวียนของช่ีในเส้นลมปราณตแูละเส้นลมปราณกระเพาะปัสสาวะ YinMen (BL 37), 
KunLun (BL 60) เป็นจดุไกล ใช้ทะลวงเส้นลมปราณท่ีตดิขดัและระงบัปวด เป็นจดุ He บน
เส้นกระเพาะปัสสาวะ จงึใช้ทะลวงเส้นลมปราณและคลายกล้ามเนือ้รวมทัง้เอ็น ระงบัปวด 
                ภาวะไตพร่องเป็นจดุกําเนิดของอาการปวดหลงั โดยมีเสียช่ีจากภายนอกหรือการ
ได้รับอบุตัเิหตเุป็นปัจจยัเสริม ดงันัน้ การรักษาอาการปวดหลงั จงึต้องมีจดุเสริมบํารุงไตเพ่ือ
สร้างความแข็งแรงให้กบับัน้เอวด้วย และยงัชว่ยเพิ่มภมูต้ิานทานให้กบัร่างกายเพ่ือขจดัเสียช่ี
ออกไป นอกจากนีอ้าการปวดหลงับัน้เอว อาจเป็นลกัษณะผสมระหวา่งพร่องและแกร่ง ดงันัน้
การรักษาจีงควรรักษาทัง้เปียวและเปิน ( Biao and Ben )  ไปพร้อม ๆ กนั 
 

ระยะเวลาฝังเข็ม   
            การฝังเข็ม 10 ครัง้นบัเป็น 1 รอบการรักษา ปักวนัเว้นวนั หรือทกุวนัถ้ามีอาการ
ปวดมาก อาการดีขึน้ปักหา่งได้ หยดุพกัระหวา่งระยะการรักษา  3 - 5  วนั   ควรแนะนําผู้ ป่วย
ปรับเปล่ียนวิถีและการใช้ชีวติให้ถกูต้อง เพ่ือเป็นการรักษาและป้องกนัอาการปวดหลงัใน

อนาคต อาจใช้รมยา สอ่ง TDP  เจาะปลอ่ยเลือด เคร่ืองกระตุ้นเข็ม หรือ Moving cupping  
ร่วมตามความเหมาะสมเป็นราย ๆ ไป 
หมายเหตุ     
              1. กรณีฉกุเฉินเร่งดว่น ให้ปักเข็มระงบัปวดก่อน คอ่ยหาสาเหต ุ และรักษาใน

ภายหลงั ดงันี ้
                 - ผู้ ป่วยมีประวตัยิกของหนกัมาก่อน แล้วมีอาการปวดหลงัเฉียบพลนัอยา่งมาก
จนนัง่ หรือยืนเดนิไมไ่ด้ หลงัแข็งให้ใช้จดุ  RenZhong (GV 26)  กระทุ้งจนผู้ ป่วยสะดุ้ง โน้ม
ตวัลกุจากท่ีนัง่ แล้วให้ผู้ ป่วยนัง่ ยืน หลาย ๆ ครัง้ ตอ่ไปให้ลองเดนิ และบดิลําตวัไปมาจน
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คลอ่งขึน้ วิธีนีเ้ป็นเกิน 3 วนัไมค่อ่ยได้ผล ก่อนใช้ต้องแยกสาเหตปุวดหลงัอ่ืน ๆ ออกก่อน 
โดยเฉพาะหมอนกระดกูสนัหลงัโป่งนนู 
                 - ถ้าผู้ ป่วยมีประวตัปิวดหลงัเป็น ๆ หาย ๆ มานาน แล้วเกิดปวดหลงัเฉียบพลนั 
ก้มหรือเงยหลงัลําบาก ผู้ ป่วยยงัพอเดนิไปมาได้ ใช้จดุ  WeiZhong (BL 40)  หรือหลอดเลือด
ดําท่ีขอด เจาะปลอ่ยเลือดทัง้สองข้าง ในทา่ยืนเขยง่เท้า มือยนัโต๊ะหรือกําแพง ให้เลือดไหล
ออกจนหยดุเอง หลงัจากนัน้ให้ก้มเงย บดิเอวไปมาจนคลอ่ง 
                - ปวดกึ่งกลางหลงั แนวเส้นเอ็นยดึข้อตอ่กระดกูสนัหลงั เรียกบริเวณท่ีกดเจ็บวา่ 
JiZhong คนละความหมายกบัจดุ JiZhong (GV 6) มกัเป็นข้อเดียว ให้ผู้ ป่วยนอนคว่ําใช้
หมอนหนนุท้อง  เพ่ือเปิดช่องระหวา่งกระดกูสนัหลงัให้กว้างขึน้  ใช้เข็ม 1.5 ชุ่น ปักลกึ  1 ชุ่น 
จนความรู้สกึเข็มกระจายรอบ ๆ ถ้าไมเ่กิดให้ปักเข็มเพิ่มอีก 2 เลม่ ชีเ้ข้าหาจดุเดมิ ถ้าหากไมมี่
ความรู้สกึอีก ให้ใช้เคร่ืองหรือมือกระตุ้น จนคนไข้ร้อนผา่วจงึหยดุกระตุ้น 

2.  การฝังเข็มท่ีกลา่วมาทัง้หมด เหมาะสําหรับอาการปวดหลงัท่ีเกิดจากกล้ามเนือ้ 
และเอ็นบริเวณเอวเป็นสว่นใหญ่ หากเกิดจากกระดกู จะใช้จดุฝังเข็มแบบอ่ืน ๆ เช่น JiaJi 
(EX-B 2) ซึง่จะกลา่วในหวัข้อตอ่ไป 
 3. ผู้สงูอาย ุถ้าฝังเข็มแล้วไมไ่ด้ผล ในผู้ ป่วยชายต้องคดิถึงปัญหาตอ่มลกูหมากโต  
สว่นผู้ ป่วยหญิงอาจมีปัญหาอุ้งเชิงกรานอกัเสบ ควรเพิ่มจดุ BaLiao โดยเลือกจดุเป็นคู ่ๆ  ปัก 
2 ตําแหน่ง  ระดบั S 1 -  S 3  หรือ S 2 -  S 4ปักทัง้สองข้าง  
 4. การใช้เคร่ืองกระตุ้นเข็มไฟฟ้า ควรใช้ความถ่ีต่ํา ความแรงท่ีผู้ ป่วยทนได้ เพราะ
อาจทําให้กล้ามเนือ้เกร็งปวดมากขึน้  
 5. ถ้าหากผู้ ป่วยกลวัเข็ม อาจพิจารณาใช้ครอบกระปกุแทนได้  ผู้ ป่วยท่ีฝังเข็มได้
อาจใช้ Moving Cupping เสริม 
 6. ผู้ ท่ีผา่ตดัหลงัมาแล้ว ยงัมีอาการปวดหลงั สามารถฝังเข็มและรมยาได้เช่นกนั  
 7. ผู้ ป่วยเป็นเนือ้งอก หรือวณัโรคกระดกูสนัหลงั การฝังเข็มและรมยาควรงด หญิง
ท่ีมีประจําเดือน หรืออยูร่ะหวา่งตัง้ครรภ์ ควรหลีกเล่ียงจดุฝังเข็มบริเวณบัน้เอวและกระเบน
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เหน็บ ระหวา่งรักษาผู้ ป่วยควรหลีกเล่ียงถกูลมเยน็ การใช้ชีวิตประจําวนัให้ถกูต้อง ทัง้การ
รับประทานอาหาร การทํางาน การพกัผอ่น และการออกกําลงักาย 
 

2. การฝังเข็มตา  ( Eye Acupuncture ) 
 ใช้ได้ทัง้อาการเฉียบพลนัและเรือ้รัง ใช้จดุ XiaJiao และจดุ KI + BL ทัง้สองข้าง 
 วิธีการ: ใช้เข็ม 0.5 ชุน่ ขนาด 0.3 มม. การกระตุ้นเข็มใช้วิธีเกาเข็มเป็นระยะ ๆ ทกุ  
10 – 15 นาที แล้วให้ผู้ ป่วยเคล่ือนไหวเอว หรือบดิเอวไปมา   
            การฝังเข็มตา อาจใช้ร่วมกบัการฝังเข็มระบบร่างกายข้างต้น 
 

ตวัอย่างผู้ป่วย   
 ชายไทยคู ่อาย ุ28 ปี อาชีพลกูจ้างสง่นํา้แข็ง อาการสาํคญั มีอาการปวดบัน้เอวสอง
ข้าง ตงึหลงั ก้มและเงยลําบากปกตต้ิองยกก้อนนํา้แข็งหนกัเป็นประจํา ก่อนมาพบแพทย์ 1 
วนั ผู้ ป่วยยกนํา้แข็งผิดจงัหวะ จงึมีอาการปวดดงักลา่ว ตรวจร่างกายให้ผู้ ป่วยก้มหลงัจะมี
อาการตีงด้านหลงัต้นขา  และกล้ามเนือ้หลงัเกร็งทัง้สองข้าง SLRT : negative  ลิน้บวมคลํา้ 
ฝ้าขาวบาง  ชีพจรตงึ   ได้รับการวนิิจฉยัวา่เป็น  Acute low back pain from sprain 
 การรักษา  
 - ShenShu (BL 23), DaChangShu (BL 25), WeiZhong (BL 40) ปักเข็มแบบ
ระบายทัง้สองข้าง ตามด้วยจดุ  Ashi  ท่ีกดเจ็บ กระตุ้นเข็มทกุ 10 นาที คาเข็ม 40 นาที  ตาม
ด้วย  Moving cupping บริเวณแผน่หลงัทัง้สองข้าง นดัฝังเข็มทกุวนั รักษา 3 ครัง้ ผู้ ป่วย
อาการทเุลาเกือบเป็นปกต ิ
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รูปที่ 13  แสดงจุดฝังเขม็รักษาโรคปวดหลัง 
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ปวดประสาทไซแอตกิ 
( Sciatica : 坐骨神经痛 ) 

 

ปวดประสาทไซแอตกิ อาจปวดบัน้เอว แล้วร้าวไปท่ีขา แบง่ได้  2  แบบ คือ แบบปฐม
ภมูิ และแบบทตุยิภมู ิ

แบบปฐมภมู ิสาเหตเุกิดจากการอกัเสบของเส้นประสาทไซแอตกิ (Imflammation  
of the sciatic nerve)  

แบบทุตยิภมู ิ เป็นผลทางอ้อม จากการมีพยาธิสภาพท่ีกระดกูสนัหลงับริเวณบัน้เอว   
หมอนกระดกูสนัหลงั หรือมะเร็งท่ีไขกระดกูขยายตวักดทบัเส้นประสาท ในท่ีนีก้ลา่วถึงเฉพาะ
หมอนกระดกูสนัหลงัโป่งนนูกดทบัเส้นประสาท และ ชอ่งไขสนัหลงัตีบกดทบัเส้นประสาท  
 

1. หมอนกระดูกสันหลังโป่งนูน  (Herniated or Prolapsed disc) 
เป็นสาเหตท่ีุพบมากท่ีสดุของโรคท่ีทําให้เกิดอาการปวดหลงับัน้เอวและร้าวไปท่ีขา 

พบในผู้ ป่วยอาย ุ 15 – 60 ปี สว่นใหญ่พบท่ีกระดกูสนัหลงัระดบับัน้เอวข้อท่ี 4 – 5 พยาธิ
สภาพอาจมีการแตกของหมอนกระดกูสนัหลงัร่วมด้วย ซึง่อาจเน่ืองมาจากการบาดเจ็บจาก

การได้รับแรงกดหรือแรงกระแทก การบาดเจ็บเลก็ ๆ น้อย ๆ บอ่ยครัง้ อาจทําให้หมอนกระดกู
สนัหลงัเกิดการฉีกขาดแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป จากภายในเลด็ออกมาภายนอกข้อสนัหลงั 
ประมาณร้อยละ 40 ของการโป่งนนู คือ การแตกของหมอนกระดกูสนัหลงัภายในโป่งนนู
ออกมา และสว่นท่ีนนูออกมาอาจกดรากประสาทท่ีทอดผา่นหมอนกระดกูท่ีแตก ซึง่มี

ลกัษณะเส่ือมอยูแ่ล้ว เม่ือได้รับการกระทบกระเทือนจงึแตก และมีอาการปวดเกิดขึน้  การท่ี
หมอนกระดกูแตกโป่งเข้าในช่องไขสนัหลงั เป็นเพราะเอ็นยดึข้อสนัหลงัด้านหลงั (posterior 
longitudinal ligament) บางและไมแ่ข็งแรงเหมือนเอ็นด้านหน้า (anterior longitudinal 
ligament) หมอนกระดกูสนัหลงัจะถกูกดมากในท่าก้มหลงั การโป่งนนูออกทางด้านหน้าและ
ด้านข้างของตวักระดกู พบได้น้อยมาก และจะไมมี่อาการกดรากประสาท หมอนกระดกูสนั
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หลงัเม่ือแตกแล้วจะไมห่ายเป็นปกต ิ และกลายเป็นพงัผืดทําให้เสียสภาพการยืดหยุน่ในการ

เคล่ือนไหวของกระดกูสนัหลงัและจะแข็งตวั ข้อสนัหลงัอ่ืนจะเคลื่อนไหวมากขึน้ อาจทําให้

หมอนกระดกูข้อใหมแ่ตกอีก  ถ้าผู้ ป่วยยงัมีการเคลื่อนไหวเหมือนเดมิอยู ่
 

อาการและอาการแสดง 
กลไกแท้จริงท่ีทําให้หมอนกระดกูแตก ยงัไมท่ราบแนช่ดั ตําแหนง่ความเจ็บปวด 

ขึน้กบัตําแหนง่ท่ีหมอนกระดกูแตก กระทําตอ่เอ็นยดึข้อด้านหลงั ท่ีมีใยประสาทรับความรู้สกึ
เจ็บปวดอยู ่โดย 

1) ถ้าแตกตรงกลางออกไปด้านหลงั จะทําให้ปวดกลางหลงัพอดี  
2) ถ้าแตกตรงด้านข้าง อาจมีความรู้สกึปวดร้าวไปท่ีข้อข้างกระเบนเหน็บ บางครัง้ไป

ท่ีขาหนีบด้วย ความเจ็บปวดมาจากการยืดของเอ็นยดึข้อด้านหลงัดงักลา่ว 
3) ผู้ ป่วยบางรายอาจปวดร้าวไปตามขา แตไ่มมี่อาการปวดหลงั รากประสาทท่ีถกูกด

จะทําให้เกิดความเจ็บปวดและอกัเสบบวมของรากประสาทเอง  
4) ผู้ ป่วยบางรายท่ีมีหมอนกระดกูแตก มีอาการปวดร้าวไปตามประสาทไซแอตกิ  แต่

ไมมี่การกดรากประสาทเลย  
ความเจ็บปวด อาจร้าวมาท่ีบริเวณข้อสะโพก ลงไปด้านข้างและด้านหลงัของต้นขา 

ด้านข้างของนอ่ง ลงไปถงึข้อเท้า บางครัง้ถึงส้นเท้า อาการปวดจะลดลงถ้านอนพกั และจะ
มากขึน้เม่ือมีการเคลื่อนไหวหลงั เช่น การก้ม เงย จามหรือไอ และพบมีอาการชาและขาไมมี่
แรงร่วมด้วยเสมอ บางรายอาจมีอาการปวดขาหนีบและอณัฑะ ถ้าชิน้หมอนกระดกูใหญ่มาก 
อาจแสดงอาการกดรากประสาททัง้หมดของไขสนัหลงัระดบันัน้ได้ นอกจากนีอ้าจปวดท่ีทวาร
หนกั ชาบริเวณฝีเย็บ ตลอดจนกล้ามเนือ้หรููดทวารหนกัอาจไมมี่แรงด้วย อาการปวดหลงัและ
ประสาทต้นขา จะรุนแรงมากในตอนท่ีเร่ิมมีอาการ และอาจทเุลาไปได้เอง จากการท่ีราก

ประสาทและใยประสาทถกูกดอยูน่านจนปรับตวัได้  
จะพบอาการเกร็งของกล้ามเนือ้หลงัข้างท่ีมีอาการปวดมาก หลงัจะเอียงไปด้านตรง

ข้ามกบัความเจ็บปวด การทํา SLRT (straight leg rising test)  ต่ํากวา่  45  องศา แล้วให้ผล
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บวกแสดงวา่มี  Sciatica  แท้จริง  ตัง้แต ่  45 – 60  องศา สงสยัอาจมีได้ และถ้าเกิน 70  
องศา หรือยกแล้วไมป่วดร้าวอาจไมใ่ช่โรคหมอนกระดกูสนัหลงัแตก  

ในรายท่ีหมอนกระดกูสนัหลงัโป่งนนูท่ีช่องกระดกูบัน้เอวข้อท่ี 4 – 5 (L4 – L5) จะ
ปวดบริเวณข้อข้างกระเบนเหน็บและข้อสะโพกลงไปถงึต้นขาและขาด้านข้าง อาจร่วมกบัชา

ด้านข้างของขาและหลงัเท้า ไปถึงหวัแมเ่ท้า และมกัพบกล้ามเนือ้กระดกูหวัแมเ่ท้าออ่นแรง 
สว่นการตอบสนองของเอ็นกล้ามเนือ้ข้อเท้าจะปกต ิ 

ถ้าเป็นระหวา่งกระดกูสนัหลงัเอวข้อท่ี 5 กบักระดกูใต้กระเบนเหน็บข้อท่ี 1 (L5 – S1)  
จะปวดข้อข้างกระเบนเหน็บ ข้อสะโพก ด้านข้างต้นขา ขาและส้นเท้า ถ้ามีอาการชาจะชา
ด้านข้าง โดยเฉพาะแนวนิว้เท้า 3 นิว้ด้านนอก (นิว้กลาง นิว้นาง และนิว้ก้อย) อาการออ่นแรง
ของกล้ามเนือ้มกัตรวจไมค่อ่ยพบ หรืออาจมีกล้ามเนือ้งอนิว้เท้าลงลา่งออ่นแรง การตอบ 
สนองของเอ็นกล้ามเนือ้ท่ีข้อเท้าลดความไวลงหรือไมมี่   

ถ้าหมอนกระดกูโป่งออกมากจนเตม็ช่องไขสนัหลงั จะทําให้เกิดอาการปวดหลงัขา

และฝีเย็บ บางครัง้ขาเป็นอมัพาต กลัน้ปัสสาวะและอจุจาระไมไ่ด้  
 

การตรวจภาพรังสี 
จะเห็นแนวกระดกูสนัหลงับริเวณบัน้เอวแอน่น้อยลงหรือเป็นแนวตรง ช่องข้อสนัหลงั

แคบและมีขอบไมเ่รียบ การถ่ายภาพรังสีเป็นเพียงการแยกโรคอ่ืน ๆ เท่านัน้ เช่น โรคข้อสนั
หลงัอกัเสบยดึตดิ (Ankylosing spondylosis) โรคมะเร็งลกุลามมาถงึกระดกูสนัหลงั  วณัโรค
กระดกูสนัหลงั กระดกูสนัหลงัตดิเชือ้ เนือ้งอกไขสนัหลงั โรคกระดกูสนัหลงัเคลื่อน เป็นต้น  
การตรวจ MRI จะช่วยในการวินิจฉยัและบอกตําแหน่งท่ีผิดปกตไิด้ชดัเจนแนน่อน   
 

หลักการรักษา  
หลกัการรักษา คือ การลดแรงกดท่ีเอ็นยดึข้อด้านหลงัเน่ืองจากหมอนกระดกูท่ีแตก

ไปดนัอยู ่  รวมทัง้รากประสาทด้วย โดยการผา่ตดันําสว่นของหมอนกระดกูท่ีแตกออกให้หมด  
เพ่ือป้องกนัการเกิดซํา้ การผา่ตดัจะทําตอ่เม่ือผู้ ป่วยมีอาการของรากประสาทถกูกดอยา่งมาก  
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เช่น มีกล้ามเนือ้ออ่นแรง และมีอาการกลัน้ปัสสาวะและอจุจาระไมไ่ด้ หรือมีอาการปวดจน
ทนแทบไมไ่หว สว่นในผู้ ป่วยท่ีมีอาการไมม่ากแตเ่ป็นมานาน ได้รับการรักษาโดยวิธีไมผ่า่ตดั 
มาเป็นเวลานานแตย่งัไมท่เุลา ต้องรักษาด้วยวิธีผา่ตดั  

วิธีรักษาโดยไมผ่า่ตดั ประกอบด้วย การนอนพกัในทา่นอนหงายหนนุงอข้อเขา่ การ
ดงึถ่วงขาหรือท่ีเชิงกรานด้วยนํา้หนกั การให้ยาแก้ปวด และการอบด้วยความร้อน อาจใช้

อปุกรณ์พยงุหลงัเพ่ือลดการเคล่ือนไหวของข้อท่ีเป็นโรค และข้อท่ีต้องรับหน้าท่ีมากขึน้ วิธีไม่
ผา่ตดัเหมาะสําหรับ ผู้ ป่วยท่ีเร่ิมมีอาการครัง้แรก-ไมว่า่มากหรือน้อย ผู้ ป่วยท่ีกลบัเป็นซํา้นาน 
ๆ ครัง้ หรือรายท่ีอาการไมรุ่นแรงมาก ขณะรักษาหากมีอาการกดทบัเส้นประสาทมากขึน้ หรือ
รายท่ีไมมี่ความอดทนแบบไมผ่า่ตดั อาจพิจารณารักษาด้วยการผา่ตดั หลงัผา่ตดัผู้ ป่วยต้อง
พกัและไมอ่อกกําลงักายรุนแรง อาการปวดหลงับริเวณท่ีผา่ตดั อาจยงัคงอยูเ่ป็นเดือนกวา่จะ
หาย ผลการรักษาโดยการผา่ตดัทัว่ไปได้ผลดี ยกเว้นบางรายอาจได้ผลไมดี่เท่าท่ีควร สว่นการ
เช่ือมข้อสนัหลงัให้ตดิกนัอาจเป็นวธีิรักษาท่ีเกินเหต ุ
 

2. ช่องไขสันหลังตีบ (Spinal stenosis) 
สาเหตไุมท่ราบแน่ชดั อาจเป็นหลายระดบัหรือระดบัเดียว  พบมากท่ีระดบักระดกูสนั

หลงัเอว พยาธิสภาพ อาจมีกระดกูงอกออกจากข้อสนัหลงั หรือเกิดจากแผน่เอ็นท่ีหุ้มอยูน่อก
ปลอกใยสนัหลงัมีความหนาตวัมาก หรืออาจมีพงัผืดกดทบัรากประสาทไขสนัหลงั เกิดอาการ
ปวดร้าวตามแนวเส้นประสาท บางรายอาจมีหมอนกระดกูสนัหลงัโป่งหรือแตกร่วมด้วย ทําให้
ช่องไขสนัหลงัตีบมากขึน้ ยงัผลให้มีอาการมากขึน้ โรคปวดหลงัชนิดนีแ้บง่เป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ 
คือ ชนิดท่ีเป็นตัง้แตกํ่าเนิด และชนิดท่ีเป็นภายหลงั ชนิดท่ีเป็นภายหลงัเกิดจากสว่นประกอบ
ของกระดกูสนัหลงัเส่ือมสภาพ หรืออาจเกิดจากกระดกูสนัหลงัเคลื่อน หรืออาจเกิดตามหลงั
การบาดเจ็บ หรือภายหลงัการผา่ตดักระดกูสนัหลงัจากเหตอ่ืุน  

พยาธิสภาพท่ีพบบอ่ยท่ีสดุ คือ การเส่ือมของข้อสนัหลงัและเนือ้เย่ือท่ีเก่ียวข้อง และ 
สาเหตท่ีุทําให้เกิดการเส่ือม คือ เส่ือมจากการหมนุบดิข้อสนัหลงัมากเกินไป โดยเฉพาะข้อบัน้
เอว 2 ข้อสดุท้าย สาเหตนีุจ้ะมีผลตอ่สว่นของข้อข้างกระดกูสนัหลงัด้วย สว่นสาเหตท่ีุเกิดจาก
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การกระทบกระแทก จะมีผลตอ่หมอนกระดกูสนัหลงัเป็นสว่นใหญ่ ในบางภาวะอาจเกิดจาก
การด่ืมนํา้ท่ีมีฟลอูอไรด์มากเกินไป ทําให้แคลเซียมพอกตามเอ็นยดึข้อตา่ง ๆ ทําให้ช่องไขสนั
หลงัตีบแคบในท่ีสดุ 
 

อาการและอาการแสดง 
อาการปวดหลงั ท่ีเกิดจากการกดและระคายตอ่รากประสาท อาจเกิดการอดุตนัของ

หลอดเลือดในบริเวณช่องไขสนัหลงัร่วมด้วย พบมีการเปลี่ยนแปลงการรับความรู้สกึผิวหนงัท่ี
ขา และบางครัง้อาจมีกล้ามเนือ้ออ่นแรงจากผลของการกดทบัรากประสาท และผลของการ
ขาดเลือดของประสาทเหลา่นี ้อาการมกัเกิดร่วมกนัหลายระดบัไขสนัหลงั ปฏิกิริยาตอบสนอง
ของเอ็นกล้ามเนือ้อาจมากขึน้ในท่าแอน่หลงั และจะทเุลาในท่าก้มหลงั ซึง่ช่องไขสนัหลงัจะ
กว้างกวา่ท่าแอน่หลงั 
 

การตรวจภาพรังสี 
จากภาพรังสีด้านหน้า พบสว่นตอ่เช่ือม (pedicle) ของกระดกูสนัหลงัแตล่ะชิน้ มี

ระยะแคบลงระหวา่งข้อถดัไป ภาพรังสีด้านข้าง พบไขสนัหลงัแคบลง ถ้าเป็นมากจนกระดกู
สนัหลงัเคลื่อน จะพบลกัษณะกระดกูสนัหลงัเคลื่อนไปข้างหน้า การทํา MRI จะช่วยให้การ
วินิจฉยัแนน่อนยิง่ขึน้ 
 

หลักการรักษา 
การรักษามี 2 วิธี คือ วิธีไมผ่า่ตดั และผา่ตดั ในผู้ ป่วยท่ีมีอาการน้อย ยงัไมมี่การกด

ประสาทชดัเจน กล้ามเนือ้ไมอ่อ่นแรงมาก วิธีรักษา คือ การแนะนําเก่ียวกบัทา่ทางอิริยาบถ
ตา่ง ๆ ท่ีถกูต้อง และออกกําลงักาย เพ่ือทํากายบริหารกล้ามเนือ้หลงั ถ้าจําเป็นอาจใช้กาย
อปุกรณ์เพ่ือพยงุหลงั  

การรักษาด้วยการผา่ตดั จะกระทําเม่ือรักษาด้วยวธีิไมผ่า่ตดัล้มเหลว หรือผู้ ป่วยมี

ความลําบากในชีวิตประจําวนั คือ ปวดหลงัเม่ือเดนิหรือยืน และว่ิงระยะสัน้ หรือมีอาการกด
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รากประสาทจนกล้ามเนือ้ออ่นแรง การผา่ตดัมกัทําในคนสงูอาย ุ โดยแก้ไขตดัเอาสว่นท่ีกด

ประสาทสนัหลงัหรือรากประสาทออก  เพ่ือลดการเจ็บปวดจากการกด 
 

การรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน 
การแพทย์แผนจีน จดัอาการปวดประสาทไซแอตกิ อยูใ่นกลุม่อาการปีเ้จิง้ (BiZheng 

or Bi syndrome) สาเหตจุาก 1) ความชืน้และเยน็ 2) ไตพร่อง และ 3) ช่ีและเลือดคัง่ ดงัได้
บรรยายไว้โดยละเอียดในตําราฝังเข็ม รมยา เลม่ 2 การรักษาโดยการฝังเข็ม เลือกใช้จดุ ดงันี ้

จุดหลัก: HuaTuoJiaJi (EX-B 2) ระดบักระดกูสนัหลงัเอวท่ี 2 – 5, ZhiBian (BL 54), 
ShenShu (BL 23), HuanTiao (GB 30), WeiZhong (BL 40), YangLingQuan (GB 34), 
XuanZhong (GB 39) 

วิธีการ: ความชืน้และเย็น ใช้การฝังเข็มกระตุ้นบํารุงระบายเท่ากนั หรือร่วมกบัรมยา; 
ไตพร่อง ฝังเข็มกระตุ้นบํารุง หรือเข็มอุน่ หรือร่วมกบัรมยา; ช่ีและเลือดคัง่ ฝังเข็มกระตุ้น
ระบาย หรือรมยา 

จุดเสริม: เพิม่จดุ ตามสาเหตแุละอาการของโรค 
- ความชืน้-เยน็: บํารุงระบายเท่ากนัหรือรมยา YaoYangGuan (GV 3),  
DaChangShu (BL 25), GuanYuanShu (BL 26) 
- หยางไตพร่อง: บํารุงหรือรมยา MingMen (GV 4), YaoYan (EX-B 7) 
- อนิไตพร่อง: บํารุงหรือรมยา ZhiShi (BL 52), TaiXi (KI 3), ZuSanLi (ST 36) 
- ช่ีและเลือดค่ัง: ระบายหรือรมยา GeShu (BL 17), WeiZhong (BL 40) 
- รู้สึกเยน็ที่หลังส่วนเอว: บํารุงหรือรมยา MingMen (GV 4), ZuSanLi (ST 36) 

                        

แนวคดิการแพทย์แผนตะวันตกร่วมกับการฝังเขม็ 
อาการปวดประสาทไซแอตกิ  แบง่ได้เป็น  2  ชนิด คือ 

2.1 ชนิดตวัเส้นประสาทมีพยาธิสภาพ (Nerve trunk type) 
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พยาธิสภาพอยูน่อกช่องไขสนัหลงั มีอาการตามแนวเส้นประสาทไซแอตกิ แบง่เป็น
ชนิดปฐมภมูิ และทตุยิภมูิ ชนิดปฐมภมูิ ได้แก่ การอกัเสบของตวัเส้นประสาทไซแอตกิโดยตรง 
(Imflammtion of the sciatic nerve) ชนิดทตุยิภมูิ ได้แก่ Arthritis of Hip joint , arthritis of 
sacroiliac joint   ฯลฯ  รายละเอียดจะไมข่อกลา่วในท่ีนี ้

2.2 ชนิดรากประสาทมีพยาธิสภาพ (Nerve root type)  
ตําแหนง่โรคอยูบ่ริเวณบัน้เอว ไมต่ํ่ากวา่อุ้งเชิงกราน สาเหตท่ีุพบบอ่ย คือ หมอนกระ 

ดกูสนัหลงัโป่งนนูกดทบัรากประสาท และจากเดือยกระดกูงอก (spur) ระคาย หรือรบกวน 
หรือกดรากประสาท ซึง่เกิดจากข้อกระดกูสนัหลงัเส่ือม ทําให้ช่องไขสนัหลงัแคบลง และมี
เดือยกระดกูงอกออกมา  

ปวดประสาทไซแอตกิ จากสาเหตตุอ่ไปนีไ้มส่ามารถรักษาด้วยการฝังเข็ม  
1. เนือ้งอกกระดกูสนัหลงั 
2. วณัโรคกระดกูสนัหลงั 
3. ก้อนเลือดในช่องไขสนัหลงั 
4. เนือ้งอกในอุ้งเชิงกรานกดทบั 
5. มดลกูกดทบัประสาทไซแอตกิ จากภาวะตัง้ครรภ์  5  เดือนขึน้ไป 

 

การฝังเข็มรักษาปวดประสาทไซแอตกิ ชนิดรากประสาทมีพยาธิสภาพ  
อาการปวดรากประสาทชนิดนี ้ มีทัง้แบบ Acute และ Subacute  มีอาการปวดเอว 

ลงไปแก้มก้น ไปข้อพบัเขา่ใน แล้วไปด้านข้างของขาจนถึงหลงัเท้า อาการปวดเหมือนไฟช็อต 
หรือถกูมีดบาด หรือไฟลวก ปวดตลอดเวลา และอาจมีอาการชาด้านข้างของขาด้วย  ถ้าไอ
หรือเบง่ถ่ายอจุจาระหรือปัสสาวะ จะทําให้ปวดมากขึน้ เคล่ือนไหวเอวลําบาก  

ตรวจร่างกาย  ผู้ ป่วยจะยืนเอียงไปข้างหนึง่เพ่ือลดอาการปวด อาจพบกระดกูสนัหลงั
คด มีจดุกดเจ็บบริเวณเอวหรือหลงั ตรวจ SLRT: positive, Sign of four test: positive,  
Deep tendon reflex  ของเขา่และข้อเท้าลดลง 
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การรักษา 
พยาธิสภาพอยูท่ี่ระดบักระดกูบัน้เอว  L 3 – L4 , L4 – L5 , L5 – S1 

 

การฝังเข็มระบบเส้นลมปราณ  
 

วิธีที่ 1 
จุดหลัก: 
1. ปักจดุ JiaJi (EX-B2) 3 ตําแหน่ง คือ ตําแหน่งพยาธิสภาพ และตําแหนง่เหนือ 

และใต้พยาธิสภาพ หรือ  
2. ปัก 1 ตําแหนง่ 3 ทิศทาง  คือ  JiaJi (EX-B2) ท่ีมีพยาธิสภาพ และอีก 2  เลม่ ให้ 

ปักล้อม  
วิธีการ: ใช้เข็ม 3 ชุน่ ปักลกึ 2 ชุน่ พุง่ปลายเข้าหาเข็มเลม่แรก โดยมีวตัถปุระสงค์ให้

เนือ้เย่ือมีการเปล่ียนแปลงดงึหมอนกระดกูสนัหลงักลบัเข้าท่ี หรือถ้าดงึกลบัไมไ่ด้อาจทําให้

รากประสาทถกูกดน้อยลงลดอาการปวด  
จุดเสริม: ใช้จดุตามแนวเส้นลมปราณท่ีปวด   
- เส้นกระเพาะปัสสาวะ: ZhiBian (BL 54), YinMen (BL 37), ChengShan (BL 57), 

KunLun (BL 60)  
- เส้นถงุนํา้ดี: HuanTiao (GB 30), FengShi (GB 31), YangLingQuan (GB 34),  

XuanZhong (GB 39)  
- จดุเสริมให้เลือก 3 – 4 จดุ ตอ่เส้น หรือสลบัไปมา สามารถกระตุ้นไฟฟ้าได้ แตถ้่า

กระตุ้นด้วยมือแรงพออาจไมต้่องใช้ กรณีนีย้งัใช้ได้กบัผู้ ป่วยท่ีผา่ตดัหลงัแล้ว หายปวดหลงั 
แตย่งัชา หรือยงัปวดเม่ือยอยู ่ ซึง่อาจเกิดจากพงัผืดมีผลตอ่เส้นทางการไหลเวียนของช่ีท่ีอยู่
ไกลออกไปไหลเวียนไมส่ะดวก ให้ใช้จดุบนสองเส้นนี ้ ถ้าด้านไหนเป็นมากกวา่ก็ให้ปักเน้น

ด้านนัน้เป็นสําคญั แตถ้่าแยกไมอ่อกวา่ด้านไหนมากอาจใช้ ZuSanLi (ST 36), TaiChong 
(LR 3) และ SanYinJiao (SP 6) ทัง้สามจดุสามารถปรับการไหลเวียนของเลือดลมได้ 
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วิธีที่ 2 
จุดหลัก:- QiHaiShu (BL 24), XiaoChangShu (BL 27), PangGuangShu (BL 28)  

โดยดตํูาแหนง่ของพยาธิสภาพ  เลือก  2 – 3 คู ่ 
        - HuanTiao (GB 30) หรือ ZhiBian (BL 54) เลือกจดุใดจดุหนึง่ตามอาการ

ปวดร้าวของแตล่ะเส้นลมปราณนัน้ ๆ  
จุดเสริม:- QianGu (SI 2),  ChengFu (BL 36),  YangLingQuan (GB 34),   
WeiZhong (BL 40),  FeiYang (BL 58),  KunLun (BL 60)  
ช่วงปวดให้ปักเข็มทกุวนั เม่ืออาการทเุลาแล้ว ให้ปักเข็มวนัเว้นวนั เม่ือหายปวดให้

หยดุได้ กระตุ้นไฟฟ้าช่วยให้หายปวดเร็วขึน้  
ปวดจากเดือยกระดกูงอก (spur) ฝังเข็มคร่ึงเดือน อาการจะดีขึน้ แต ่ Herniated 

disc หรือหมอนกระดกูโป่งกดทบัรากประสาท อาจต้องฝังเข็มนาน 1 – 2 เดือน แตถ้่ามี
สาเหตอ่ืุนร่วมด้วยอาจนานกวา่นัน้ เชน่ มี osteophyte, osteoporosis ร่วมกบั Herniated or 
Prolapsed disc  เป็นต้น  

กรณีเป็นมาก เช่นมีกระดกูสนัหลงัคด (Scoliosis) ช่วงท่ีรักษาอยูอ่าการจะดี แตถ้่า
หยดุรักษาจะกลบัเป็นใหมอี่ก กระดกูสนัหลงัคด ถ้าเป็นมาก ๆ การฝังเข็มไมส่ามารถช่วยให้
แนวกระดกูกลบัมาตรงได้  

กรณีหมอนกระดกูสนัหลงัโป่งนนู ร่วมกบัอาการปวดท้องน้อย ถ้าหากตรวจแล้วไม่
พบก้อนเนือ้งอกหรือพยาธิสภาพร้ายแรงอ่ืน ๆ บริเวณท้องน้อย แตย่งัมีอาการปวดท้องน้อย
ให้ปักเส้นต้ายมา่ย JuLiao (GB 29), WuShu (GB 27), WeiDao (GB 28) ถ้าปวดมากจน
ขึน้เตียงไมไ่ด้  ให้ปัก  YaoTongXue ( EX-UE7)  ก่อน โดยปักลกึ  1.5  ชุน่ กระตุ้นจนคนไข้
ขยบัเอวได้จงึปักจดุอ่ืน 
 

วิธีที่ 3 
จุดหลัก:- ปักจดุ JiaJi (EX-B2) 3 ตําแหน่ง คือ ตําแหน่งพยาธิสภาพ และตําแหน่ง 

เหนือและใต้พยาธิสภาพ  
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           - ZhiBian (BL 54) ปักแบบ 3 เลม่ ถ้าพยาธิสภาพอยูท่ี่ L4 – L5, L5 – S1  
เพิ่ม HuanTiao (GB 30) และ WeiZhong (BL 40) ด้วย  

จุดเสริม: 
- มีอาการปวดร้าวลงขา ใช้เพียงจดุเดียว จดุหลงัตอ่ YangLingQuan (GB 34) 1 ชุน่ 

ปักเข้ากล้ามเนือ้ Gastrocnemius ถ้าปวดหลงัต้นขาเพิม่ YinMen (BL 37)  
- ปวดจาก spur  อาจพบปวดเอวได้ด้วย มกัพบในผู้ ป่วยอ้วน อายมุากกวา่ 40 ปี ขึน้ 

ไป สว่นเว้าโค้งของกระดกูสนัหลงัหายไป มีลกัษณะตรงขึน้ จดุท่ีใช้ DaChangShu (BL 25), 
ShenShu (BL 23), BaLiao (BL 31 – 34) ทัง้สองข้าง ๆ ละ 3 เลม่  ทําให้กล้ามเนือ้บริเวณ
กระเบนเหน็บ (sacrum)  ผอ่นคลาย ลดอาการปวดร้าว และกล้ามเนือ้เกร็งจาก spur 
 

ตวัอย่างผู้ป่วย  ชายไทยคู ่ อาย ุ 47 ปี อาชีพเกษตรกร มีอาการปวดบัน้เอวเป็น ๆ หาย ๆ 
มากวา่ 3 ปี และมีอาการปวดร้าวด้านนอกขาขวาจนถึงนิว้เท้าด้านนอกเป็นครัง้คราว เคย
ได้รับการวินิจฉยัจากแพทย์ศลัยกรรมกระดกูและข้อวา่เป็น หมอนกระดกูกดทบัเส้นประสาท
แตไ่มรุ่นแรง จงึได้รับการรักษาโดยการดงึหลงัถ่วงนํา้หนกั อาการดีขึน้ ผู้ ป่วยขาดการรักษา
ตอ่เน่ืองจนเม่ือ 6 เดือนท่ีผา่นมา ผู้ ป่วยเร่ิมมีอาการปวดหลงัอีก  
 1 สปัดาห์ก่อน ผู้ ป่วยปวดหลงัมาก ก้มและแอน่หลงัได้จํากดั บดิลําตวัลําบาก ตรวจ
ร่างกาย Right leg; SLRT: positive, DTR ankle joint slightly decreased ลิน้ แดงคลํา้ ฝ้า 
ขาวบาง, ชีพจร ตงึ เร็ว ผู้ ป่วยได้รับการวินิจฉยัเป็น Herniated disc  L5 – S1 
การรักษา 
 - ให้ผู้ ป่วยยืนเขยง่เท้า เจาะปลอ่ยเลือดท่ีจดุ WeiZhong (BL 40) ทัง้สองข้าง หลงั
เลือดหยดุ ให้ผู้ ป่วยนัง่ ยืน ทําหลาย ๆ ครัง้ แล้วเดนิไปมา ให้ผู้ ป่วยก้ม เงย บดิลําตวัซ้ายขวา
จนรู้สกึหลงัคลอ่งตวั ปวดน้อยลง  
 - ตอ่มาให้ผู้ ป่วยนอนคว่ํา ปักจดุ JiaJi (EX-B2) 3 ตําแหนง่ คือ ตําแหนง่พยาธิสภาพ 
และตําแหนง่เหนือและใต้พยาธิสภาพ  
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 - HuanTiao (GB 30), FengShi (GB 31), YangLingQuan (GB 34), XuanZhong 
(GB 39) ปักเข็มแบบระบาย กระตุ้นเข็มทกุ 10 นาที คาเข็ม 40 นาที หลงัเอาเข็มออก ตาม
ด้วย Moving cupping อีก 1 สปัดาห์ ตอ่มาผู้ ป่วยแจ้งวา่ยงัมีอาการปวดหลงัและร้าวขาขวา
ลดลง ได้เจาะปลอ่ยเลือดซํา้ ปักเข็มตามเดมิ อีกอาทิตย์ตอ่มาผู้ ป่วยยงัปวดหลงัลกึ ๆ ไมม่าก 
บริเวณจดุ ZhiShi (BL 52) และไมมี่อาการปวดร้าวอีก 
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รูปที่ 14  แสดงจุดฝังเขม็รักษาโรคปวดประสาทไซแอตกิ 
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ปวดหลังจากภาวะกระดกูบางหรือพรุน 
( Back Pain due to Primary Osteoporosis : 骨质疏松腰痛) 

 

ภาวะกระดกูบาง หรือกระดกูพรุน ท่ีกระดกูสนัหลงัทําให้เกิดอาการปวดหลงั แตไ่มมี่
อาการกดทบัรากประสาทสนัหลงัร่วม อาการปวดจะปวดเฉพาะท่ี และปวดมากขึน้ถ้าบดิตวั  
อาการจะรุนแรง โดยเฉพาะตอนกลางคืน ถ้าเป็นเรือ้รังหลงัจะคอ่มยืนตรงไมไ่ด้ ในผู้สงูอายุ
อาจมีอาการปวดขาร่วมด้วย อาการของโรคจะคอ่ย ๆ เป็น ในผู้สงูอายกุระดกูสนัหลงัอาจยบุ 
ตวัลง ทําให้ตวัเตีย้และหลงัคอ่ม ถ้าเป็นมานาน ปอดและหวัใจอาจถกูกดได้ โรคนีพ้บบอ่ยใน
ผู้สงูอาย ุโดยเฉพาะหญิงวยัหมดประจําเดือน จากการสญูเสียแคลเซียมในร่างกายไปมาก 
ทางปัสสาวะและอจุจาระ ถ้าทดแทนไมเ่พียงพอ จะทําให้กระดกูบาง กระดกูเหลา่นีมี้การแตก 
ยบุตวั ทําให้เกิดเจ็บปวดเหมือนกระดกูหกับริเวณกระดกูสนัหลงั นอกจากนีย้งัพบในผู้ ป่วยท่ี
ขาดวิตามนิเค 2 ซึง่จําเป็นตอ่การสร้างกระดกู อาจเป็นสาเหตท่ีุทําให้เกิดภาวะกระดกูบางทัว่
ร่างกายได้  
 

ลักษณะทางคลินิก 
มีอาการปวดตลอดแนวกระดกูสนัหลงั หรือบางครัง้ปวดกระดกูตลอดทัง้ตวั อาการ

ปวดจะกระจายไปตามกระดกูสนัหลงั อาการอาจมากขึน้ขณะไอหรือจาม หรือขณะก้าวเท้า
ลงบนัได บางครัง้อาจปวดท่ีกระดกูขาและกระดกูข้อเท้า ผู้ ป่วยจะปวดตือ้ ๆ ลกึ ๆ  และปวด
ตลอดเวลากลางคืน 
 

การตรวจภาพรังสี 
ภาพรังสีกระดกูสนัหลงัระดบัทรวงอกและบัน้เอว พบเงากระดกูบางลงมาก ลกัษณะ 

โปร่งรังสี กระดกูสนัหลงัมีผนงักระดกูบาง กระดกูท่ีรับนํา้หนกัมาก สว่นผิวในข้อจะถกูทําลาย
และกระดกูสนัหลงัยบุตวัเป็นรูปลิม่ 
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การตรวจทางห้องปฏบิตักิาร 
ระดบัแคลเซียม ฟอสฟอรัส และแอลคาไลน์ฟอสฟาเทสในเลือดอาจปกต ิ ดงันัน้การ

ตรวจความหนาแนน่ของกระดกู สนัหลงัหรือสว่นใดสว่นหนึง่ของร่างกายเพ่ือเทียบกบัคนปกต ิ 
เพ่ือพิจารณาวา่จะต้องให้แคลเซียมไปทดแทน หรือเลือกวิธีรักษาท่ีเหมาะสมอยา่งไรตอ่ไป 
 

การรักษา 
สว่นใหญ่เป็นการรักษาทางยา และกายภาพบําบดัเพ่ือลดอาการปวด แตถ้่ามีการ

ยบุตวั และผิดรูปของกระดกูสนัหลงั ก็ต้องป้องกนัโดยใสเ่คร่ืองพยงุหลงั เพ่ือแก้ไขสว่นท่ีเป็น
ไมใ่ห้เป็นมากขึน้อีก ผู้ ป่วยควรได้รับการพกัสนัหลงั และควรได้รับอาหารเสริมท่ีมีแคลเซียม
มากพอ โดยเฉพาะจากนมหรือผลติภณัฑ์จากนมท่ีพร่องไขมนั การใช้แคลเซียมรูปยาเม็ดอาจ
มีคณุคา่ทางอาหารน้อยกวา่ผลติภณัฑ์จากนม ผู้ ท่ีขาดเอนไซม์ยอ่ยนมในอาหาร อาจใช้นม
ผงอดัเม็ดแทนในปริมาณน้อยและบอ่ย การรักษาอยา่งอ่ืน เชน่ การออกกําลงักายบริหาร

กล้ามเนือ้สนัหลงัและลําตวั เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้กระดกูละลาย การฝึกหดัให้อยูใ่นอิริยาบถท่ี

ถกูต้อง เป็นสิง่สําคญัท่ีจะป้องกนักระดกูสนัหลงัยบุตวัและมีความพกิารเกิดขึน้  ถ้าพบสาเหตุ
การขาด วิตามินเค 2 การรักษาก็ต้องให้วติามนิเค 2 
 

การรักษาด้วยการฝังเข็ม 
           ดรูายละเอียดในหวัข้อ “ปวดหลงัจากข้อสนัหลงัเส่ือม” (Back Pain due to 
Hypertrophic Spondylosis) 
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ปวดหลังจากข้อสันหลังเส่ือม 
(Back Pain due to Hypertrophic Spondylosis : 退化性腰痛) 

 

ข้อสนัหลงัท่ีเส่ือมอาจเกิดตลอดช่วงสนัหลงัหรือเกิดบางชว่ง เชน่ ชว่งบัน้เอวหรือช่วง
กระเบนเหน็บ กล้ามเนือ้สนัหลงัจะเกร็งตวัเกิดอาการปวดเม่ือยกล้ามเนือ้ ความเจ็บปวดจะ
เพิ่มขึน้เม่ือมีการเคล่ือนไหวหรือออกกําลงัข้อสนัหลงั หรือการเปล่ียนอิริยาบถโดยสนัหลงัอยู่
ในทา่ไมถ่กูต้อง อาการของโรคมกัไมรุ่นแรง แตเ่รือ้รัง เป็น ๆ หาย ๆ   

กรณีอาการของโรคท่ีรุนแรงและรวดเร็ว มีสาเหตจุากหมอนกระดกูสนัหลงัโป่งนนู 
(herniated or prolasped disc) กดรากประสาท พบมากในผู้ ป่วยอายนุ้อยหรือวยักลางคน  

ช่องไขสนัหลงัตีบ (Spinal stenosis) มกัพบในผู้สงูอาย ุ ซึง่อาจไมมี่อาการ จนถงึมี
อาการรุนแรง ระคายหรือรบกวนเส้นประสาท 
 

ลักษณะทางคลินิก 
กระดกูสนัหลงัจะอยูผิ่ดท่าจากปกต ิ เช่น หลงัคด ตําแหน่งท่ีพบความเจ็บปวดมาก 

คือ กระดกูสนัหลงัระดบัลา่ง และข้อตอ่กระดกูเหนือก้นกบ อาจมีอาการท่ีกระดกูสนัหลงั

ระดบัต้นคอร่วมด้วยได้ อาการท่ีเกิดขึน้กบัระดบัท่ีมีพยาธิสภาพ เชน่ ระดบับัน้เอวอาจมี

อาการปวดเอวอยา่งเดียว หากยงัไมมี่การกดรากประสาท  
อาการปวดอาจมากขึน้ทนัที หรือคอ่ย ๆ มากขึน้ทีละน้อย พร้อมกบัการเคล่ือนไหว

ข้อสนัหลงัเปล่ียนแปลงไปด้วย อาจมีอาการนอกกระดกูสนัหลงัในระดบัท่ีเก่ียวข้อง เชน่ 
อาการทางระบบประสาทอตัโนมตั ิและระบบหลอดเลือด  

หากมีการกดรากประสาทร่วมด้วย จะตรวจพบมีการระคายหรือรบกวนหน้าท่ีของ

เส้นประสาท โดยเฉพาะเม่ือเปล่ียนอิริยาบถของกระดกูสนัหลงั เช่น แอน่หลงั อาการปวดจะ
เพิ่มมากขึน้เม่ือไอ จาม หรือกดหลงับริเวณท่ีเป็น อาการท่ีเกิดจากการกดตวัไขสนัหลงัพบได้
น้อย แตถ้่าพบจะรุนแรงมาก อาการกดรากประสาทสว่นปลายของไขสนัหลงั (cauda equina) 
อาจมีอาการร่วมกบัการไมส่ามารถควบคมุการถ่ายปัสสาวะและอจุจาระได้   
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การตรวจทางห้องปฏบัิตกิารและการตรวจภาพรังสี              
การตรวจทางห้องปฏิบตักิาร ไมพ่บความผิดปกตท่ีิจําเพาะตอ่โรค  
การตรวจภาพรังสี พบกระดกูงอกตามขอบข้อสนัหลงั เช่ือมกนัเป็นลกัษณะโค้งนนู 

จากแผน่เอ็นยดึข้อด้านหน้าของกระดกูสนัหลงั ตอ่มากระดกูเหลา่นีจ้ะเช่ือมเข้าหากนัระหวา่ง 
ข้อ ช่วงข้อจะแคบลง อาจมีหินปนูพอกท่ีหมอนรองกระดกูสนัหลงั ลกัษณะเดือยกระดกู 
(spur) ท่ีเกิดขึน้ระหวา่งข้อจะมีลกัษณะชีไ้ปข้างหน้า ด้านข้าง และบางครัง้ไปด้านหลงั  

อาจพบกระดกูสนัหลงัเคลื่อน (spondylolisthesis) และแนวกระดกูสนัหลงัอาจยืด
ตรงเกินไปหรือโค้งมากเกินไป       
 

การรักษา 
ใช้การรักษาแบบประคบัประคองด้วยการใช้ยา กายภาพบําบดั ใช้เคร่ืองพยงุหลงั  

แนะนําให้ปรับเปล่ียนอิริยาบถให้เหมาะสม ถ้าการรักษาดงักลา่วไมทํ่าให้อาการทเุลาลง หรือ
มีอาการรุนแรงขึน้ หรือมีอาการกดรากประสาทจนขาออ่นแรง หรือควบคมุการขบัถ่ายไมไ่ด้ 
ควรพิจารณาให้การผา่ตดัรักษา  

 

การฝังเข็มตามระบบเส้นลมปราณ   
จุดหลัก: HuaTuoJiaJi (EX-B 2) 3 ตําแหนง่ คือ ตําแหนง่พยาธิสภาพ เหนือและใต้

พยาธิสภาพ  
จุดเสริม: ZhiShi (BL 52), YaoYan (EX-B 7), WeiZhong (BL 40), จดุ AShi 

ทัง้หมดใช้ระงบัปวด  
ระยะเวลาฝังเข็ม: การฝังเข็ม 10 ครัง้นบัเป็น 1 รอบการรักษา ฝังเข็มทกุวนั หรือวนั

เว้นวนั ขึน้กบัความรุนแรงของผู้ ป่วย หยดุพกั 3 – 5 วนั อาจพิจารณาใช้ร่วมกบัรมยา หรือ 
สอ่งโคมร้อน หรือเจาะปลอ่ยเลือดท่ีจดุ AShi หรือใช้เคร่ืองกระตุ้นเข็มไฟฟ้า หรือ ใช้ครอบ
กระปกุเคลื่อน (moving cupping) ตามความเหมาะสมเป็นราย ๆ ไป 
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ตวัอย่างผู้ป่วย   
ผู้ ป่วยหญิงไทยหม้าย อาย ุ  68 ปี  มาด้วยอาการสําคญั มีอาการปวดบัน้เอวทัง้สอง

ข้างมานานกวา่ 10 ปี ข้างขวาปวดมากกวา่ซ้าย ไมมี่อาการชาหรือขาออ่นแรง เคยรับประ 
ทานยาแล้วไมดี่ขึน้ และยามีผลระคายกระเพาะอาหาร จงึงดการใช้ยานานหลายปี ตรวจ

ร่างกาย ผู้ ป่วยยืนตวัเอียงไปด้านขวา ตวัเตีย้ คอ่นข้างอ้วน ขาสองข้างสัน้ยาวไมเ่ท่ากนั มี
กระดกูสนัหลงัคดบริเวณบัน้เอว เม่ือให้ผู้ ป่วยก้มและแอน่หลงั ทําได้คอ่นข้างจํากดั  SLR test 
ได้ 70 องศา, negative sign of four test  ลิน้อ้วนสีคลํา้มีฝ้าขาวเหนียว ชีพจรตงึ ภาพรังสี
กระดกูสนัหลงัพบ ลกัษณะของกระดกูเส่ือมและหลงัคด การวินิจฉยั ปวดหลงัเรือ้รังจากข้อ
สนัหลงัเส่ือม  

การรักษา: ใช้จดุ Jiaji (EX-B 2)  L3 ถึง L5, ZhiShi (BL 52), WeiZhong (BL 40) 
ทัง้สองข้าง คาเข็ม 30 นาที กระตุ้นเข็มทกุ 10 นาที หลงัเอาเข็มออก ตามด้วยครอบกระปกุ
เคล่ือน เน่ืองจากผู้ ป่วยมาได้สปัดาห์ละ 2 วนั ใช้เวลาการรักษา 2 เดือน ผู้ ป่วยมีอาการปวด
หลงัทเุลาลงมาก สามารถทํากิจวตัรประจําวนัได้มากขึน้ ก้มหรือเงยหลงัไมค่อ่ยปวด 
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รูปที่ 15  แสดงจุดฝังเขม็รักษาโรคปวดหลังจากข้อสันหลังเส่ือม 
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ข้อเข่าเส่ือม 
( Knee Osteoarthritis : 退化性膝关节炎) 

 

โรคข้อเขา่เส่ือม (Osteoarthritis of the knee – OA) เป็นโรคของข้อท่ีเกิดจากการ
เส่ือมของกระดกูออ่นข้อตอ่ (articular cartilage) การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากกระบวนการ
เส่ือมจะไมส่ามารถกลบัสูส่ภาพเดมิ และอาจทวีความรุนแรงขึน้ตามลําดบั(1) 
 โรคข้อเขา่เส่ือม เป็นโรคท่ีพบบอ่ยท่ีสดุในชมุชนทัง้ในประเทศไทยและทัว่โลก(2) จาก
การศกึษาระบาดวิทยาของประชากรไทยอายเุกิน 60 ปี ซึง่อาศยัอยูช่านกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ ความชกุของโรคนีส้งูถึงร้อยละ 34.5 (3) 
 

ปัจจัยเส่ียงของการเกดิโรค(1,4) 
โรคข้อเขา่เส่ือมมีปัจจยัเส่ียงหลายองค์ประกอบ ได้แก่ 
1. อายุ เป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสดุ อายท่ีุมากขึน้ จะมีความชกุของข้อเขา่เส่ือมเพิ่มขึน้ 

 2. ความอ้วน เป็นปัจจยัเส่ียงท่ีสําคญัของโรคข้อเขา่เส่ือม 
 3. ปัจจยัการรับแรงกระทาํที่ข้อเข่าเบ่ียงเบนไป เชน่ การใช้งานมากเกินไป ทําให้
แนวเขา่โก่งงอกวา่ปกต ิการได้รับบาดเจ็บของข้อ 
 4. กีฬาและการออกกาํลัง ประเภทท่ีเส่ียงคือ ประเภทท่ีมีการกระแทกท่ีรุนแรงซํา้ท่ี
ข้อ และประเภทท่ีมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บจากการกระแทก 
 5. พันธุกรรม โรคข้อเขา่เส่ือมมีหลกัฐานการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม แตท่ี่ตําแหน่ง
ของข้อเขา่ มีหลกัฐานทางพนัธุกรรมน้อยกวา่ท่ีข้อนิว้มือ 
 6. โรคเมตาบอลิก ข้อเขา่เส่ือมพบบอ่ย ในรายท่ีมีการเปล่ียนแปลงของ cartilage 
matrix เช่น โรคเก๊าท์ โรคเก๊าท์เทียม โรค hemochromatosis มีผลทําให้ cartilage matrix  
แข็งขึน้กวา่ปกต ิ ทําให้การรับแรง สง่แรงของข้อเขา่เปลีย่นแปลงไป 
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 7. โรคข้อที่มีการอักเสบ ผลจากเย่ือบขุ้ออกัเสบ ทําให้เกิดการทําลายโครงสร้าง
ของกระดกูออ่น เชน่ โรคข้ออกัเสบรูมาตอยด์ 
 

อาการและอาการแสดง 
 อาการโรคข้อเข่าเส่ือม(1) 

1. อาการปวด  มีลกัษณะปวดตือ้ ๆ ทัว่ ๆ ไปบริเวณข้อ ไมส่ามารถระบตํุาแหน่ง
ชดัเจนได้ และมกัปวดเรือ้รัง อาการปวดมีลกัษณะท่ีเฉพาะคือ มีอาการมากเม่ือใช้งาน  
อาการมกัดีขึน้เม่ือพกัข้อ เม่ือการดําเนินโรครุนแรงขึน้ อาจทําให้มีอาการปวดตลอดเวลา  
หรือปวดในชว่งเวลากลางคืนร่วมด้วย 
 2. ข้อฝืด (joint stiffness) พบได้บอ่ย จะมีการฝืดของข้อในช่วงเช้าและช่วงหลงัจาก
การพกัข้อนาน ๆ เชน่ หลงัจากต่ืนนอนหรือนัง่นาน ๆ  แตม่กัไมเ่กิน 30 นาที อาจพบอาการ
ฝืดเกิดขึน้ ท่ีเรียกวา่ ปรากฏการณ์ข้อฝืด (gelling phenomenon) 
 อาการแสดงของข้อเข่าเส่ือม 
 ระยะแรก อาจมีอาการข้อเขา่บวมเลก็น้อย และข้อฝืด 
 ระยะท้าย ข้อบวมและผิดรูป เป็นลกัษณะ ข้อเขา่โก่ง (bow leg) หรือข้อเขา่ฉ่ิง 
(knock knee) ข้อท่ีบวมเป็นการบวมจากกระดกูงอก (osteophyte) และ/หรือมีของเหลวใน
ข้อ (effusion) มีการสญูเสียการเคล่ือนไหวและการทํางานของข้อ ข้อเขา่เหยียด และ/หรืองอ
ไมส่ดุ กล้ามเนือ้รอบข้อเขา่ลีบลง ผู้ ป่วยเดนิไมส่ะดวก อาจมีเสียงดงักรอบแกรบในข้อขณะ
เคล่ือนไหว (crepitus on active motion) 
 

การตรวจทางห้องปฏบิตักิาร (1,2) 
 - การตรวจเลือด ไมมี่ความจําเป็นในการวินิจฉยัโรคข้อเขา่เส่ือม ยกเว้น เพ่ือการ
วินิจฉยัแยกโรคท่ีมีอาการ และอาการแสดงคล้ายคลงึกบัโรคข้อเขา่เส่ือม 
 - การตรวจวิเคราะห์นํา้ในข้อ ความหนืดลดลง จํานวนเม็ดเลือดขาวในนํา้ไข
ข้ออยู่ในเกณฑ์ปกติ (0 -200 /ลบ.มม.) หรือสงูกวา่ปกตเิลก็น้อย แตไ่มเ่กิน 2,000/ลบ.มม.   



102                                                                                            การฝังเข็ม รมยา เลม่ 3 
 
 

 - การตรวจภาพรังสี  ได้แก่ ภาพรังสีข้อเขา่ ใช้ในการวินิจฉยัระดบัความรุนแรงของ
โรค โดยใช้ Kellgren-Lawrence grading system ดงันี ้(5) 
 grade 0     =   normal 
 grade 1     =   possible osteophytic lipping 
 grade 2     =   definite osteophytes and possible joint space narrowing 
 grade 3     =   moderate or multiple osteophytes, definite joint space  

          narrowing, some sclerosis, and possible  bony attrition 
grade 4     =   large osteophytes, mark joint space narrowing, severe  

            sclerosis and definite bony attrition 
 อยา่งไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงทางภาพรังสี อาจไมส่อดคล้องกบัอาการทางคลนิิก(6)  
สําหรับการตรวจด้วย CT-scan และ MRI ไมจํ่าเป็นในการวินิจฉยั 
 

เกณฑ์ในการวนิิจฉัยโรคข้อเข่าเส่ือม  
 โดยใช้เกณฑ์ของ American College of Rheumatology classification criteria for 
Osteoarthritis of the knee ใช้ classification tree(7)  ดงันี ้
 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 
 ซึง่ถ้าใช้ตามเกณฑ์ข้างต้น  จะได้ sensitivity 94%   และ specificity 88% 
 

เป้าหมายการรักษาโรคข้อเข่าเส่ือมเพื่อให้มีคุณภาพชีวติที่ดี
ใกล้เคียงกับคนปกติ(8) 

1. ให้ผู้ ป่วยและญาต ิมีความรู้ในเร่ืองโรคข้อเขา่เส่ือมและการรักษา รวมถงึ
ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจจะเกิดขึน้จากโรคหรือการรักษา  

2. รักษาและบรรเทาอาการปวด  
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3. ฟืน้ฟสูภาพการทํางานของข้อเขา่ให้ดีขึน้ และแก้ไขเพ่ือลดความพกิาร รวมทัง้
ฟืน้ฟสูภาพจิตใจของผู้ ป่วย  

4. ป้องกนัและชะลอภาวะแทรกซ้อนซึง่เกิดจากโรคข้อเขา่เส่ือมและจากการรักษา 
 

การรักษาโรคข้อเข่าเส่ือมควรพจิารณาสิ่งต่อไปนี ้(8) 
1. Knee risk factors (obesity, adverse mechanical factor, physical activity) 
2. General risk factor (age, comorbidity, polypharmacy)  
3. Level of pain intensity and disability  
4. Sign of inflammation เชน่ effusion  
5. Location and degree of structural damage 

 

การรักษาโรคข้อเข่าเส่ือมตามแนวทางของ  American College of 
Rheumatology(9) 

แบง่เป็น 3 กลุม่หลกั คือ  
 A. การรักษาโดยไมใ่ช้ยา 
 B. การรักษาโดยใช้ยา 
 C. การรักษาโดยการผา่ตดั 
 

A. การรักษาโดยไม่ใช้ยา  ประกอบด้วย 7 วิธี  ได้แก่ 
1) การให้ความรู้เร่ืองข้อเข่าเส่ือมและการดาํเนินโรค(10) 
ผู้ ป่วยโรคข้อเข่าเส่ือมสว่นหนึ่งเข้าใจผิดว่า โรคนีเ้กิดจากความเส่ือมของร่างกาย ไม่

สามารถรักษาให้ดีขึน้ได้ และจะทรุดลงจนเกิดข้อเข่าพิการ ปัจจุบนัความรู้ทางการแพทย์
สามารถชะลอการเส่ือมของข้อเขา่ และดแูลรักษาให้ดีขึน้ได้  

2) แนะนําการลดนํา้หนักตวั 
 - โดยทัว่ไปเม่ือนํา้หนกัตวัเพิ่มขึน้ 1 กิโลกรัม ทําให้เพิ่มแรงกดท่ีข้อเขา่ประมาณ 3 
กิโลกรัม(11) 



104                                                                                            การฝังเข็ม รมยา เลม่ 3 
 
 

 - ขณะเดนิ จะมีแรงผา่นเขา่ประมาณ 3 เท่าของนํา้หนกัตวั(12) 
 - ขณะก้าวขึน้-ลงบนัได จะมีนํา้หนกักดลงบนข้อเขา่ประมาณ 5-6 เท่าของนํา้หนกัตวั(12) 
 - ขณะว่ิงออกกําลงักาย (jogging) ด้วยความเร็ว 9 km/h ข้อเข่าจะได้รับแรงกระแทก
จากการวิ่ง 8 - 9 เท่าของนํา้หนกัตวั(12) 
 - ขณะนัง่ยอง ๆ แรงผา่นข้อเขา่จะเพิม่เป็นประมาณ 10 เท่าของนํา้หนกัตวั(13) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อาการปวดจากข้อเข่าเสื่อม 

นํ้าหนักตัวที่เพ่ิมมากขึ้น 
(โรคอ้วน) 

 

คนสูงอายุมีแนวโน้มที่ร่างกายจะ
ทําหน้าที่เผาผลาญอาหารลดลง
แต่รับประทานอาหารปริมาณ
เท่าเดิม  หรือมากกว่าเดิม 

ลดกิจกรรมท่ีทําอยู่เดิมเน่ืองจากรู้สึก
ลําบากในการเดินจึงย่ิงไม่อยากเดิน
มาก แต่รับประทานอาหารปริมาณ    
เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม 
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ตาราง   แสดงถึงแรงกระทําตอ่ข้อเขา่ในกิจกรรมชนิดตา่งๆ (12) 
 

                 Activity   Knee joint load  (x  body weight) 
 Walking at 5.4 km/h   3.4-4 
 Walking     3.0 
 Walking at 5km/h    2.8 
 Walking at 7km/h    4.3 
 Cycling at 120W    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) แนะนําการปฏิบัตติวัที่ถูกต้อง 
3.1 ต้องลดนํา้หนกัตวั เพราะการลดนํา้หนกัตวั 1 กิโลกรัม จะลดแรงกระทําท่ีเข่าถึง 

3 กิโลกรัม 
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3.2 ท่านัง่ ควรนัง่บนเก้าอีส้งูระดบัเข่า ซึง่เม่ือนัง่ห้อยขาแล้วฝ่าเท้าจะวางราบกบัพืน้
พอดี ไม่ควรนัง่พบัเพียบ หลีกเล่ียงการนัง่ขดัสมาธิ การนัง่คกุเข่า นัง่ยอง หรือนัง่ราบกบัพืน้ 
เน่ืองจากจะทําให้ผิวเขา่เสียดสีกนัมากขึน้ 

3.3 เวลาเข้าห้องนํา้ ควรนัง่ถ่ายบนโถนัง่ 
3.4 ควรนอนบนเตียง ไม่ควรนอนราบกบัพืน้ เพราะต้องงอเข่าเวลาจะนอน หรือจะ

ลกุขึน้ 
3.5 หลีกเล่ียงการขึน้ – ลงบนัได 
3.6 ควรใช้ไม้เท้าเม่ือยืนหรือเดนิ โดยเฉพาะผู้ ท่ีมีอาการปวดเขา่มาก หรือมีข้อเขา่โก่ง

ผิดรูป 
3.7 บริหารกล้ามเนือ้รอบ ๆ ข้อเข่าให้แข็งแรง เพ่ือช่วยให้การเคลื่อนไหวของข้อเข่าดี

ขึน้ และสามารถทรงตวัได้ดีเวลายืนหรือเดนิ 
 4) การออกกาํลังกายในโรคข้อเข่าเส่ือม 

เป็นท่ียอมรับกันทัว่ไปว่า การทําให้กล้ามเนือ้รอบข้อเข่าแข็งแรง จะช่วยทําให้การ
ดําเนินโรคชะลอช้าลง ทําให้ข้อมีความมัน่คงมากขึน้(13)  โดยการเพิ่มการออกกําลงักายต้อง

คอ่ยเป็นคอ่ยไป ถ้าเพิ่มการออกกําลงักายมากเกินไป จะทําให้อาการของโรคแยล่งได้ 
4.1 การออกกําลงักายเพ่ือเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกาย (aerobic exercise)(2) 

แนะนําการเดิน ในช่วงท่ีคนไข้ไม่มีอาการปวด แนะนําให้เดินออกกําลงักายด้วยความเร็ว
พอเหมาะ เน่ืองจากการเดินจะทําให้กระดกูอ่อนได้รับสารอาหาร ทําให้การทํางานของข้อเข่า
ดีขึน้ และชะลอการแย่ลงของข้อเข่า(13) อย่างไรก็ตามช่วงปวดเข่ามาก ต้องงดการเดิน บาง
รายอาจแนะนําให้เดินในนํา้, ว่ายนํา้, แอโรบิกในนํา้, รํามวยจีน, ลีลาศ โดยแนะนําให้ออก
กําลงักายสม่ําเสมอ ครัง้ละ 20 - 40 นาที สปัดาห์ละ 3 - 5 วนั ทัง้นีต้้องพิจารณาตามความ
เหมาะสมเป็นราย ๆ ไป ต้องระวงัข้อห้ามและข้อควรระวงัในการออกกําลงักายแบบแอโรบิก   
และต้องเร่ิมออกกําลงักายทีละน้อย 
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4.2 การออกกําลงักายเพิ่มพิสยัการเคล่ือนไหวของข้อเข่า และเพิ่มความยืดหยุ่นของ
เข่า (range of motion/flexibility) เช่น ให้ผู้ ป่วยนอนหงายทําท่าถีบเข่าและเท้า 2 ข้างกลาง
อากาศ 

4.3 การออกกําลงักายเพ่ือเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนือ้รอบเข่า(1) (muscle 
strength) ได้แก่    

 - การออกกําลงักายกล้ามเนือ้ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps exercise) 
 - การออกกําลงักายกล้ามเนือ้ต้นขาด้านหลงั (Hamstrings exercise) 
4.4 การออกกําลงักายเพ่ือเพิ่มความทนทานของกล้ามเนือ้ (endurance) 

 5) ความร้อน (Heat) 
 ใช้เพ่ือบรรเทาอาการปวดและอกัเสบของข้อเขา่ เคร่ืองมือให้ความร้อน (heat 
modalities) แบง่เป็น  

5.1 เคร่ืองมือให้ความร้อนชนิดตืน้ (Superficial Heating Modalities) คือเคร่ืองมือ
ความร้อนท่ีให้ความร้อนสงูสดุ อยูท่ี่ผิวหนงัของร่างกาย ได้แก่ กระเป๋านํา้อุน่ กระเป๋าไฟฟ้า 

5.2 เคร่ืองมือให้ความร้อนชนิดลกึ (Deep Heating Modalities) คือเคร่ืองมือท่ีให้
ความร้อนซึง่สามารถผ่านผิวหนงัไปได้ลึก ได้แก่ Ultrasound, Shortwave diathermy, 
Microwave diathermy เป็นต้น 

 6) การใช้อุปกรณ์ช่วยชนิดต่าง ๆ  
 6.1 สนบัเขา่ (Knee support) ช่วยประคองข้อเขา่ ต้องพจิารณาตามความเหมาะสม
เป็นราย ๆ ไป 
 6.2 อปุกรณ์ช่วยประคองเดิน (Gait aid) เช่น ไม้เท้า Walker มีส่วนช่วย โดยลดแรง
ท่ีมากระทํา ตอ่ข้อเขา่เป็นผลให้การทํางานของข้อเขา่ลดลงและช่วยให้อาการปวดเขา่ลดลง 

6.3 การเสริมรองเท้า  
- เสริม Shoe wedge คือการเสริมความสงูของส้นเท้าเป็นรูปลิม่ โดยทัว่ไปในโรคข้อ

เขา่เส่ือมมกัมีลกัษณะเขา่โก่ง จงึเสริมความสงูเฉพาะขอบด้านนอกของส้นเท้า 
- เสริมความสงูของรองเท้า ใช้ในกรณีท่ีขาสองข้างยาวไมเ่ท่ากนั 
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7) การฝังเข็มในโรคข้อเข่าเส่ือม รายละเอียดอยูด้่านหลงัของบทนี ้
 

B. การรักษาโดยใช้ยา  พิจารณาเกณฑ์ดงันี ้(1,8) 

1. การรักษาโรคข้อเขา่เส่ือมจะได้ประโยชน์สงูสดุ ต้องมีการประสานการรักษา
ระหวา่งการรักษาแบบประคบัประคองโดยไมใ่ช้ยา ร่วมกบัการรักษาโดยใช้ยา  

2. ควรเลือกใช้ยา paracetamol ชนิดรับประทานเป็นลําดบัแรกในการลดปวดโรคข้อ
เขา่เส่ือม เน่ืองจากมีหลกัฐาน ( evidence 1B) วา่ยา paracetamol  มีประสทิธิภาพในการ
รักษาโรคข้อเขา่เส่ือมและปลอดภยั เม่ือใช้ในระยะยาว มีรายงาน RCT พบวา่ paracetamol  
4 กรัมตอ่วนั มีผลดีเทียบเทา่ยา  ibuprofen 

3. ยาทาเฉพาะท่ี ประเภท NSAID  และเจลพริก (capsaicin)  มีหลกัฐานวา่มีผลดี
และปลอดภยัในการใช้รักษาโรคข้อเขา่เส่ือม 

4. พิจารณาใช้ยากลุม่ NSAIDS ในผู้ ป่วยท่ีไมต่อบสนองตอ่การใช้ยา 
paracetamol โดยในผู้ ป่วยท่ีมีความเสี่ยงตอ่ระบบทางเดนิอาหารสงู ให้พิจารณาใช้ non-
selective NSAIDS ร่วมกบัการใช้สารป้องกนักระเพาะอาหาร (Gastroprotective  agent)  
ได้แก่  proton pump inhibitors  หรือใช้ยากลุม่ selective  COX2 inhibitors 

5. พิจารณาใช้ยากลุม่ Opioid Analgesics, with or without paracetamol เป็น
ทางเลือกในผู้ ป่วยท่ี 

 - มีข้อห้ามในการใช้ยา NSAIDS รวมถงึ COX2 selective inhibitors 
 - ใช้ยากลุม่ NSAIDS  รวมถงึ  COX2 selective inhibitors ไมไ่ด้ผล 
 - ไมส่ามารถทนตอ่ยา NSAIDS รวมถึง COX2 selective  inhibitors 
6. ยากลุม่ SYSADOA (symptomatic slow acting drugs for OA) ประกอบ ด้วย 

glucosamine sulphate, Chondroitin sulphate, diacerein และ hyaluronic acid   
สามารถลดอาการปวด และอาจเปล่ียนโครงสร้างกระดกูออ่นข้อตอ่ ชึง่อาจชว่ยชะลอการ

เส่ือมของข้อเขา่ยากลุม่นีอ้อกฤทธ์ิช้า และต้องใช้ตดิตอ่กนัเป็นเวลานาน จงึมีคา่ใช้จ่ายสงู 
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พิจารณาเลือกใช้ ในผู้ ป่วยท่ีสามารถจ่ายได้ และงดการใช้ในกรณีมีข้อห้ามใช้ นอกจากนีมี้
งานวิจยัวา่ยา diacerein มี carry-over effect  และมีความปลอดภยัดีกวา่ยา piroxicam(14)  
 

C. การรักษาแบบผ่าตัด(1) 
1. Tidal knee irrigation พิจารณาวิธีการเจาะเขา่ โดยฉีดยาชาเฉพาะท่ี ล้างเขา่ด้วย

นํา้เกลือปกตใินปริมาณ 2 ลติร เพ่ือทําความสะอาดข้อเขา่ ลดอาการข้อยดึตดิ และลดสาร 
cytokines ใช้ในผู้ ป่วยท่ีมีข้อห้ามการผา่ตดัใหญ่  

2. Arthroscope lavage ใช้ในกรณีท่ีผู้ ป่วยมี loose body หรือมีการฉีกขาดของ  
meniscus ร่วมด้วย  

3. กรณีท่ีผู้ ป่วยมีการผิดรูปของข้อเขา่มาก พิจารณาทํา Corrective osteotomy  
4. กรณีท่ีได้รับการรักษาแบบประคบัประคอง โดยไมผ่า่ตดัแล้วไมไ่ด้ผล ผู้ ป่วยยงัมี

อาการปวดรุนแรงและทพุพลภาพ จํากดัการทํากิจวตัรประจําวนั ภาพรังสีแสดงการเปล่ียน 
แปลงท่ีรุนแรงของโรคข้อเขา่เส่ือมพิจารณาทํา joint replacement  
 

การฝังเข็มในโรคข้อเข่าเส่ือม 
 

A. หลักฐานเชิงประจักษ์การฝังเข็มโรคข้อเข่าเส่ือมจากอดตีสู่ปัจจุบนั  
ในปัจจบุนั มีหลกัฐานสนบัสนนุจากงานวิจยัตีพิมพ์ในวารสารชัน้นํา(15 – 17) ของโลก

วา่การฝังเข็มมีประโยชน์ในการรักษาโรคข้อเขา่เส่ือม ทัง้องค์การอนามยัโลก(18) สมาคมความ
ร่วมมือโรคข้อแห่งยโุรป (EULAR)(8) และสถาบนัสขุภาพแห่งชาตขิองอเมริกา (NIH)(19)  ตา่งก็
ยอมรับวา่ฝังเข็มมีประโยชน์ในการรักษาโรคข้อเขา่เส่ือม 
 โดยในปี ค.ศ.1996 องค์การอนามยัโลก(18) ได้จดัประชมุฝังเข็มท่ีเมือง CERVIA 
ประเทศอิตาลี จดัให้การฝังเข็มในอาการปวดเข่า (อ้างอิงงานวิจยัการฝังเข็มในข้อเขา่เส่ือม
ทัง้หมด) อยูใ่นกลุม่โรค CATEGORY ONE คือ เป็นกลุม่โรคท่ีมีงานวิจยัยืนยนัน่าเช่ือถือวา่มี
ประสทิธิภาพในการรักษาด้วยฝังเข็ม 
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 ปี ค.ศ.2001 AMERICAN COLLEGE OF RHEUMATOLOGY(20)  ได้ทบทวนวรรณ 
กรรมอยา่งเป็นระบบ (SYSTEMATIC REVIEW) พบวา่มีหลกัฐานบง่ชดัวา่การฝังเข็มลด

อาการปวดได้ในโรคข้อเขา่เส่ือม 
 ปี ค.ศ. 2003 สมาคมความร่วมมือโรคข้อแห่งยโุรป (EULAR RECOMMENDATION 
2003)(8) กลา่ววา่ การฝังเข็มในโรคข้อเขา่เส่ือมมีความปลอดภยัและแนะนําให้ใช้การฝังเข็ม
เป็นวธีิรักษาโรคข้อเขา่เส่ือมได้ (STRENGTH OF RECOMMENDATION LEVEL B) 

เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2004 สถาบนัสขุภาพแหง่ชาตขิองประเทศสหรัฐอเมริกา 
(NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH; NIH NEWS)(19) รายงานวา่การฝังเข็มในผู้ ป่วยโรค
ข้อเขา่เส่ือม ชว่ยลดปวดและเพิ่มการทําหน้าท่ีของข้อเขา่ให้ดีขึน้ ซึง่เป็นการรักษาทางเลือกท่ี
มีประสทิธิภาพเทียบเท่ากบัการรักษาตามมาตรฐาน 
 ปี ค.ศ.2006 WHITE A et al.(21) ได้ทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบ สรุปวา่การ
ฝังเข็มมีประสทิธิภาพในการรักษาโรคข้อเขา่เส่ือม และสามารถพิจารณาใช้แทน NSAIDS ได้ 
 ปี ค.ศ. 2007 กระทรวงสาธารณสขุ ประเทศสงิคโปร์(22) ได้ทําแนวทางการรักษาโรค
ข้อเขา่เส่ือม และแนะนําให้การฝังเข็มในโรคข้อเขา่เส่ือม เป็นการรักษาร่วมเพ่ือลดอาการปวด 
และเพิ่มการทําหน้าท่ีของข้อเขา่ โดยคําแนะนํา Grade A, Level 1++   
 ปี ค.ศ. 2008 OARSI (OSTEOARTHRITIS RESEARCH SOCIETY INTERNATIO-
NAL)(23) ได้จดัทําคําแนะนําการรักษาโรคข้อเขา่เส่ือม โดยแนะนําให้ใช้การฝังเข็มในโรคข้อ

เขา่เส่ือม Level of Evidence 1a, Level of Consensus 69 %, Strength of Recommenda-
tion 59 % (47 - 71) 
 ปี ค.ศ. 2009 ประเทศออสเตรเลีย(24) โดย National Health and Medical Research 
Council (NHMRC) ได้จดัทําแนวทางการรักษาโรคข้อเขา่เส่ือมโดยไมผ่า่ตดั มีหลกัฐานสนบั 
สนนุให้แพทย์เวชปฏิบตัทิัว่ไป ใช้การฝังเข็มรักษาโรคข้อเขา่เส่ือมได้ โดยคําแนะนํา Grade C 
(Satisfactory)    
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สรุป หลักฐานเชิงประจักษ์การฝังเข็มโรคข้อเข่าเส่ือม 

 

 
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) ตามทฤษฎีแพทย์แผนจีนอธิบายวา่ อาการปวดเขา่เกิดเน่ืองจากมีการอดุกัน้ของ
พลงัลมปราณ การฝังเข็มจะทําให้ลมปราณหมนุเวียนดีขึน้ ชว่ยแก้ไขการอดุกัน้ของลมปราณ 
นอกจากนี ้การฝังเข็มยงัชว่ยปรับสมดลุของร่างกาย  

b) นอกจากนี ้ในทางการแพทย์แผนปัจจบุนัมีการศกึษาพบวา่ การฝังเข็มสามารถลด
ปวดได้โดยผา่นกลไก 2 ประการ คือ (25)  
 1. Activation of gate control system และ  
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 2. Stimulation of the release of neurochemicals in the central nervous 
system เน่ืองจากมีการหลัง่สารหลายอยา่ง โดยพบวา่ในเร่ืองผลลดปวด มีการหลัง่สารส่ือ
กระแสประสาท (neurotransmitters) ท่ีเก่ียวข้องกบัการลดปวด 6 ชนิด และยงัมีการหลัง่ 
Endorphin  
 นอกจากนีย้งัมีการศกึษาในปัจจบุนัพบวา่ การฝังเข็มชว่ยลดอาการอกัเสบ เน่ืองจาก
มีการเพิ่ม blood cortisol จงึมีฤทธ์ิยบัยัง้การอกัเสบอีกทัง้ยงัเพิ่มการไหลเวียนของเลือดท่ีไป
เลีย้งบริเวณท่ีฝังเข็มด้วย 
 ในความเห็นสว่นตวัของผู้ เขียน  การเลือกใช้การฝังเข็มสําหรับรักษาโรคข้อเขา่เส่ือม 
ควรพิจารณาผู้ ป่วย  ดงันี ้
 1. กรณีท่ีอาการยงัรุนแรงไมถ่ึงขัน้ต้องพิจารณารับการรักษาโดยการผา่ตดั สามารถ 
เลือกใช้การฝังเข็ม ร่วมกบั 
    - การรักษาแบบประคบัประคองโดยไมใ่ช้ยา รักษาร่วมกบัวิธีอ่ืน เชน่ การแนะนํา
ให้ลดนํา้หนกัตวั ร่วมกบัแนะนําการบริหารกล้ามเนือ้รอบข้อเขา่  เป็นต้น 
    - การรักษาโดยใช้ยา  มีหลกัฐานจากงานวิจยัวา่  การฝังเข็มช่วยลดการใช้ยา 
กลุม่ NSAIDS 
 2. ในกรณีท่ีมีอาการรุนแรงถึงขัน้ต้องรับการรักษาโดยการผา่ตดั  แตแ่พทย์ไม่
สามารถให้การรักษาด้วยการผา่ตดั  ได้แก่ ในกรณี 
    - ผู้ ป่วยมีปัญหาสขุภาพท่ีเป็นอปุสรรคในการผา่ตดั 
    - ผู้ ป่วยปฏิเสธการผา่ตดั 
 ซึง่กรณีเหลา่นีอ้าจพิจารณาเลือกใช้การฝังเข็ม  เพ่ือบรรเทาอาการปวดเขา่ 
 งานวิจยัโดย Christensen(26) สรุปวา่ การฝังเข็มช่วยบรรเทาอาการปวดในโรคข้อเขา่
เส่ือมช่วงรอการผา่ตดั และบางทีอาจเป็นทางเลือกในรายท่ีผู้ ป่วยปฏิเสธการผา่ตดั 
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C. หลักการพจิาณาเลือกใช้จุดฝังเขม็ในโรคข้อเข่าเส่ือม 
 1. ใช้เพียง 2 จดุในข้อเขา่ คือ NeiXiYan (EX-LE 4),  DuBi (ST 35) เน่ืองจากมี
งานวิจยัวา่ใช้เพียง 2 จดุนีไ้ด้ผลดี(27 – 28)  และจากการศกึษาเปรียบเทียบประสทิธิภาพการ

ฝังเข็มระหวา่งการใช้จดุเพียง 2 จดุ คือใช้เฉพาะจดุ NeiXiYan (EX-LE 4), DuBi (ST 35) กบั 
6 จดุ คือใช้จดุ NeiXiYan (EX-LE 4),  DuBi (ST 35),  ZuSanLi (ST 36), YinLingQuan (SP 
9), XueHai (SP 10), LiangQui (ST 34) (29) 

สรุป การฝังเข็มโดยใช้ 2 จดุ มีประสทิธิภาพไมต่า่งจากการใช้ 6 จดุ เม่ือใช้คา่ Mean 
Total Womac Score เป็นตวัชีว้ดัหลกั 

2. กรณีท่ีข้อเขา่มีการอกัเสบ อาจพิจารณาเลือกใช้เฉพาะจดุรอบข้อเขา่ คือใช้จดุใกล้ 
4 จดุ ได้แก่ YinLingQuan (SP 9),  XueHai (SP 10), LiangQiu (ST 34), ZuSanLi (ST 36) 
ร่วมกบัจดุไกล 1 จดุ คือ HeGu (LI 4) (30) 

 3. กรณีท่ีมี Tendinitis, Muscle strain รอบข้อเขา่ร่วมด้วย พิจารณาใช้จดุมากขึน้  
โดยใช้จดุ NeiXiYan (EX-LE4), DuBi (ST 35) ร่วมกบัใช้จดุใกล้ และ จดุกดเจ็บ รอบข้อเขา่  
 4. เหมือนข้อ 3 แตเ่สริมจดุไกล (Distant point) ร่วมด้วย 

5. กรณีผู้สงูอาย ุใช้วิธีเหมือนข้อ 3 หรือข้อ 4 และเสริมจดุบํารุงร่างกาย เชน่ 
 - บํารุงไต, บาํรุงกระดกู, บาํรุงเลือดโดยเพิ่มจดุ TaiXi (KI 3), KunLun (BL 60), 
XuanZhong (GB 39), SanYinJiao (SP 6) เป็นต้น 

6. ฝังเข็มรอบกระดกูสะบ้า (Patella) 4 เลม่ แบบกงัหนัลม 

 อาจารย์เฌอเจียน(Che Jian) จากมหาวิทยาลยั
การแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง ได้แนะนําให้รักษาผู้ ป่วยโรค
ข้อเข่าเส่ือมด้วยวิธีการฝังเข็มรอบกระดกูสะบ้า 4 เล่ม โดย
เข็มแต่ละเล่มจะฝังเรียงลําดบั ตามขอบบน  ขอบด้านใน 
ขอบล่าง และขอบด้านนอก ล้อมรอบกระดูกสะบ้า แบบ
กงัหนัลม (ดงัรูป)   
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รูปที่ 16  แสดงจุดฝังเขม็รักษาโรคข้อเข่าเส่ือม 
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ปวดข้อสะโพก 
(Hip Joint Pain : 髋关节痛) 

 

ข้อสะโพก เป็นข้อท่ีหมนุได้โดยรอบ การทําหน้าท่ีจําเป็นต้องการความมัน่คงแข็งแรง
อยา่งมาก ข้อสะโพกจงึถกูสร้างขึน้อยา่งได้สดัสว่นและปิดมิดชิด โดยหวักระดกูต้นขาเป็นรูป 
ทรงกลมและอยูใ่นเบ้าลกึ ภายนอกยงัได้รับการเสริมให้แข็งแรงด้วยแคปซลูหนาขงึจากขอบ 
Acetabulum กบัแนวระหวา่ง Trochanteric ของกระดกูต้นขา (Ilio – femoral ligament)  

ผู้ ป่วยสว่นใหญ่ ท่ีมาพบแพทย์ด้วยปัญหาข้อสะโพก มกัมีอาการของความเจ็บปวด 
ข้อตดิแข็ง เดินกระเผลก หรือมีการผิดรูป สาเหตท่ีุพบบอ่ยเกิดจากข้อเส่ือมสภาพ ซึง่เป็นการ
เส่ือมสภาพของกระดกูออ่นผิวข้อ และการงอกของกระดกูซึง่อยูป่ระชิดข้อ สว่นใหญ่โรคนี ้

เป็นมากในวยักลางคน ผู้สงูอาย ุ พบในเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คนอ้วน หรือข้อสะโพก
ได้รับบาดเจ็บมาก่อน   
 

อาการและอาการแสดง 
อาการปวดข้อสะโพก อาจอยูเ่ฉพาะท่ีขาหนีบ และจากขาหนีบอาจร้าวลงไปด้านใน

หรือด้านหน้าของโคนขา อาการปวดอาจเกิดขึน้ท่ีบริเวณ Greater trochanter และร้าวตาม
แนว Fascia Lata ไปยงัเขา่ หรืออาจปวดทางด้านหลงับริเวณ Ischial Tuberosity ซึง่ต้อง
แยกออกจากอาการปวดจากเส้นประสาทไซแอตกิ เม่ือเคล่ือนไหวข้อสะโพก จะทําให้อาการ
ปวดข้อสะโพกเพิ่มมากขึน้ 

ในระยะแรก ผู้ ป่วยอาจรู้สกึข้อสะโพกตดิแข็ง หลงัจากการไมเ่คล่ือนไหวระยะหนึง่ 
เช่น หลงัจากนัง่เป็นเวลานาน หรือต่ืนนอนตอนเช้า เม่ือข้อสะโพกเสื่อมสภาพอยา่งมาก จะ
ตรวจพบข้อสะโพกตดิแข็ง พิสยัการเคล่ือนไหวข้อสะโพกจะคอ่ย ๆ ลดลงตามลําดบั คือ จะ
หมนุบดิขาไมไ่ด้ก่อน และตามด้วยกางขาและหบุขาไมไ่ด้ แตย่งังอสะโพกได้จนถึงระยะ

สดุท้าย ผู้ ป่วยอาจลําบากในการสวมถงุเท้าและรองเท้าข้างนัน้  
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ผู้ ป่วยมกัเดนิกระเผลก เพ่ือให้อาการปวดน้อยลงขณะลงนํา้หนกัตวั ทา่เดนิท่ีเป็น

แบบฉบบัของโรคข้อสะโพก คือเดนิสะโพกเอียง หรือเรียกวา่ Trendelenburg gait 
 

การตรวจทางห้องปฏบัิตกิารและการตรวจภาพรังสี 
การตรวจทางห้องปฏิบตักิาร มกัไมพ่บความผิดปกตท่ีิจําเพาะตอ่โรค จงึไมมี่ความ

จําเป็นต้องตรวจเลือดเพ่ือวนิิจฉยัโรคนี ้ 
การตรวจภาพรังสีข้อสะโพกเส่ือม อาจพบช่องวา่งระหวา่งกระดกูแคบลง ขอบกระดกู

แข็งมีติง่กระดกูงอกย่ืนออกไป การเปล่ียนแปลงท่ีเห็นจะมากหรือน้อย แล้วแตร่ะยะเวลาท่ีมี
ภาวะข้อเส่ือม โดยทัว่ไปภาพรังสีอาจไมส่มัพนัธ์ หรือสอดคล้องกบัอาการปวดข้อของผู้ ป่วย 
กลา่วคือ ภาพรังสีอาจพบข้อเส่ือมรุนแรง แตผู่้ ป่วยปวดเลก็น้อยหรือไมมี่อาการ หรือภาพรังสี
พบข้อเส่ือมไมม่าก แตผู่้ ป่วยมีอาการปวดรุนแรงได้  
 

หลักการรักษา 
ถ้าข้อสะโพกไมถ่กูทําลายมาก สามารถรักษาอาการปวดและข้อฝืดได้ ด้วยการใช้ยา 

เวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู เชน่ กายภาพบําบดั ใช้เคร่ืองพยงุการเดนิ อาจช่วยลดอาการปวดได้ ขาข้าง
ท่ีสัน้อาจเสริมพืน้รองเท้า  

การผา่ตดั และการเปล่ียนข้อสะโพก ต้องพิจารณาความเหมาะสมในผู้ ป่วยแตล่ะราย 
 

การวนิิจฉัยและรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน  
 อาการปวดข้อสะโพก ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน จดัอยูใ่นกลุม่อาการ “ปีเ้จิง้” (Bi 

Zheng or Bi syndrome) มีสาเหตจุากความเยน็ชืน้มากระทําตอ่เส้นลมปราณบริเวณสะโพก 
การบาดเจ็บ หรือตบัและไตพร่อง การฝังเข็มในระยะแรกมกัได้ผลดี 
 

อาการและอาการแสดง 
ในระยะแรก มกัเกิดจากความเย็นชืน้เข้ากระทําตอ่เส้นลมปราณ มีอาการปวดหนกั ล้า

ท่ีสมัพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ ลิน้มีฝ้าขาวเหนียว ชีพจรล่ืนหรือตงึแน่น  
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(HuaMai or XuanJinMai)  
เม่ือนานวนั จะเกิดการตดิขดัทําให้การเคล่ือนไหวข้อสะโพกไมส่ะดวก ร่วมกบัอายท่ีุ

มากขึน้ทําให้เกิดตบัและไตพร่อง มีอาการเม่ือยล้าเวลาเดนิ หรือรับนํา้หนกัมากเพิม่ขึน้ เช่น 
หาบของ หรือยกของ มกัมีอาการปวดร้าวสะโพกบริเวณขาหนีบ ต้นขาด้านใน และหวัเขา่
ด้านใน ตามแนวเส้นลมปราณตบัและไต ชีพจรจมออ่น (RuoMai)   
 

การรักษา ด้วยการฝังเข็มระบบเส้นลมปราณ 
หลกัการรักษา: ปักเข็มเฉพาะท่ีก่อน เพ่ือทะลวงเส้นลมปราณ ให้ช่ีและเลือดไหลเวียนดี

ขึน้ แล้วจงึเสริมบํารุงตบัและไตในระยะตอ่มา 
วิธีที่ 1  

จุดใกล้: HuanTiao (GB 30) 3 – 5 เลม่ โค้งตามแนวหวักระดกูต้นขา โดยใช้เข็มยาว 2 
ชุ่น เพ่ือกระตุ้นการไหลเวียนของช่ีและเลือด  

จุดไกล: YangLingQuan (GB 34), XuanZhong (GB 39), TaiXi (KI 3),  
   ZhaoHai (KI 6) 
อธิบาย: YangLingQuan (GB 34) เป็นจดุอิทธิพลของเส้นเอ็น, XuanZhong (GB 39)  

เป็นจดุอิทธิพลของไขกระดกู ใช้รักษาโรคของเอ็นและกระดกู; TaiXi (KI 3), ZhaoHai (KI 6) 
ใช้เสริมบํารุงไต; HuanTiao (GB 30) ใช้เคร่ืองกระตุ้นเข็มไฟฟ้า 
 

วิธีที่ 2 
จุดหลัก: HuanTiao (GB 30), JuLiao (GB 29), XuanZhong (GB 39)  
จุดเสริม: ZuLinQi (GB 41), QiuXu (GB 40), ShenMai (BL 62), TaiBai (SP 3),  
   ChongMen (SP 12)  
อธิบาย: HuanTiao (GB 30) ใช้เข็มอุน่ เพ่ือขบัความเยน็ชืน้และทะลวงเส้นลมปราณ 

ปักลกึกวา่ 2 ชุ่น;  JuLiao (GB 29) เป็นจดุเฉพาะท่ีใช้ร่วมกบั HuanTiao (GB 30);  
XuanZhong (GB 39)  จดุอิทธิพลของไขกระดกู ใช้รักษาโรคของกระดกู; ZuLinQi (GB 41) 
เป็นจดุ Shu-Stream ของเส้นลมปราณถงุนํา้ดี ใช้รักษาอาการปวดข้อ เม่ือยเนือ้หนกัตวั และ
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เป็นจดุเช่ือมโยงเส้นลมปราณต้าย ซึง่ผา่นข้อสะโพก;  QiuXu (GB 40) เป็นจดุเหยียนของเส้น
ลมปราณถงุนํา้ดี ใช้ระงบัปวด;  ShenMai (BL 62) เป็นจดุเช่ือมโยงเส้นลมปราณหยางเฉียว 
ท่ีผา่นข้อสะโพก ซึง่เก่ียวข้องกบัการเคล่ือนไหว จดุนีเ้หมาะกบัข้อตดิแข็ง;  TaiBai (SP 3), 
ChongMen (SP 12) ใช้กรณีปวดข้อสะโพกร้าวมาท่ีขาหนีบ 
 

ตวัอย่างผู้ป่วย  
ผู้ ป่วยหญิงไทยหม้าย อาย ุ 56 ปี อาชีพหาบขนมขาย ผู้ ป่วยมีอาการปวดเสียวขาหนีบ

ด้านในขาขวา เป็นมานานกวา่ 3 ปีเคยพบแพทย์หลายครัง้ แจ้งวา่เป็นเอ็นขาหนีบอกัเสบ  ได้
ยารับประทานอาการดีขึน้แตไ่มห่ายขาด ประมาณ 1 ปี ท่ีผา่นมาผู้ ป่วยหกล้มก้นกระแทกพืน้
ถนน มีอาการปวดกระเบนเหน็บ แก้มก้นขวา ร้าวมาด้านในขาหนีบ พบแพทย์ท่ีโรงพยาบาล
ได้รับแจ้งวา่เป็นกล้ามเนือ้ฟกชํา้ โดยไมไ่ด้ตรวจเอกซเรย์ ผู้ ป่วยมีอาการปวดแก้มก้นขวาและ
ปวดร้าวขาหนีบเร่ือยมา และจะมีอาการมากขึน้ ถ้าเดนิหาบของหนกั ๆ ตรวจร่างกายพบ 
กําลงักล้ามเนือ้ขาสองข้างเท่ากนั ไมพ่บออ่นแรง SLR test 70 องศา, ตรวจภาพรังสี พบ
ช่องวา่งข้อสะโพกแคบทัง้สองข้าง และมี Spur ได้รับการวนิิจฉยัวา่ ปวดข้อสะโพกจากข้อ
เส่ือม ได้รับยารับประทานประมาณ 2 เดือน อาการไมท่เุลา  

ประวตัเิพิ่มเตมิ ผู้ ป่วยมีอาการเม่ือยเอว เขา่ออ่นเป็นบางครัง้ กลวัหนาว ปัสสาวะบอ่ย
ตอนกลางคืน หลงัเท้าบวม ตรวจลิน้ คอ่นข้างคลํา้มีฝ้าขาว ชีพจรเลก็และฝืด ผู้ ป่วยได้รับการ
วินิจฉยัวา่ ปวดข้อสะโพกจากหยางช่ีของไตพร่องและเลือดคัง่  

หลกัการรักษา บํารุงหยางช่ีไต สลายเลือดคัง่ ระงบัปวดสะโพก  
เน่ืองจากผู้ ป่วยมีอาการปวดสะโพก ซึง่รบกวนการดําเนินชีวิตประจําวนั ดงันัน้แผนการ

รักษาจงึต้องบรรเทาอาการปวดให้ทเุลาลงไประดบัหนึง่ก่อน แล้วจงึบํารุงไตหยางภายหลงั  
จุดหลัก: HuanTiao (GB 30) ฝังเข็ม 3  เลม่ รอบหวักระดกูต้นขาข้างขวา รวบหวัเข็ม

ตดิขัว้ลบ ใช้จดุ FengShi (GB 31)  ตดิขัว้บวก ใสเ่คร่ืองกระตุ้นเข็ม, YangLingQuan (GB 
34),  XuanZhong (GB 39)  

 



การฝังเข็มรักษาอาการปวด                                                                                            
 
 

123

จุดเสริม: TaiXi (KI 3)  
นดัผู้ ป่วยมาทําสปัดาห์ละ 2 ครัง้ ๆ ละ 40 นาที 10 ครัง้เป็น 1 รอบการรักษา หลงั

ฝังเข็มได้ 6 ครัง้ ผู้ ป่วยอาการปวดดีขึน้ จงึได้ปักจดุเสริมบํารุงไตหยาง เพิ่มรมยาจดุ 
MingMen (GV 4), ใช้เข็มอุน่ QiHai (CV 6) และ GuanYuan (CV 4)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 17  แสดงจุดฝังเขม็รักษาโรคปวดข้อสะโพก 
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ปลายประสาทผิวหนังต้นขาอักเสบ 
(Latero – Femoral Cutaneous Neuritis : 股外侧皮神经炎) 

 

อาการอกัเสบของปลายประสาท femoral nerve ท่ีมาเลีย้งผิวหนงัด้านหน้า-ข้างต้นขา 
(antero-lateral thigh) อาจมีอาการได้หลายแบบ และมกัเป็นข้างเดียว เช่น มีอาการชา หรือ
มีความรู้สกึเหมือนมดไตห่รือแมงมมุไตห่น้าต้นขา บางรายอาจมีอาการปวดเหมือน เข็มท่ิม
แทง สาเหตเุกิดจากความผิดปกตขิองประสาทรับความรู้สกึท่ีวิง่ลอดใต้ Inguinal ligament  
มายงัสว่นผิวหนงับริเวณด้านหน้า-ข้างต้นขา เกิดการอกัเสบแบบไมต่ดิเชือ้ (aseptic inflam-
mation) หรือเลือดมาเลีย้งไมพ่อจากการถกูกดทบั ผู้ ป่วยหลายรายมกัถกูสง่ไปพบจิตแพทย์ 
ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน เช่ือวา่เกิดจากเสียช่ีภายนอก เชน่ ลม ความเย็น ความชืน้ หรือ
ประสมกนัมากระทําตอ่เส้นลมปราณกระเพาะอาหาร หรือเส้นลมปราณถงุนํา้ดี หรือทัง้สอง
เส้น พบได้บอ่ยในหญิงตัง้ครรภ์ ตัง้แต ่  8  เดือนขึน้ไป  หรือในคนอ้วน มีการกดเส้นประสาท 
femoral nerve  ดงักลา่วข้างต้น 
 

การรักษาด้วยการฝังเขม็ 
หลกัการรักษา: ขจดัเสียช่ี ทะลวงเส้นลมปราณ กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลม 

วิธีที่ 1  รักษาด้วยเข็มเจ็ดดาว 
วิธีการ: ทาผิวหนงัด้วยวาสาลีนบริเวณต้นขา แล้วใช้เข็มเจ็ดดาวเคาะผิวหนงัตามเส้น

ลมปราณ จนมีสีแดงเร่ือ ๆ ไมต้่องมีเลือดออก  
- เส้นลมปราณกระเพาะอาหาร เคาะตัง้แตจ่ดุ LiangQiu (ST 34) จนถงึจดุ BiGuan 

(ST 31)  
- เส้นลมปราณถงุนํา้ดี เคาะตัง้แตจ่ดุ JuLiao (GB 29) จนถึงจดุ FengShi (GB 31) 
ทําซํา้ทกุ 4 – 7 วนัตอ่ครัง้ 4 ครัง้ เป็น 1 รอบการรักษา ตามสภาพผู้ ป่วยจะทนได้ อาจ

ทําครอบกระปกุร่วมด้วยก็ได้ 
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วิธีที่ 2  รักษาด้วยการครอบกระปกุเคลื่อน (Moving Cupping) แทนเข็มเจ็ดดาว ตามเส้น
ลมปราณข้างต้น   เคล่ือนครอบกระปกุไปมาประมาณ 5 – 10 รอบ หรือจนผิวหนงัแดงเป็น
เร่ือ ๆ ร่วมกบัมีจดุเลือดออก ( Petechiae )  ทําซํา้ทกุ 4 วนั  4  ครัง้เป็น 1 ระยะการรักษา 
 

ตวัอย่างผู้ป่วย   
หญิงไทย หม้าย อาย ุ62 ปี อาชีพแมบ้่าน มีอาการคนัคล้ายแมงมมุไตบ่ริเวณด้านนอก

หน้าต้นขาซ้าย เป็นมานานประมาณ 2 ปี อาการจะเป็นมากในช่วงสาย ๆ เป็นทกุวนั กลาง 
คืนวนัไหนรับประทานยานอนหลบั จะหลบัไปไมรู้่สกึอะไร แตถ้่าต่ืนยามดกึจะมีอาการทนัที 
ทําให้นอนไมห่ลบั เคยไปพบจิตแพทย์ ได้รับการวินิจฉยัวา่ อาจเป็นโรคหลงผิด ได้รับยา

ประมาณปีกวา่ อาการไมดี่ขึน้ และมีอาการวงิเวียนศีรษะ หน้ามืดจะเป็นลมบอ่ยหลงักินยา
จิตเวช ผู้ ป่วยได้หยดุยาเองมาเป็นเวลาหลายเดือน อาการคล้ายแมงมมุไตห่น้าต้นขายงัคงมี
อยูต่ลอด ตรวจร่างกาย ต้นขาซ้ายไมพ่บผิดปกต ินอกจากชา รับรู้สมัผสัลดลงเลก็น้อย ได้รับ
การวนิิจฉยัเบือ้งต้นวา่เป็น ปลายประสาทผิวหนงับริเวณต้นขาอกัเสบ ได้ยารับประทาน

ประมาณ 1 เดือน อาการไมท่เุลา  
ประวตัเิพิ่มเตมิ ผู้ ป่วยต้องใช้ยานอนหลบัเป็นประจํา ตัง้แตห่ยา่ขาดจากสามีมา 25 ปี  

ออ่นเพลีย เหน่ือยงา่ย รู้สกึอดึอดัใจเป็นบางครัง้ เบ่ืออาหาร ลิน้ซีดมีฝ้าขาวบาง ชีพจรออ่น-
เลก็ ได้รับการวินิจฉยัวา่ มีเลือดลมพร่อง ร่วมกบัปลายประสาทผิวหนงัต้นขาซ้ายอกัเสบจาก
ลมเย็นรุกราน  

หลักการรักษา ขจดัลมเยน็ บํารุงเลือดลม ระงบัอาการคนั (เลือดดี ลมก็หายไป)  
วิธีการรักษา ใช้เข็ม 7 ดาวเคาะ ด้านข้างต้นขาซ้ายลงมาจนถึงจดุ FengShi (GB 31)  

ประมาณ 10 นาทีจนผิวหนงัสีออกแดงเร่ือ  หลงัจากนัน้ใช้ครอบกระปกุ ประมาณ  10  นาที  
จุดเสริม ZuSanLi (ST 36),  SanYinJiao (SP 6)  
นดัผู้ ป่วยมาทําซํา้ทกุ 7 วนั 4 ครัง้ เป็น  1 รอบการรักษา รักษาได้  7  ครัง้ ผู้ ป่วยแจ้งวา่

อาการทเุลาลงมาก 
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รูปที่ 18  แสดงจุดฝังเขม็รักษาอาการปลายประสาทผิวหนัง 
ต้นขาอักเสบ 
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โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์  
( Rheumatoid Arthritis : 类风湿性关节炎) 

 

ข้ออกัเสบรูมาตอยด์ เป็นโรคทาง Autoimmune ท่ีมีการดําเนินของโรคเรือ้รัง โดยยงัไม่
ทราบสาเหตแุน่ชดั ขณะนีย้งัไมมี่การรักษาให้หายขาด แพทย์แผนปัจจบุนัใช้ยาต้านการ

อกัเสบ (Nonsteroidal antirheumatic drugs - NSAIDs) เพ่ือลดอาการเจ็บปวดของข้อท่ี
อกัเสบ ยาปรับการดําเนินของโรค (Slow acting antirheumatic drugs) สเตียรอยด์ และ 
สารชีวภาพ (Biologic Agent) เพ่ือควบคมุการดําเนินของโรค ซึง่แพทย์ต้องระวงัผลข้างเคียง 
และยากลุม่ชีวภาพมีราคาคอ่นข้างสงู  

ในประสบการณ์การดแูลผู้ ป่วยข้ออกัเสบรูมาตอยด์ท่ีควบคมุได้ยาก ปัจจยัหนึง่ท่ีพบได้
บอ่ยคือความเครียด ความรู้สกึเศร้าสร้อย ซึง่จําเป็นอยา่งยิ่งท่ีต้องได้รับการแก้ไข ซึง่การ

รักษาแบบผสมผสาน คือ การท่ีผู้ ป่วยได้รับยาปรับการดําเนินของโรคจากแพทย์แผนปัจจบุนั
และได้รับการฝังเข็มตามการแพทย์แผนจีน โดยเลือกจดุฝังเข็มตา่ง ๆ ตามรายละเอียดใน
บทความนี ้  สิง่สําคญัท่ีสดุท่ีจะทําให้อาการของโรคสงบ คือ การอธิบายให้ผู้ ป่วยเข้าใจวา่การ
รักษาต้องใช้เวลา เป็นการรักษาระยะยาว แพทย์มีหน้าท่ีกําหนดการใช้ยาตา่ง ๆ และแนะนํา
การปฏิบตัตินซึง่ต้องอาศยัความร่วมมือและความรับผิดชอบจากผู้ ป่วยในเร่ืองของการปรับ

สมดลุกาย-ใจ ฝึกทกัษะการคดิในแง่บวก การออกกําลงักาย ภาวะโภชนาการและนํา้หนกัตวั
ท่ีเหมาะสม ตลอดจนพฤตกิรรมสขุภาพท่ีเหมาะสมตา่ง ๆ โดยประสบการณ์สว่นตวัมกัเลือก
จดุฝังเข็มท่ีชว่ยให้เกิดการผอ่นคลาย แก้ไขปัญหาการนอนหลบั และอาการท้องผกู ในรายท่ีมี
ปัญหาความเครียดซึง่มกัมีทัง้ปัญหาการนอนหลบัท่ีไมมี่คณุภาพและเกิดอาการท้องผกูร่วม

ด้วย  
แพทย์จีนสมยัโบราณถือวา่โรคข้ออกัเสบรูมาตอยด์ (RA) เป็นความผิดปกตจิดัอยูใ่น

กลุม่ “Bi Syndrome” คือ เป็นความผิดปกตท่ีิครอบคลมุโรคปวดข้อ ปวดกล้าม ข้อเส่ือม ข้อ
อกัเสบทกุชนิด ซึง่แตล่ะชนิดของความผิดปกตจิะมีรายละเอียดของสาเหต ุพยาธิสภาพ  
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อาการ และการทํานายโรคท่ีแตกตา่งกนั 
 ในระยะหลงัมีการแยก RA ออกมาเป็น Wang bi หรือ Wan bi คือ Stubborn Bi 
Syndrome (โรคปวดข้อท่ีควบคมุยาก)  คําท่ีเหมาะสมของ RA คือ ข้อตอ่ท่ีมีอาการปวดมาก 
Li Jie ( Joint with severe pain)  
 

สาเหตุและกลไกการเกดิโรค 
ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตขุองการเกิดโรครูมาตอยด์มีหลายปัจจยั ได้แก่  
1. ปัจจัยภายในร่างกายของผู้ป่วยอ่อนแอ ภมูิต้านทานบกพร่อง เจิง้ชีพ้ร่อง  

ทําให้เกิดความพร่องของตบัและไต สารจิงและเลือดไมพ่อ การทํางานของตบับกพร่องสง่ผล
ตอ่เส้นเอ็นไตบกพร่องสง่ผลตอ่กระดกูตา่ง ๆ ซึง่ปกตริะบบเอ็นและกระดกูได้รับการหลอ่เลีย้ง
จากเลือดและหยางช่ีของตบัและไต  

2. ปัจจยัภายนอกที่มากระทาํ ได้แก่ ลม ความเย็น ความชืน้ ทําให้เส้นลมปราณอดุ
กัน้ การไหลเวียนของช่ีและเลือดตดิขดั เกิดภาวะเลือดคัง่ มีความร้อนสะสมและเสมหะ

ตกค้าง “ลม” ทําให้เกิดอาการปวดข้อท่ีแปรเปล่ียน “ความเยน็” ทําให้เกิดการอดุกัน้ของช่ีและ
เลือด ทําให้เกิดอาการปวดมาก ข้อตอ่และเอ็นหดรัง้ เคล่ือนไหวลําบาก “ความชืน้” จะทําให้
เกิดอาการหนกั หนืด ตดิแน่น ยดึตดิ เฉ่ือยชา บวม ตงึ ถ้าเสียช่ีเหลา่นีรุ้กรานอยา่งตอ่เน่ือง 
ก่อให้เกิดความร้อน อดุกัน้การไหลเวียนของลมปราณและเลือดโดยเฉพาะเส้นลมปราณและ
เส้นเลือดบริเวณกล้ามเนือ้และข้อตอ่ ถ้ายงัไมไ่ด้รับการรักษาจะแผข่ยายไปทัว่ร่างกาย  อิน
ดัง้เดมิพร่อง เลือดพร่อง จะเกิดความร้อนภายใน ร่างกายท่ีมีความร้อนทําให้นํา้หลอ่เลีย้ง
ร่างกายแห้งเกิดเป็นเสมหะ ความร้อนและเสมหะจะทําให้อดุกัน้เส้นลมปราณและเลือดท่ีมา

หลอ่เลีย้งข้อตอ่ เกิดอาการ บวม ตงึ อกัเสบ และ ผิดรูป เป็น วฎัจกัรท่ีทําให้โรคนีเ้รือ้รัง  
3. การเสียสมดุลของอารมณ์ทัง้เจด็  อารมณ์โกรธ คดิมาก กงัวล สง่ผลทําให้การ

ไหลเวียนของช่ีตดิขดั ปกตช่ีิจะทําให้เกิดพลงัความอบอุน่  และเลือดจะสง่อาหารและความ
ชุ่มชืน้หลอ่เลีย้งร่างกาย เม่ือช่ีตดิขดัจะมีผลตอ่ระบบไหลเวียนของเลือด เกิดภาวะเลือดคัง่ 
ทําให้เกิดอาการปวดอยา่งรุนแรง จงึควรแนะนําผู้ ป่วยให้มีความตระหนกัวา่อารมณ์เหลา่นีมี้ 
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ผลทําให้โรคกําเริบได้  
4. ความเสียสมดุลของการทาํงานและการพกัผ่อน  การทํางานท่ีตรากตรําทําให้ 

หยางช่ีพร่อง สง่ผลให้ภมูิต้านทานของร่างกายบกพร่อง เสียช่ี ลม ความเย็น และ ความชืน้ 
จงึรุกรานได้ง่าย การมีกิจกรรมทางเพศท่ีมากเกินควรมีผลให้จิงช่ีลดลง มีผลตอ่ภมูิต้านทาน
ของร่างกาย ขณะเดียวกนัการพกัผอ่นมากเกินไป จะมีผลทําให้หน้าท่ีของม้ามและกระเพาะ
อาหารผิดปกต ิ ทําให้การลําเลียงอาหารและการยอ่ยเปลี่ยนรูปพลงังานของอาหารบกพร่อง 
ทําให้การสร้างช่ีและเลือดลดลง การดํารงชีวิตท่ีขาดการออกกําลงักาย จะมีผลให้กีดขวาง

การไหลเวียนของช่ีและเลือด  มีผลตอ่ตบัและไต และสง่ผลตอ่เส้นเอ็นและกระดกูทัว่ร่างกาย
ออ่นแอ การอดุกัน้ของช่ี เลือดและนํา้หลอ่เลีย้ง  ก่อให้เกิดเสมหะตกค้างโดยเฉพาะในข้อตอ่ 
แพทย์จงึควรแนะนําผู้ ป่วยให้เปล่ียนวกิฤตเป็นโอกาส ปรับสมดลุการใช้ชีวิตให้เหมาะสมสง่ 
ผลดีตอ่สขุภาวะองค์รวม และทําให้โรคข้ออกัเสบรูมาตอยด์สงบ 
 

หลักการรักษา 
ระยะแรกใช้หลักการขจัดเสียช่ี คือ การไลล่มเย็น ระบายชืน้ ขบัร้อน  กระตุ้นการ

ไหลเวียนของช่ีและการไหลเวียนของเลือด  
ระยะท้ายมีอาการทัง้แกร่งและพร่อง บํารุงตบัไต เสริมม้าม เพิม่การไหลเวียนของ

เลือด ขจดัเสมหะ ข้อสําคญัท่ีต้องรักษา คือ การบํารุงหยางช่ี และระบายความชืน้ 
 

การแบ่งตามระยะของโรค 
1. ระยะแรก โรคยงัคงอยูใ่นเส้นลมปราณหลกั ให้เน้นรักษาเร่ือง การขบัเคลื่อนของช่ี 

โดยขจดัเสียช่ีตา่ง ๆ ทัง้ลม ความเย็นและความชืน้ อุน่หยาง และบํารุงเหวียนช่ี   
อาการปวดจาก ลม-ความเย็น-ความชืน้ (wind-cold-damp bi) อาการปวดข้อและ

กล้ามเนือ้ งอและเหยียดข้อลําบาก เสียช่ีเป็นลม อาการปวดจะเคลื่อนแผก่ระจายไปหลายข้อ 
“ความเย็น” เดน่จะเกิดอาการปวดมาก และอาการเพิ่มมากขึน้เม่ือเกิดความเยน็ อาการดีขึน้
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จากความอบอุน่ “ความชืน้” ผู้ ป่วยจะรู้สกึหนกัเนือ้ตวั ข้อท่ีอกัเสบจะเคลื่อนไหวได้ยาก จะ
รู้สกึฝืดขดั อาจมีไข้ ลิน้ซีด ฝ้าขาวบาง หรืออาจหนา ชีพจรลอย เลก็ แน่น เบา  

ยาสมนุไพร มีการขจดัเสียช่ีตา่งๆ ขบัไลล่ม แปรเปล่ียนพลงัความชืน้ ทําให้ลดอาการ
ปวด สมนุไพรบางตวัออกฤทธ์ิได้ดีกบัเส้นลมปราณเฉพาะบางเส้น บางตวัออกฤทธ์ิได้ดีรักษา
อาการปวดเหนือเอว โดยเฉพาะท่ีไหลแ่ละหลงั บ้างออกฤทธ์ิได้ดีท่ีข้อตอ่ของร่างกายต่ํากวา่
เอว บ้างจะบํารุงเลือดและประสานการทํางานของสมนุไพร  ซึง่จะไมพ่ดูถงึรายละเอียดของ
สมนุไพรตา่ง ๆ ในบทความนี ้ 

2. ระยะเรือ้รัง เสียช่ีก่อให้เกิดพยาธิสภาพเข้าไปในแขนงของเส้นลมปราณ (ลัว่) ให้
เน้นการรักษาโดยการบํารุงเลือด ใช้สมนุไพรท่ีบํารุงหลอ่เลีย้งอิน และทะลทุะลวงแขนงตา่งๆ 
ของเส้นลมปราณ สลายเลือดคัง่และบํารุงเลือด โดยบํารุงช่ีและอุน่หยางร่วมด้วย 

3. ระยะท้าย พยาธิสภาพเข้าไปลกึถึงกระดกู จําเป็นต้องใช้สมนุไพรบํารุงตบัและไต 
ให้เกิดสารอาหารท่ีจําเป็น จิง (Essence) อุน่หยาง (Original Yang) ขจดัความร้อน ขบัไล่
ความชืน้ เสมหะ สลายความเย็นและภาวะเลือดคัง่ การรักษาแบง่เป็น 3 อยา่งท่ีจําเป็น ได้แก่  

 บํารุงเหยียนช่ี ซึง่เป็นการแก้ท่ีต้นเหต ุ

 ไลค่วามชืน้ บาํรุงม้าม 

 ปลดปลอ่ยข้อตา่ง ๆ จากสารพิษท่ีรุกราน 
กฎ 4 ประการ 

 อุน่ไต  รักษา cold bi 

 บํารุงอิน รักษา Heat bi 

 ทะลทุะลวง การตดิขดัของเส้นลมปราณ  รักษา cold-heat complex 

 บํารุงเลือดร่วมกบัขบัไลเ่สียช่ี 
 

การรักษา 
ศาสตร์การแพทย์แผนจีนใช้สมนุไพรร่วมกบัการฝังเข็ม รมยา ครอบกระปกุ การอบ 



การฝังเข็มรักษาอาการปวด                                                                                            
 
 

131

สมนุไพร แล้วแตว่า่เป็นระยะใดของโรค แพทย์ตรวจพิจารณาจากเจิง้ช่ีพร่องเพียงใด ระบบ 
การไหลเวียนของเลือดและการพอเพียงของเลือด ภาวะอินหยางของอวยัวะภายใน 
 

การฝังเข็มระบบเส้นลมปราณ 
หลักการรักษา: บํารุงตบัและไต มีผลทําให้เส้นเอ็นและกระดกูแข็งแรงขึน้ ทะลวงเส้น

ลมปราณท่ีตดิขดั ทําให้ลดอาการปวด 
จุดฝังเข็ม:  
- DaZhu (BL 11)  เป็นจดุอิทธิพลของกระดกู ทะลวงเส้นลมปราณ ลดอาการปวด  
- ShenShu (BL 23)  บํารุงตบัและไต มีผลทําให้กระดกูแข็งแรงขึน้  
- ZuSanLi (ST 36) บํารุงม้ามและกระเพาะอาหาร เพิ่มช่ีและเลือด  
- SanYinJiao (SP 6) บํารุงม้ามและขจดัช่ีท่ีอดุตนั  
 สําหรับอาการปวด MCP และ ข้อมือ ให้เพิ่มจดุ YangChi (TE 4), HeGu (LI  4),  

 และ HouXi (SI 3) 
 สําหรับอาการปวดเขา่ ให้เพิม่จดุ DuBi (ST 35), KunLun (BL 60), TaiXi (KI 3)  

และ QiuXu (GB 40) 
 สําหรับอาการปวดอกัเสบข้อไหล ่ข้อศอก และข้อสนัหลงั ให้เพิ่ม JianYu (LI 15), 

         JianZhen (SI 9), JianLiao (TE 14), QuChi ( LI 11), จดุ HuaTuoJiaJi และจดุ AShi 
 

1. โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์อักเสบ ชนิด ลมเยน็ชืน้ (Wind-cold-damp Bi)  
หลักการรักษา: ขจดัความเย็นชืน้และลม ทะลวงเส้นลมปราณ 
จุดหลัก: DaZhui (GV 14), QiHai (CV 6), GuanYuan (CV 4), ShenQue (CV 8) 
- ถ้ามีอาการข้อไหล่อักเสบ เพิ่ม JianLiao (TE 14), JuGu (LI 16), QuChi (LI 11)  
- ถ้ามีอาการข้อศอกอักเสบ เพิม่ QuChi (LI 11),  ChiZe (LU 5),  ShaoHai (HT 3)  

และ ShouSanLi (LI 10) 
- ถ้ามีอาการข้อมืออักเสบ เพิ่ม YangChi (TE 4), YangXi (LI 5), DaLing (PC 7),  

HeGu (LI 4) และ WaiGuan (TE 5)  
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- ถ้ามีอาการ MCP อักเสบ เพิ่ม BaXie (EX-UE 9), HeGu (LI 4) และ SanJian (LI 3)  
- ถ้ามีอาการข้อนิว้มืออักเสบ เพิม่ SiFeng (EX-UE 10)  
- ถ้ามีอาการข้อสะโพกอักเสบ เพิ่ม HuanTiao (GB 30), JuLiao (GB 29)  

และ YangLingQuan (GB 34)  
- ถ้ามีอาการข้อเข่าอักเสบ เพิ่ม NeiXiYan (EX-LE 4), XiYan (EX-LE 5),  

LiangQiu (ST 34)  WeiZhong (BL 40), XiYangGuan (GB 33), QuQuan (LV 8)  
และ YangLingQuan (GB 34)  

- ถ้ามีอาการข้อเท้าอักเสบ เพิ่ม KunLun (BL 60), TaiXi (KI 3), JieXi (ST 41),  
QiuXu (GB 40)  และ RanGu (KI 2)  

- ถ้ามีอาการ Metatarsal อักเสบ เพิม่ BaFeng (EX-LE 10), NeiTing (ST 44)   
และ  TaiChong (LV 3) 

- ถ้ามีอาการข้อต่อบริเวณสันหลังอักเสบ ให้ใช้จดุเหลา่นีส้ลบักนั คือ DaZhui (GV 
14),  ShenZhu (GV 12) และ YaoYangGuan (GV 3) และ จดุ HuaTuoJiaJi (EX-B 2) ของ
บริเวณข้อสนัหลงัท่ีปวด 

การฝังเข็ม แตล่ะครัง้เลือกใช้เพียง 6 - 10 จดุสลบักนั หรือแล้วแตค่วามทนได้ของผู้ ป่วย 
การขจดัลมและลดความร้อน ใช้เข็มปักคอ่นข้างตืน้และกระตุ้นระบาย แตถ้่าเป็นความ

เย็นและความชืน้  ควรใช้การฝังเข็มร่วมกบัการรมยาหรือเข็มอุน่ 
การกระตุ้นเข็ม: ใช้การกระตุ้นเบา ๆ หรือ ระบาย แล้วแตพ่ยาธิสภาพ อาจใช้เข็มอุน่ 

หรือ รมยา โดยเฉพาะท่ี GuanYuan (CV 4), QiHai (CV 6) และ ShenQue (CV 8) อาจใช้รม
ยา 20-30 นาที โดยการคัน่ขิง 7 - 9 cone 

 

2. โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์อักเสบ ชนิด ลมชืน้ร้อน ( Wind-damp-heat Bi)  
หลักการรักษา: ขจดัความร้อน ความชืน้และลม ทะลวงเส้นลมปราณท่ีอดุตนั  
จุดหลัก:  DaZhui (GV 14),  ShenZhu (GV 12), QuChi (LI 11) โดยทัง้ 3 จดุ ใช้การ

กระตุ้นเข็มปานกลางและไมต้่องคอเข็ม 
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จุดเสริม: เพิม่จดุตามอาการท่ีเกิดกบัข้อตา่ง ๆ โดยใช้หลกัการเช่นเดียวกบัข้อ 1  
ข้อท่ีอกัเสบ บวม แดง อาจคาเข็มรอบ ๆ ข้อ 10-15 นาที  ถอนเข็มแบบระบาย คือ 

หมนุรูเปิดท่ีผิวหนงัให้ใหญ่ขึน้ ให้เลือดออก และจดุท่ีไกลจากข้อท่ีอกัเสบบนเส้นลมปราณ

เดียว กนัโดยคาเข็ม 10-15 นาที กระตุ้นแบบระบาย 
ความไมส่มดลุของเหยียนช่ีและเจิง้ช่ี อาจทําให้มีเหง่ือออกมาก ให้เพิม่การบํารุงโดยใช้

จดุ HeGu (LI 4), และระบายท่ีจดุ FuLiu ( KI 7) ในรายท่ีมีอาการหงดุหงิดมาก เน่ืองจาก
ความร้อนของหวัใจ ให้เพิ่มจดุ ShenMen (HT 4) 
 

3. ข้ออักเสบรูมาตอยด์ ชนิด ที่มีไตและตบัพร่องมาก ร่วมกับ เสียช่ีอ่ืน ๆ  
หลักการรักษา: เสริมช่ี  ขบัไลเ่สียช่ี บํารุงเลือด  
จุดหลัก: GanShu (BL 18),  ShenShu (BL 23) และ ZuSanLi (ST 36) กระตุ้นเข็ม

โดยไมต้่องคาเข็มไว้  
จดุเฉพาะท่ีตา่ง ๆ ใช้หลกัการเดียวกบั ข้อ 1  และปลอ่ยเลือดข้อท่ีอกัเสบ บวม ถ้ามี

เหง่ือออกกลางคืนและไข้ให้เพิ่ม YinXi (HT 6) และ DaZhui (GV 14)  
จดุท่ีเสริมช่ี ใช้เข็มอุน่ หรือ รมยาทกุวนั 

 

การรักษาด้วยวธีิอ่ืน ๆ  
       - การฝังเข็มห ู

บริเวณท่ีสมัพนัธ์กบัอาการ ร่วมกบั Adrenal gland (TG 2 P) และ Shenmen (TF 4)  
อาจใช้เข็มคา 20-30 นาที หรือ เม็ดผกักาดกดจนรู้สกึร้อน 1 - 2 นาทีตอ่จดุ ทิง้ไว้ 3 - 5 วนั  

ข้อพงึระวัง: หญิงตัง้ครรภ์ 2 - 5 เดือน ไมค่วรฝังเข็ม เพราะอาจแท้งได้ สําหรับการ
ตัง้ครรภ์ 5 - 9 เดือน หลีกเล่ียงจดุ Uterus, Ovary, Endocrine, Lumbosacral vertebrae 
และ abdomen 
       - การรมยา 

การรมยาและเข็มอุน่จะช่วยให้ช่ีหมนุเวียนดีขึน้   ทะลวงเส้นลมปราณท่ีตดิขดั   บํารุง 
เลือด และแก้ภาวะเลือดคัง่   รายท่ีโรคคอ่นข้างดือ้ตอ่การรักษา   อาจทําการรมควนัแบบก่อ  
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ให้เกิดแผลโดยใช้โกฐจฬุาลมัพาขนาดเมลด็ถัว่เหลือง 10 - 20 cones เผาตรงท่ีผิวหนงั ทําทกุ
วนั 3 วนัตดิตอ่กนั เทา่กบั 1 รอบการรักษา  

- การรมยาแบบนกจิก 15 - 20 นาทีตอ่จดุ ทําทกุวนั 10 วนั เทา่กบั 1 รอบการรักษา  
- การรมยาแบบคัน่ขิงขนาดเมลด็ถัว่ 3 - 6 คอร์ส ทกุวนั 10 วนัเท่ากบั 1 รอบการรักษา 
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รูปที่ 19  แสดงจุดฝังเขม็รักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์  
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โรคเกาต์  
(Gouty Arthritis : 痛风) 

 

โรคเกาต์ เป็นโรคข้ออกัเสบท่ีเกิดจากผลกึของ Monosodium Urate Monohydrate 
ตกตะกอนในข้อ ซึง่มีผลมาจากกรดยริูก ซึง่เป็นผลผลติของกระบวนการเมตาบอลสิซัม่ของ
สารพิวรีน (Purene metabolism) สงูมากจนตกตะกอนเป็นผลกึของยเูรทสะสมตามข้อตอ่
เนือ้เย่ือ รอบ ๆ ข้อและไต ทําให้พบผลกึนีใ้นเม็ดเลือดขาวของนํา้ไขข้อจากการเจาะข้อท่ีกําลงั
อกัเสบ ถ้าผู้ ป่วยไมไ่ด้รับการรักษาอยา่งถกูต้อง คือ การรักษาอาการอกัเสบของข้อร่วมกบั
การลดกรดยริูกในเลือด ผลกึของ Monosodium Urate Monohydrate จะสะสมตามเนือ้เย่ือ
รอบ ๆ ข้อ ทําให้เกิดเป็นปุ่ ม Tophi อาจแตกออกมาเป็นลกัษณะนํา้ข้นๆ สีขาวขุน่ คล้ายยาสี
ฟันหรือเต้าหู้  กรดยริูกอาจตกตะกอนท่ีทางเดนิปัสสาวะเกิดเป็นก้อนน่ิวและตกตะกอนท่ี

เนือ้เย่ือของไตทําให้ ไตวายเรือ้รัง ตลอดจนเกิดภาวะทพุพลภาพ  
ภาวะกรดยริูกสงู เป็นผลจากปัจจยัทางกรรมพนัธุ์และปัจจยัเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีมีผลทําให้

อาการของเกาต์เกิดรุนแรง คือ นํา้หนกัตวัท่ีมากเกินไป การบริโภคแอลกอฮอล์อยา่งตอ่เน่ือง  
การใช้ยาขบัปัสสาวะ ฯลฯ  

การรักษาโรคเกาต์ของแพทย์แผนปัจจบุนั จงึประกอบไปด้วยการรักษาอาการข้ออกัเสบ 
และการลดระดบัยริูกเลือดเพ่ือป้องกนัการเกิดภาวะไตวาย รวมทัง้การแนะนําให้ผู้ ป่วยตระหนกั
ถึงความจําเป็นอยา่งยิง่ของพฤตกิรรมสขุภาพท่ีถกูต้อง เช่น การมีนํา้หนกัตวัท่ีเหมาะสม การ
ออกกําลงักายพอเหมาะ หลีกเล่ียงปัจจยัท่ีกระตุ้นการอกัเสบฉบัพลนัของข้อ (Acute Gouty 
Arthritis) โดยการด่ืมนํา้ให้พอเพียง หลีกเล่ียงอาหารท่ีมีพิวรีนสงู หลีกเล่ียงการบาดเจ็บ ฯลฯ 
 

สาเหตุและกลไกการเกดิโรค 
ตามทฤษฎีการแพทย์แผนจีน ในระยะแรกเจิง้ช่ียงัไมถ่กูรบกวน ภาวะหยางเกิน และ

ระยะท้ายตบัและไตพร่องทําให้สารจําเป็น (Essence) และเลือดพร่องสง่ผลให้การหลอ่เลีย้ง
เอ็น กระดกู ไมเ่พียงพอ และเส้นลมปราณตดิขดั เกิดเป็นความชืน้ (damp-turbidity) ภายใน
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ร่างกาย นอกจากนีส้าเหตจุากม้ามพร่องทําให้แลกเปล่ียนและลําเลียงอาหารได้ไมดี่ทําให้เกิด
การตกค้างเป็นเสมหะภายในร่างกาย  

การกระทบของเสียช่ี คือ ลม เย็น ความชืน้หรือความร้อน การด่ืมแอลกอฮอล์ การ
รับประทานอาหารท่ีไมถ่กูต้อง การบาดเจ็บตอ่ข้อตา่งๆ จะกระตุ้นให้เสมหะสลายเข้าสูข้่อ

กระดกูและสว่นตา่งๆในร่างกาย เกิดการอดุตนัเส้นลมปราณ ช่ีและการไหลเวียนเลือดตดิขดั 
เกิดอาการอกัเสบอยา่งมาก อาจแบง่สาเหตเุป็น ลม-ชืน้, เย็น-ชืน้, ชืน้-ร้อน เสียช่ีรุกราน
ร่างกายเป็นระยะเวลานานจะก่อให้เกิดเป็นความร้อนร่วมด้วย จงึแบง่สาเหตอุอกได้เป็น  

bi จาก ลม-ชืน้-ร้อน เกิดภาวะอดุตนัของเส้นลมปราณ และ  
bi จากชืน้ร้อน เลือดคัง่ ช่ีตดิขดัเป็นระยะเวลานานก่อให้เกิดข้ออกัเสบ ข้อผิดรูป ปุ่ ม

งอกและทําลาย Zang-fu เกิดอนัตรายถงึแก่ชีวิตได้ คือ มีการลกุลามจาก Acute Gouty 
Arthritis เป็น Chronic Gouty Arthritis 

 

การรักษา แบ่งตามระยะต่างๆ 
ระยะข้ออกัเสบเฉียบพลนัจาก “ลม-ชืน้-ร้อน” (wind-damp-heat) หรือ bi จาก “ลม-

ชืน้-ร้อน” ต้องขจดัความร้อน ทะลวงเส้นลมปราณ  
ระยะข้ออกัเสบเรือ้รัง มกัเป็น bi จาก “ลม-เย็น-ชืน้” (wind-cold-damp) เสมหะอดุตนั 

ตบัและไตพร่อง ศาสตร์แพทย์แผนจีนมกัใช้การฝังเข็มร่วมกบัสมนุไพรจีน โดยมุง่รักษาอาการ
ขณะอกัเสบและรักษาต้นเหตตุา่ง ๆ ไลล่ม ขจดัชืน้ ขบัไลค่วามร้อนความเย็น สลายล้าง
เสมหะ สลายเลือดคัง่ ทะลทุะลวงเส้นลมปราณท่ีตดิขดั กระตุ้นช่ีให้เดนิสะดวก บาํรุงตบั ไต 
และม้าม  

1) Bi จาก ลม-ชืน้-ร้อน  
อาการอกัเสบเฉียบพลนั มกัเกิดเวลากลางคืน มีไข้ร่วม กระหายนํา้ แนน่หน้าอก  

ปวดหวั เหง่ือออก ปัสสาวะเข้ม ท้องผกู  ลิน้ มีฝ้าเหลืองหนา ชีพจรลืน่และเร็ว 
2) Bi จาก ลม-เยน็-ชืน้  
ข้อบวม อกัเสบ เคล่ือนไหวข้อลําบาก มีก้อน Tophi  ลิน้มีฝ้าขาว  ชีพจรเลก็-ตงึ  
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ถ้าเสียช่ีเป็นลมมาก ตําแหนง่ข้อท่ีอกัเสบจะเปล่ียน ถ้าเสียช่ีเป็นความเย็นมาก จะปวด 
อกัเสบมากและเป็นเฉพาะบางท่ี ถ้าความชืน้มาก ข้อจะหนกั ไมเ่ปล่ียนตําแหนง่ ร่วมกบั
อาการชาร่วมด้วย  

3) Bi จากเสมหะอุดตนั  
เป็นระยะข้ออกัเสบเรือ้รัง ข้อผิดรูป มีก้อน Tophi มากจนทะลอุอกมา ผิวหนงัเปลีย่นสี  

ลิน้ซีดและใหญ่หรือเป็นสีมว่งคลํา้ ฝ้าขาวบางหรือหนา ชีพจรตงึ หรือลกึ และหยาบ มีตํารับ
ยาสมนุไพรจีนตา่ง ๆ หลายตํารับสําหรับ Bi แตล่ะชนิด 
 

การรักษาด้วยการฝังเขม็และรมยา 
หลักการรักษา: ทะลวงเส้นลมปราณท่ีตดิขดั และเพ่ือคลายความเจ็บปวด  

Bi ชนิด ลม-เยน็-ชืน้ ใช้ฝังเข็ม ร่วมกบัการรมยา  
Bi ชนิด ลม-ชืน้-ร้อน ฝังเข็มโดยไมร่มยา  
Bi ระยะเรือ้รังมาก ๆ  ขาดเจิง้ช่ี รักษาโดยรมยา  
Bi ระยะอกัเสบฉบัพลนั กระตุ้นเข็มแบบระบาย  
Bi ระยะยงัไมอ่กัเสบ  กระตุ้นเข็มแบบบํารุง   

จุดหลัก:  โดยเลือกจดุฝังเข็มท่ีสมัพนัธ์กบัข้อท่ีอกัเสบ  
- Metatarsophalangeal: TaiChong (LV 3), TaiBai (SP 3), SanYinJiao (SP 6), 

BaFeng (EX-LE 10), NeiTing (ST 44),  Ashi points  
- ข้อนิว้เท้า: TaiBai (SP 3), DaDu (SP 2), TaiChong (LV 3), SanYinJiao (SP 6)  
- ข้อเท้า: ZhongFeng (LV 4), KunLun (BL 60), JieXi (ST 41), QiuXu (GB 40),   

WeiZhong (BL 40), JueGu (GB 39), TaiXi (KI 3), Ashi points  
- ข้อเขา่: XiYan (EX-LE 5), NeiXiYan (EX-LE 4), YangLingQuan (GB 34), 

QuQuan (LV 8), LiangQiu (ST 34), WeiZhong (BL 40), XiYangGuan (GB 33), 
ZuSanLi (ST 36)  



การฝังเข็มรักษาอาการปวด                                                                                            
 
 

139

- ข้อมือ: YangChi (SJ 4), WeiGuan (SJ 5), HeGu (LI 4), TaiChong (LV 3), 
YangXi (LI 5),  Ashi points  

- ข้อนิว้มือ และ metacarpophalangeal joint: SanJian (LI 3), BaXie (EX-UE 9), 
SiFeng (EX-UE 10), Ashi points   

- ข้อศอก: HeGu (LI 4), ShouSanLi (LI 10), QuChi (LI 11), ChiZe (LU 5)  
- ข้อหวัไหล:่ JianYu (LI 15), JianZhen (SI 9), JianJing (GB 21) และ Ashi  points 
จุดเสริม:  
- ถ้าร้อน ชืน้มาก เพิ่ม QiuXu (GB 40), DaDu(SP 2), TaiBai (SP 3)  
- ถ้าเลือดคัง่ เพิ่ม XueHai (SP 10), GeShu (BL 17)  
- ถ้าเสมหะอดุตนัมาก  เพิ่ม FengLong (ST 40), PiShu (BL 20)  
- ถ้าตบัไตพร่อง เพิ่ม  TaiXi (KI 3) และ SanYinJiao (SP 6)  
- ถ้ามี ลม ร้อนและชืน้ ระบายจดุ  DaZhui (GV 14), ShenZhu (GV 12), QuChi (LI 11)  
- ในรายท่ีมีเสมหะอดุตนั เพิ่ม GeShu (BL 17), XueHai (SP 10), PiShu(BL 20), 

NeiGuan (PC 6), PangGuangShu(BL 28) 
การกระตุ้นเข็ม: DaZhui (GV 14), ShenZhu (GV 12),  QuChi (LI 11) และ back-

shu points ใช้การกระตุ้นเข็มอยา่งแรง และไมต้่องคาเข็ม บริเวณข้อท่ีอกัเสบอาจใช้การ
ปลอ่ยเลือดร่วมด้วย 
 

การฝังเข็มห ู
ให้เลือกจดุบริเวณเหลา่นี ้ได้แก่ จดุฝังเข็มท่ีมีความสมัพนัธ์กบัข้อท่ีอกัเสบ, ShenMen, 

Liver, Kidney, Sympathetic  
โดยแตล่ะครัง้ให้เลือก 3 - 5 จดุ ใช้เข็มยาว 0.5 นิว้ คาเข็มไว้ 30 นาที และฝังเข็มทกุ 2 

วนั จนครบ 10 ครัง้ ถือเป็น 1 รอบการรักษา 
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รูปที่ 20  แสดงจุดฝังเขม็รักษาโรคเกาต์ 
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ปวดบริเวณลิน้ป่ี 
( Epigastric Pain : 胃脘痛) 

 

คนทัว่ไป มกัเข้าใจวา่อาการปวดท้องบริเวณใต้ลิน้ป่ี โดยเฉพาะท่ีมีปวดเรือ้รังมานาน
วา่เป็นโรคกระเพาะอาหาร แท้จริงแล้วอาการปวดท้องอาจเกิดจากโรคอ่ืน ๆ ภายในช่องท้อง
อีกมากมาย เช่น โรคระบบทางเดนินํา้ดี โรคตบัออ่น เป็นต้น โรคกระเพาะอาหารเป็นกลุม่โรค
ท่ีพบบอ่ย ท่ีสําคญั ได้แก่ โรคแผลในกระเพาะอาหาร และ โรคกระเพาะอาหารอกัเสบ  

 

1. โรคแผลกระเพาะอาหาร  
อาการสาํคัญ 
- ปวดหรือจกุแน่นท้องบริเวณใต้ลิน้ป่ี หรือ หน้าท้องชว่งบน เป็นอาการท่ีพบบอ่ยท่ีสดุ 

มกัเป็นเวลาท้องวา่ง หรือเวลาหิว อาการจงึเป็นเฉพาะบางช่วงเวลาของวนั 
- อาการปวดแน่นท้อง มกัจะบรรเทาได้ด้วยอาหารหรือยาลดกรด  
- อาการปวด มกัจะเป็น ๆ หาย ๆ โดยมีช่วงเว้นท่ีปลอดอาการคอ่นข้างนาน เชน่ ปวด

อยู ่1-2 สปัดาห์ แล้วหายไปหลายเดือนจงึกลบัมาปวดอีก  
- ปวดแนน่ท้องกลางดกึหลงัจากท่ีหลบัไปแล้ว  
- แม้จะมีอาการเรือ้รังเป็นปี สขุภาพโดยทัว่ไปจะไมท่รุดโทรม  
- โรคแผลกระเพาะอาหารจะไมก่ลายเป็นมะเร็ง แม้จะเป็น ๆ หาย ๆ อยูน่านก่ีปีก็ตาม 

นอกจากจะเป็นแผลชนิดท่ีเกิดจากโรคมะเร็งของกระเพาะอาหารตัง้แตแ่รกเร่ิมโดยตรง  
ภาวะแทรกซ้อน  

         1) เลือดออกจากแผลในกระเพาะอาหาร พบได้บอ่ยท่ีสดุ ผู้ ป่วยจะมีอาเจียนเป็นเลือด 
ถ่ายดําเหลว หรือหน้ามืด วงิเวียน เป็นลม 

2) กระเพาะอาหารทะล ุ ผู้ ป่วยจะมีอาการปวดท้องช่วงบนเฉียบพลนัรุนแรง หน้าท้อง
แข็งตงึ กดเจ็บมาก 
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3) กระเพาะอาหารอดุตนั ผู้ ป่วยจะกินได้น้อย อ่ิมเร็ว มีอาเจียนหลงัอาหารเกือบทกุมือ้ 
เบ่ืออาหาร นํา้หนกัลดลง 

หลักการปฏบิัตติวั  
พงึระลกึไว้เสมอวา่ โรคแผลกระเพาะอาหารเป็นโรคเรือ้รัง เป็น ๆ หาย ๆ มกัไมห่ายขาด

ตลอดชีวิต ผู้ ป่วยจําเป็นต้องได้รับยารักษาตดิตอ่กนัเป็นเวลานาน หลงัได้รับยา อาการปวด
จะหายไปก่อน ใน 3-7 วนั แตแ่ผลจะยงัไมห่าย สว่นใหญ่ใช้เวลาถงึ 4 - 8 สปัดาห์ แผลจงึ
หาย เม่ือหายแล้ว จะกลบัมาเป็นใหมไ่ด้อีกถ้าไมร่ะวงัปฏิบตัติวัให้ถกูต้อง ได้แก่ 

- กินอาหารออ่น ยอ่ยงา่ย 
- กินอาหารตรงตามเวลาทกุมือ้  
- กินอาหารจํานวนน้อย ๆ แตกิ่นให้บอ่ยมือ้ ไมค่วรกินจนอ่ิมมากในแตล่ะมือ้  
- หลีกเล่ียงอาหารเผ็ดจดั เปรีย้วจดั สรุา  
- งดสบูบหุร่ี  
- งดการใช้ยาแก้ปวด แอสไพริน และยาแก้โรคกระดกูและข้ออกัเสบทกุชนิด  
- ผอ่นคลายความเครียด กงัวล พกัผอ่นให้เพียงพอ  
- กินยาลดกรด หรือยารักษาแผลกระเพาะอาหารตดิตอ่กนัอยา่งน้อย 4 - 8 สปัดาห์  
- ถ้ามีอาการของภาวะแทรกซ้อน ต้องรีบไปพบแพทย์   

 

2. โรคกระเพาะอาหารอักเสบ  
เป็นการอกัเสบของเย่ือบดุ้านในกระเพาะอาหาร เพียงบางสว่นหรือบางบริเวณเทา่นัน้ 

แบง่เป็น  
1) โรคกระเพาะอาหารอกัเสบชนิดเฉียบพลนั หมายถงึ โรคท่ีเป็นในระยะสัน้ ๆ ไมเ่กิน 

1 - 2 สปัดาห์ก็หาย อาการสําคญั คือ จะปวดท้องหรือจกุแน่นบริเวณใต้ลิน้ป่ี มกัเป็นเวลากิน
อาหาร หรือหลงัอาหารเลก็น้อย คล่ืนไส้ อาเจียน ในรายท่ีรุนแรง จะมีอาเจียนเป็นเลือดหรือ
ถ่ายอจุจาระสีดําได้ ซึง่เป็นภาวะแทรกซ้อนท่ีอนัตราย สาเหตท่ีุพบบอ่ย คือ จากอาหารเป็น
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พิษ พิษสรุา และจากยาท่ีมีฤทธ์ิระคายเย่ือบกุระเพาะอาหาร เช่น ยาแอสไพริน และยาแก้โรค
กระดกูและข้ออกัเสบ  

2) โรคกระเพาะอาหารอกัเสบเรือ้รัง หมายถึง โรคท่ีเป็นนานเป็นเดือนหรือเป็นปี ผู้ ป่วย
มกัมีอาการไมม่ากหรือแทบไมมี่อาการอะไรเลย นอกจากแน่นท้องเป็น ๆ หาย ๆ เทา่นัน้ 
หลกัการปฏิบตัติวัเหมือนผู้ ป่วยแผลกระเพาะอาหาร  

การแพทย์แผนจีน เรียกอาการนีว้า่ WeiTong (胃痛) หรือ WeiWanTong (胃脘痛)       
Wei หรือ WeiWan หมายถงึ กระเพาะอาหาร หรือบริเวณกระเพาะอาหาร Tong หมายถงึ 
ปวด รวมแล้วหมายถึงปวดกระเพาะอาหาร หรือ ปวดบริเวณลิน้ป่ี อาการดงักลา่วพบได้ใน
โรคระบบทางเดนิอาหารของการแพทย์ตะวนัตก เชน่ acute and chronic gastritic, gastric 
and duodenal ulcer เป็นต้น 
 

สาเหตุและกลไกการเกดิโรค 
สว่นใหญ่เกิดจากการรับประทานอาหารไมถ่กูหลกัโภชนาการ การเปลี่ยนแปลงทาง

อารมณ์ มีความพร่องในการทํางานของตบั ซึง่เก่ียวข้องกบัการยอ่ยและการลําเลียงอาหาร 
การทํางานของม้ามและกระเพาะอาหารขาดความสมดลุ 
 

การวนิิจฉัยแยกกลุ่มโรค 
1. ช่ีตบัข่มกระเพาะอาหาร (ตบัและกระเพาะอาหารทาํงานไม่สัมพันธ์กัน) 

อาการ: มีอาการปวดแนน่บริเวณลิน้ป่ี ร้าวไปชายโครงทัง้สองข้าง เรอเปรีย้ว แสบร้อน
ทรวงอก คล่ืนไส้และอาเจียน อาการจะเป็นมากขึน้เม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์   

ลิน้: ฝ้าเหลือง บาง ; ชีพจร: ชีพจรตงึ (XianMai) 
2. กระเพาะอาหารร้อนจากอาหารตกค้าง 

อาการ: มีอาการปวดแสบร้อนท่ีกระเพาะอาหาร แห้งและขมในปาก มีกลิน่ปาก 
ปัสสาวะสีเหลือง  อจุจาระแห้งแข็งและถ่ายไมห่มด  

ลิน้: ลิน้แดง ฝ้าเหลือง ; ชีพจร: ชีพจรเร็ว (ShuMai)  
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3. เลือดค่ังช่ีตดิขัด 
อาการ: ปวดบริเวณลิน้ป่ีเหมือนถกูเข็มท่ิม อาการเป็นมากขึน้หลงัรับประทานอาหาร 

อาจมีอาการอาเจียนเป็นเลือด  ถ่ายเป็นเลือด  
ลิน้: ลิน้สีคลํา้มว่ง อาจมีจํา้เลือด ; ชีพจร: ชีพจรฝืด (SeMai)  

4. ม้ามและกระเพาะอาหารเยน็พร่อง 
อาการ: ปวดแน่น ๆ ตือ้ ๆ บริเวณลิน้ป่ี ชอบการกดและความอุน่ ท้องวา่งจะปวดมาก

ขึน้ ได้รับประทานอาหารจะสบายขึน้ เม่ือทํางานหนกั รับประทานอาหารท่ีเยน็ หรือนํา้แข็ง 
อาการจะรุนแรงมากขึน้  

ลิน้: ลิน้ซีด ฝ้าขาว ; ชีพจร: ชีพจรเลก็-จมออ่น (Xi-RouMai)   
5. ความเยน็เข้ารุกรานกระเพาะอาหาร 

อาการ: ปวดท้องมากเม่ือได้รับความเยน็รุกรานจากภายนอก ไมช่อบอาหารเย็น ชอบ
อาหารอุน่   

ลิน้: ฝ้าขาว บาง ; ชีพจร:  ชีพจรตงึ หรือ ตงึแน่น (XianMai or JinMai) 
6. อนิกระเพาะอาหารพร่อง 

อาการ: ปวดแสบร้อนบริเวณลิน้ป่ี  หิวแตไ่มอ่ยากรับประทาน ปากคอแห้ง ท้องผกู  

ลิน้: ลิน้แดงแห้ง ไมมี่ฝ้า ; ชีพจร: ชีพจรเลก็ หรือชีพจรเร็ว หรือชีพจรตงึ  (XiMai or 
ShuMai or XianMai) 
 

การรักษา 
1. การฝังเข็มระบบเส้นลมปราณ 

จุดหลัก: ZhongWan (CV 12), NeiGuan (PC 6), ZuSanLi (ST 36), PiShu (BL 20), 

WeiShu (BL 21)  และ   GongSun (SP 4)  

จุดเสริม:  

- ตบัและกระเพาะอาหารทํางานไมส่อดคล้อง: TaiChong (LR 3), QiMen (LR 14)  



การฝังเข็มรักษาอาการปวด                                                                                            
 
 

145

- ความร้อนคัง่ในกระเพาะอาหารและลําไส้: NeiTing (ST 44),   QianGu (SI 2)  

- ช่ีตดิขดัและเลือดคัง่:  GeShu (BL17),   Hegu (LU 4)  

- ม้ามและกระเพาะอาหารเย็นพร่อง: ZhangMen (LR 13),   QiHai (CV 6)  

- มีอาการปวดท้องมาก:  LiangQiu (ST 34)  

- มีอาการท้องผกูหรือถ่ายเหลว:  TianShu (ST 25),   XiaJuXu (ST 39)  

- มีอาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายเป็นเลือด:  XueHai (SP 10),   GeShu (BL 17)  

- อินกระเพาะพร่อง: GongSun (SP 4),   WeiShu (BL 21)  

- ความร้อนรุกรานกระเพาะ:  ShenQue (CV 8),   LiangQiu (ST 34)  

- รับประทานอาหารมาก อาหารตกค้าง:  LiangMen (ST 21),   JianLi (CV 11)  

- ช่ีตบัรุกรานกระเพาะอาหาร:  TaiChong(LR 3),   QiMen (EX-CA5)  

- ร้อนชืน้สะสมในจงเจียว: FengLong (ST 40), NeiTing (ST 44), LiDui (ST 45). 

2. การฝังเข็มห ู
เลือกจุด: Stomach, Duodenum, Spleen, Liver, Sympathetic และ Shenmen  
วิธีการ: เลือกใช้ 2 - 3 จดุ กระตุ้นความแรงปานกลาง คาเข็ม 20 นาที หรือใช้เมลด็

หวงัปู้ หลวิสงิตดิตามจดุ ก่อนนอนให้กระตุ้น 2 - 3 นาที 
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รูปที่ 21  แสดงจุดฝังเขม็รักษาโรคปวดบริเวณลิน้ป่ี 
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ท้องอืดแน่น 
 ( Abdominal Distention : 腹胀) 

 

อาการท้องอืดแน่น พบได้บอ่ยในเวชปฏิบตัทิัว่ไป อาการอืดแน่นมกัเกิดขึน้ทัง้ช่วงบน
และลา่งของช่องท้อง โดยกระเพาะอาหารอยูช่่วงบนของช่องท้อง สว่นลําไส้เลก็และลําไส้

ใหญ่อยูส่ว่นลา่ง ตา่งทํางานร่วมกนัอยา่งสมบรูณ์ในการสะสม ยอ่ย และการดดูซมึเข้าสู่

ร่างกายของอาหารท่ีรับประทานเข้าไปรวมทัง้การกําจดักากของเสียออกจากร่างกาย เม่ือใดก็
ตามท่ีกระเพาะอาหารและลําไส้ไมส่ามารถทํางานได้ดีดงัเดมิ อาการท้องอืดแนน่ ปวดท้อง 
เรอ อาเจียน ฯลฯ ก็จะเกิดขึน้ ในบทตอ่ไปนีจ้ะกลา่วถงึอาการท้องอืดแน่นท่ีมีสาเหตจุาก
ความผิดปกตขิองกระเพาะอาหารและลําไส้เท่านัน้ ผู้ ท่ีมีอาการท้องอืด  จะรู้สกึปวดท้อง

สว่นบน  ทําให้แนน่ท้อง มีลมในท้อง ต้องเรอบอ่ยๆ บางคนอาจมีอาการคล่ืนไส้ อาเจียน อ่ิม
เร็ว หรืออาจมีอาการแนน่ท้อง แม้กินอาหารเพียงเลก็น้อย และแสบบริเวณหน้าอก     
 

สาเหตุ  
เกิดจากหลายสาเหต ุเช่น  
1. โรคในระบบทางเดนิอาหารเอง ได้แก่ โรคแผลในกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหาร

อกัเสบ มะเร็งกระเพาะอาหาร พยาธิในทางเดนิอาหาร อาการแสบบริเวณหน้าอก ซึง่อาจจะ
เป็นอาการของโรคกรดไหลย้อนได้  

2. โรคท่ีเกิดจากสิง่ภายนอก ได้แก่  
  • ยาตา่ง ๆ ท่ีใช้ ยาหลายชนิดจะทําให้เย่ือบกุระเพาะอาหารอกัเสบ ได้แก่ ยาแก้ปวด

ข้อทัง้หลาย  
          • ยาบางชนิด จะทําให้กระเพาะและลําไส้บีบตวัน้อยลง เช่น ยานอนหลบั ยากลอ่ม
ประสาท ยาปฏิชีวนะบางอยา่ง 

 • เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์เป็นสว่นผสม เชน่ สรุา เบียร์ หรือนํา้ชา กาแฟ จะทําให้

กระเพาะอาหารอกัเสบ รวมทัง้การระคายเคืองจากบหุร่ี  
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 • อาหารท่ียอ่ยยาก รวมทัง้อาหารท่ีมีกากมาก อาหารรสจดั อาหารหมกัดอง   
3. โรคของทางเดนินํา้ดี เช่น น่ิวในถงุนํา้ดี  
4.  โรคของตบัออ่น  
5.  โรคทางร่างกายอยา่งอ่ืน ๆ เชน่ เบาหวาน   โรคตอ่มไทรอยด์ 
6.  พฤตกิรรมในการรับประทานอาหาร ก็มีสว่นเก่ียวข้องกบัอาการท้องอืด โดยเฉพาะ

อาหารรสจดั จะทําให้เย่ือบกุระเพาะอาหารอกัเสบ การรับประทานด้วยความรีบร้อน เคีย้วไม่
ละเอียด หรือรับประทานครัง้ละมาก ๆ รวมทัง้รับประทานอาหารท่ียอ่ยยาก อาหารมนั  

สําหรับผู้ ท่ีชอบรับประทานผกั แม้จะมีเส้นใยมาก ถ้ารับประทานมากไปอาจจะทําให้
เกิดอาการท้องอืดขึน้ได้ เน่ืองจากร่างกายเราไมมี่นํา้ยอ่ยเส้นใยเหลา่นี ้ต้องอาศยัแบคทีเรียท่ี
อยูใ่นลําไส้ใหญ่เป็นตวัช่วยยอ่ยสลาย อยา่งไรก็ตามอาหารประเภทผกัก็มีประโยชน์ เพราะทํา
ให้การขบัถ่ายสะดวก  

เช่นเดียวกบัอาหารประเภทนมนัน้ ในคนแถบเอเชียจะไมมี่นํา้ยอ่ยท่ียอ่ยนม  หรือถ้ามีก็
มีปริมาณน้อย เม่ือรับประทานนมเข้าไปมาก อาจทําให้เกิดอาการท้องอืดหรือท้องเสีย ควรงด
หรือคอ่ย ๆ  ด่ืมนมทีละน้อย เพ่ือให้ร่างกายปรับตวัจนด่ืมนมได้ในปริมาณท่ีต้องการ แตห่าก
ด่ืมนมเปรีย้ว จะไมมี่อาการ เน่ืองจากในนมเปรีย้วจะมีการยอ่ยนมไปเป็นบางสว่นแล้ว  

ปัญหาท่ีพบบอ่ยในคนท่ีท้องอืด คือ โรคกระเพาะ อาจเป็นแผลในกระเพาะอาหาร หรือ
กระเพาะอาหารอกัเสบ หรืออาจเป็นโรคของทางเดนินํา้ดี เชน่ น่ิวในถงุนํา้ดี หรือจากอาหารท่ี
เรารับประทานเข้าไป แตถ้่าเป็นบอ่ย โดยเฉพาะผู้สงูอาย ุมกัจะเป็นสญัญาณเตือนถึงอาการ
นําอยา่งหนึง่ของมะเร็งในช่องท้อง ร่วมด้วยอาการอ่ืน ๆ เช่น เบ่ืออาหาร คล่ืนไส้ อาเจียน 
นํา้หนกัลด ซีด ควรมาพบแพทย์เพ่ือตรวจหาสาเหตท่ีุแน่ชดั  
 

การรักษาเบือ้งต้น  
อาจใช้ยาสามญัประจําบ้าน ได้แก่ ยาขบัลม หรือ ยาธาตนํุา้แดงก่อน และปรับอาหาร

โดยรับประทานอาหารออ่น ยอ่ยงา่ยแตพ่อควร หากไมดี่ขึน้ ควรไปพบแพทย์ สว่นการรับประ 
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ทานยาช่วยยอ่ย  อาจช่วยลดอาการท้องอืดได้บ้าง หากอาการไมท่เุลาลงควรไปพบแพทย์เพ่ือ
ตรวจหาสาเหตท่ีุแท้จริงของอาการท้องอืด            

ผู้ ท่ีมีอาการดงัตอ่ไปนี ้ ควรไปพบแพทย์เพ่ือทําการตรวจค้นหาสาเหตท่ีุแท้จริง และทํา
การรักษา   

1. ผู้สงูอาย ุเช่น อายเุกิน 40 ปี เร่ิมมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อ เกิดขึน้ในช่วงเวลาสัน้ ๆ 
เน่ืองจาก พบวา่มะเร็งของกระเพาะอาหาร หรือตบัมกัจะพบในคนอายเุกินกวา่ 40 ปี  

2. ในคนท่ีมีอาการท้องอืดร่วมกบัมีนํา้หนกัลด 
3. มีอาการซีด ถ่ายอจุจาระดํา 
4. มีอาเจียนตดิตอ่กนั หรือกลืนอาหารไมไ่ด้ 
5. ตวัเหลือง ตาเหลือง หรือมีก้อนในท้อง 
6. ปวดท้องมาก 
7. ท้องอืดแนน่ท้องมาก 
8. การขบัถ่ายอจุจาระเปล่ียนแปลงไปจากท่ีเคยเป็น เช่น อาการท้องผกูมากขึน้  จน

ต้องกินยาระบายหรืออาการท้องผกูสลบัท้องเดนิ  เป็นต้น  
 

การรักษา  
หากพบในผู้ ป่วยอายนุ้อย ไมมี่ข้อบง่ชีว้า่เป็นโรคท่ีอนัตราย แพทย์อาจให้การรักษาด้วย

ยาและแนะนําวิธีปฏิบตัติวั ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมในการกิน และนดัมาพบเพ่ือดอูาการ ถ้าไม่
ดีขึน้ แพทย์อาจดําเนินการสืบค้นหาสาเหต ุท่ีแท้จริงตอ่ไป   

หากพบในผู้สงูอาย ุ ควรแนะนําให้ไปพบแพทย์ เพราะอาการท้องอืด เป็นอาการนํา

อนัหนึง่ของมะเร็ง ในช่องท้อง โดยเฉพาะผู้สงูอายท่ีุไมเ่คยมีอาการมาก่อน เพิม่จะมีอาการ
ท้องอืด ในช่วงเวลาสัน้ ๆ รวมถงึมีอาการอยา่งอ่ืนร่วมด้วย เชน่ เม่ืออาหารคลื่นไส้ อาเจียน 
นํา้หนกัลด ซดี ควรจะพบแพทย์โดยเร็ว เพราะอาจจะเป็นอาการนําของมะเร็ง กระเพาะ
อาหารได้  
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หากอาการไมดี่ขึน้ แพทย์อาจจะดําเนินการ สืบค้นหาสาเหตตุา่ง ๆ ในกรณีท่ีกลา่ว
ข้างต้น และรักษาไปตามสาเหต ุ 
 

ข้อแนะนํา และการปฏิบตัติวัในผู้ที่มีอาการท้องอืดและการป้องกัน  
ควรงดด่ืมสรุา หรือ เคร่ืองด่ีมแอลกอฮอลล์ อาหารรสจดั อาหารหมกัดอง บหุร่ี นํา้ชา 

กาแฟ ผู้ ท่ีด่ืมนมแล้วมีอาการท้องอืด หรือท้องเสีย อาจจะขาดนํา้ยอ่ย ใช้ยอ่ยนม ต้อง

เปล่ียนแปลงวธีิการรับประทานและการดําเนินชีวิตประจําวนั ควรรับประทานอาหารประเภท
ผกัท่ีมีเส้นใยมาก ๆ ไมค่วรรับประทานมากเกินไป อาจจะทําให้เกิดอาการท้องอืดเกิดขึน้ได้ 
เพราะเส้นใยอาหาร หรือกากใยอาหาร ร่างกายเรายอ่ยไมไ่ด้ ต้องอาศยัแบคทีเรียท่ีอยูใ่น

ลําไส้ใหญ่เป็นตวัช่วยยอ่ยสลาย แตอ่ยา่งไรก็ตาม อาหารประเภทผกั ก็มีประโยชน์ เพราะทํา
ให้การขบัถ่ายสะดวก สําหรับผู้ ท่ีเป็นโรคกระเพาะอาหาร ไมค่วรรับประทานอาหารครัง้ละ

มาก ๆ แตค่วรมีอาหารวา่งระหวา่งมือ้ รับประทานอาหารช้า ๆ เคีย้วให้ละเอียดไมค่วรรีบร้อน  
 

สาเหตุ  
ศาสตร์การแพทย์จีนแบง่สาเหตดุงันี ้
1) การรับประทานอาการท่ีไมต่รงเวลา หรือทานอาหารปริมาณมากเกินไป จะทําให้

หน้าท่ีของกระเพาะอาหารและลําไส้เสียไป การยอ่ยและการดดูซมึไมส่มบรูณ์เกิดอาหาร
ตกค้าง ขดัขวางการไหลเวียนของช่ี หรือแปรเปล่ียนเป็นความร้อน ซึง่จะเข้าสูก่ระเพาะอาหาร
และลําไส้ ก่อให้เกิดอาการท้องอืดแน่น  

2) กระเพาะอาหารและม้ามท่ีออ่นแอ หรือภาวะเจ็บป่วยเรือ้รังทําให้การทําหน้าท่ีของ 
กระเพาะอาหารและม้ามในการลําเลียงและดดูซมึเสียไป การไหลเวียนของช่ีกระเพาะอาหาร
และม้ามไมดี่ดงัเดมิจงึเกิดอาการท้องอืดแน่น 
 

การวนิิจฉัยแยกกลุ่มโรค 
1) ภาวะแกร่ง 

อาการ: ท้องอืด แน่นอดึอดั กดนวดแล้วอาการเป็นมากขึน้ ปวดท้อง เรอ หายใจมีกลิน่ 
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เหม็น ปัสสาวะสีเข้ม ท้องผกู บางครัง้มีไข้ร่วมด้วย อาเจียน  
ลิน้  มีฝ้าเหลืองหนา ; ชีพจร  ล่ืน-เร็ว (Hua-ShuMai)  
วิเคราะห์อาการ : อาหารท่ีไมย่อ่ยตกค้างในกระเพาะอาหารทําให้เกิดการอืดแนน่ใน

ท้อง หายใจมีกลิน่เหม็น เรอ และอาจอาเจียนได้ หากมีอาหารท่ีไมย่อ่ยตกค้างในลําไส้จะเกิด
การแนน่ท้องปวดท้อง ท้องผกู อาหารท่ีตกค้างอยูเ่ป็นภาวะแกร่ง น่ีจงึอธิบายได้วา่การกด
นวดจะทําให้อาการเป็นมากขึน้ ภาวะไข้ ปัสสาวะสีเข้ม ลิน้มีฝ้าเหลืองหนา ชีพจรเร็วและแรง
เป็นการบง่ชีภ้าวะมีความร้อนในกระเพาะอาหาร 
  

2) ภาวะพร่อง 
อาการ: ท้องอืดแน่น กดนวดแล้วอาการดีขึน้ มีเสียงเคล่ือนไหวในกระเพาะอาหาร 

และลําไส้ ถ่ายเหลว เบ่ืออาหาร ออ่นเพลียอิดโรย กระวนกระวาย ปัสสาวะสีใส  
ลิน้  ซีดฝ้าขาว ; ชีพจร แรง  
วิเคราะห์อาการ : ภาวะช่ีพร่องของม้ามและกระเพาะทําให้การลาํเลียงและดดูซมึ

อาหารผิดปกตไิป จงึทําให้เกิดการเบ่ืออาหาร มีเสียงเคล่ือนไหวในกระเพาะอาหารและลําไส้ 
และถ่ายเหลว อาการปวดท่ีดีขึน้จากการกดนวดเป็นภาวะพร่อง เม่ือการลําเลียงและดดูซมึ
อาหารผิดปกตไิป การสร้างช่ีและเลือดยอ่มน้อยลง จงึเป็นสาเหตขุองความออ่นเพลียอิดโรย
และกระวนกระวาย ลิน้ซีดฝ้าขาว ชีพจรแรงเป็นอาการแสดงของภาวะช่ีพร่องของม้ามและ
กระเพาะอาหาร 

 

การรักษา 
หลักการรักษา: จดุบนเส้นลมปราณเท้าหยางหมงิ ใช้เป็นจดุหลกั ภาวะแกร่งให้ใช้การ

กระตุ้นแบบระบายเพ่ือควบคมุการไหลเวียนของช่ีในอวยัวะกลวง สว่นภาวะพร่องใช้การ
กระตุ้นแบบบํารุงหรือร่วมกบัการรมยาเพ่ือกระตุ้มเสริมหน้าท่ีของกระเพาะอาหารและม้าม

เพ่ือการควบคมุการไหลเวียนของช่ีและลดอาการท้องอืดแน่น  
จุดหลัก: ZhongWan (CV 12), TianShu (ST 25), ZuSanLi (ST 36),   
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           ShangJuXu (ST 37) 
จุดเสริม:- ภาวะแกร่ง: HeGu (LI 4), QiHai (CV 6), YinLingQuan (SP 9) 

           - ภาวะพร่อง: GuanYuan (CV 4), TaiBai (SP 3)  
อธิบาย: ZhongWan(CV 12) จดุมูข่องกระเพาะอาหาร, TianShu(ST 25) 

 จดุมูข่องลําไส้ใหญ่, ZuSanLi(ST 36) จดุเหอลา่งของกระเพาะอาหาร, ShangJuXu (ST 37) 
จดุเหอลา่งของลําไส้ใหญ่ ใช้หลกัการเลือกจดุมูแ่ละจดุเหอเพ่ือการควบคมุการทํางานของ
กระเพาะอาหารและลําไส้เพ่ือให้ช่ีไหลเวียนได้ตามปกต ิลดอาการอืดแน่นท้อง, Hegu (LI 4) 
และ QiHai (CV 6) ใช้ควบคมุการเดนิของช่ี สว่น YinLingQuan (SP 9) ใช้กําจดัความร้อน
ชืน้ TaiBai (SP 3) และ GuanYuan (CV 4) ช่วยเพิ่มความแข็งแรงสมบรูณ์ของม้ามและ
กระเพาะอาหารและช่วยในการลําเลยีงและดดูซมึอาหาร  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 22  แสดงจุดฝังเขม็รักษาอาการท้องอืดแน่น 
 
 



การฝังเข็มรักษาอาการปวด                                                                                            
 
 

153

ปัสสาวะตกค้าง  
 ( Urinary Retention : 尿潴留) 

 

ภาวะปัสสาวะค้างในกระเพาะปัสสาวะ คือภาวะท่ีไมส่ามารถขบัปัสสาวะออกได้หมด

ตามธรรมชาต ิ โดยยงัมีปัสสาวะค้างอยูใ่นกระเพาะปัสสาวะมากกวา่ 50 มิลลลิติร ปัสสาวะ
ลําบาก ปัสสาวะตดิขดัเป็นช่วง ๆ ขณะปัสสาวะ รู้สกึได้วา่ปัสสาวะไมส่ดุ ใช้เวลาปัสสาวะ
นาน ปวดหน่วงท้องน้อย การท่ีปัสสาวะค้างอยูใ่นกระเพาะปัสสาวะอาจนําไปสูภ่าวะกลัน้

ปัสสาวะไมไ่ด้ ปวดปัสสาวะช่วงกลางคืน หากเกิดการคัง่ค้างของปัสสาวะกะทนัหนั ถือเป็น
ภาวะฉกุเฉิน จะมีอาการปวดกระเพาะปัสสาวะเกิดขึน้ได้ กระเพาะปัสสาวะท่ีขยายตวัเกิน

ปกตอิาจฉีกขาดได้ หากมีแรงดนัในกระเพาะปัสสาวะมากเกินไป นํา้ปัสสาวะจะถกูดนัย้อน
ขึน้ไปในท่อไต สง่ผลให้เกิดภาวะไตบวมนํา้ได้ และเกิดการอกัเสบตดิเชือ้ท่ีไต ไตวายได้ ใน
ระยะยาวอาจทําให้โรคและอาการเหลา่นีต้ามมา  

1) น่ิวในกระเพาะปัสสาวะ  
2) กล้ามเนือ้ detrusor ฝ่อลีบหรือโตผิดปกต ิ
3) ไตบวมนํา้  
4) เกิดถงุ (diverticula) ท่ีผนงักระเพาะปัสสาวะ ซึง่อาจเกิดน่ิวหรืออกัเสบตดิเชือ้ได้ 

 

สาเหตุ  
1) กระเพาะปัสสาวะ  
- การทํางานท่ีไมป่ระสานกนัของ detrusor sphincter  
- Neurogenic bladder พบบอ่ยใน pelvic splanchic nerve damage, cauda 

equina syndrome, descending cortical fibers lesion, pontine micturation or storage 
center lesions, demyelinating diseases or Parkinson's disease  

- Iatrogenic (doctor-caused) scarring of the bladder neck (commonly from 
removal of indwelling catheters or cystoscopy operations) 
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- Damage to the bladder  
2. ต่อมลูกหมาก  
- ตอ่มลกูหมากโต  
- มะเร็งของตอ่มลกูหมากและอวยัวะในอุ้งเชิงกราน  
- ตอ่มลกูหมากอกัเสบ  
3. องคชาตแิละทางเดนิปัสสาวะ  
- Congenital urethral valves    
- Phimosis or pinhole meatus  
- Circumcision  
- Obstruction in the urethra, for example a metastasis or a precipitated 

pseudogout crystal in the urine  
- STD lesions (gonorrhoea causes numerous strictures, leading to a "rosary 

bead" appearance, whereas chlamydia usually causes a single stricture)  
4. สาเหตุอ่ืนๆ  
- Paruresis (shy bladder syndrome) in extreme cases, urinary retention can 

result  
- Consumption of some psychoactive substances, mainly stimulants, such as 

MDMA and amphetamine.  
- Use of NSAIDs or drugs with anticholinergic properties.  
- Stones or metastasis can theoretically appear anywhere along the urinary 

tract, but vary in frequency depending on anatomy  
- Paruresis คือภาวะท่ีไมส่ามารถปัสสาวะได้เม่ืออยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนหรืออยูใ่นท่ีสาธารณะ 

อาจถือเป็นสว่นหนึง่ของภาวะปัสสาวะค้างได้ ถึงแม้วา่จะเกิดจากภาวะทางด้านจิตใจก็ตาม 
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การวนิิจฉัย 
การตรวจการไหลและปริมาณของปัสสาวะ จะชว่ยในการวินิจฉยัความผิดปกตไิด้ ใน

การตรวจด้วยเคร่ืองอลัตร้าซาวด์ ปริมาณการไหลของปัสสาวะ การไหล ๆ หยดุ ๆ และ
ปริมาณคงเหลือของปัสสาวะหลงัจากปัสสาวะสดุแล้ว โดยปกตจิะมีการไหลของปัสสาวะท่ี 
20 – 25 มิลลลิติรตอ่วินาที ปริมาณคงเหลือของปัสสาวะหลงัจากปัสสาวะสดุแล้วมากกวา่ 
50 มิลลลิติรจะบง่ชีว้า่อาจมีการตดิเชือ้ซํา้ ๆ ได้ สําหรับผู้ ท่ีมีอายมุากกวา่ 60 ปีปริมาณ
คงเหลือของปัสสาวะหลงัจากปัสสาวะสดุแล้วอาจมากถงึ 50 – 100 มลิลลิติร เน่ืองจากความ
ออ่นแอของกล้ามเนือ้ detrusor ในภาวะปัสสาวะคัง่ค้างเรือ้รังอาจตรวจพบวา่ขนาดความจุ
ของกระเพาะปัสสาวะเพิ่มขึน้มากกวา่ปกต ิ(ปกต ิ400 – 600 มิลลลิติร)  

การตรวจหา prostate-specific antigen (PSA) ช่วยในการวินิจฉยัและแยกโรคมะเร็ง
ตอ่มลกูหมาก ตอ่มลกูหมากโต และตอ่มลกูหมากอกัเสบออกไปได้ และการตรวจชิน้เนือ้ของ
ตอ่มลกูหมาก (TRUS biopsy of the prostate [trans-rectal ultra-sound guided]) 
สามารถแยกภาวะดงักลา่วออกจากกนัได้ การตรวจ BUN/Cr ช่วยบอกถึงความเสียหายของ
ไตจากแรงดนัย้อนกลบัของปัสสาวะ การตรวจทางเดนิปัสสาวะด้วยกล้อง จะช่วยให้เห็น

สภาพและชนิดของการอดุกัน้ในทางเดนิปัสสาวะได้ 
  

การรักษา 
ในภาวะปัสสาวะค้างชนิดฉบัพลนั การใสส่ายสวนปัสสาวะ หรือใส ่ prostatic stent 

หรือการผา่ตดัวางสายระบายปัสสาวะผา่นหน้าท้องเป็นการรักษาเบือ้งต้นเพ่ือลดแรงดนัใน

กระเพาะปัสสาวะ  
ในระยะยาว การรักษาขึน้กบัสาเหตท่ีุตรวจพบ ตอ่มลกูหมากโตอาจให้การรักษาด้วย

ยาเช่น alpha blocker and 5-alpha-reductase inhibitor หรือการผา่ตดัลดขนาดตอ่ม
ลกูหมาก (prostatectomy or transurethral resection of the prostate [TURP]) สําหรับ
ผู้สงูอายท่ีุยงัคงมีปัญหาอยูอ่าจใช้การสวนปัสสาวะด้วยตวัเองเป็นระยะ ๆ ซึง่ยา 5-alpha-
reductase inhibitor อาจชว่ยให้ปัสสาวะคลอ่งมากขึน้หลงัการถอดสายสวนปัสสาวะ 



156                                                                                            การฝังเข็ม รมยา เลม่ 3 
 
 

 

ภาวะแทรกซ้อน 
ภาวะปัสสาวะค้าง อาจเกิดขึน้ได้โดยไมมี่อาการเตือน จะพบเพียงการปัสสาวะท่ีออก

น้อยลงเร่ือย ๆ แตใ่นบางคนเทา่นัน้ท่ีอาจเกิดขึน้กะทนัหนั ซึง่ถือเป็นภาวะฉกุเฉินท่ีต้องรีบ
รักษา อาการปวดอาจปวดอยา่งรุนแรงเม่ือไมส่ามารถปัสสาวะออกได้ นอกจากนีอ้าจมี

อาการเหง่ือแตก เจ็บหน้าอก วิตกกงัวล และความดนัโลหิตสงูขึน้ ผู้ ป่วยบางคนอาจเป็นลม
หมดสต ิหรืออาจมีภาวะฉกุเฉินของหวัใจร่วมด้วยได้ และหากไมไ่ด้รับการรักษาท่ีถกูวธีิอาจมี
อนัตรายตอ่กระเพาะปัสสาวะและเกิดภาวะไตวายเรือ้รังตามมา ภาวะปัสสาวะคัง่ค้างเป็น

ภาวะท่ีหากรักษาได้เร็วจะลดภาวะแทรกซ้อนได้มาก 
 

ในมุมมองของศาสตร์การแพทย์แผนจีน 
ศาสตร์การแพทย์จีนกลา่ววา่ ภาวะนีเ้ป็นผลมาจากช่ีของกระเพาะปัสสาวะทํางานไม่

ปกต ิดงัท่ีกลา่วไว้ใน คมัภีร์ หวงตีเ้น่ยจิง วา่ “กระเพาะปัสสาวะมีหน้าท่ีเก็บรวบรวมของเหลว 
หากสามารถปัสสาวะได้ปกต ิหมายถึงช่ีเป็นปกตดีิ หากผิดปกตจิะเกิดการคัง่ของปัสสาวะ” 
 

สาเหตุและกลไกการเกดิโรค 
ความร้อนท่ีสะสมตกค้างในกระเพาะปัสสาวะ หรือความร้อนท่ีเคล่ือนท่ีมาจากไต

สะสมในกระเพาะปัสสาวะ จะขดัขวางหนว่งเหน่ียวช่ีและก่อให้เกิดการคัง่ของปัสสาวะ  
ไตและกระเพาะปัสสาวะตา่งมีความสมัพนัธ์แบบนอกใน หน้าท่ีของกระเพาะปัสสาวะ

เกิดจากหยางไตอุน่กระเพาะปัสสาวะ หากหยางไตและไฟม่ิงเหมินออ่นลงจะทําให้กระเพาะ
ปัสสาวะไมส่ามารถขบัปัสสาวะออกไปได้  

ภาวะการบาดเจ็บ หรือการผา่ตดัท่ีขดัขวางหนว่งเหน่ียวการไหลเวียนของช่ีในเส้น
ลมปราณ หรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บตอ่อวยัวะตนั ตา่งเป็นสาเหตใุห้เกิดการคัง่ของปัสสาวะ 

 

การวนิิจฉัยแยกกลุ่มโรค 
1) ความร้อนสะสมตกค้างในกระเพาะปัสสาวะ 
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อาการ: ปัสสาวะร้อน ออกน้อยหรือไมอ่อก รู้สกึแนน่และหน่วงในท้องน้อย กระหายนํา้
แตไ่มอ่ยากด่ืมนํา้ ท้องผกู  

ลิน้  แดง ฝ้าเหลือง   ชีพจร เร็ว  
วิเคราะห์อาการ: ในภาวะท่ีมีความร้อนสะสมตกค้างในกระเพาะปัสสาวะ ปัสสาวะจะ

ร้อน ออกน้อยและคัง่ในกระเพาะปัสสาวะได้ เม่ือมีนํา้และความร้อนอยูด้่วยกนั ประกอบกบั
หน้าท่ีของกระเพาะปัสสาวะเสียไป จะเกิดการคัง่ของปัสสาวะ เม่ือของเหลวในร่างกายไม่

สามารถหมนุเวียนได้ตามปกต ิ จะเกิดการกระหายนํา้แตไ่มอ่ยากด่ืมนํา้ ลิน้  แดงฝ้าเหลือง 
ชีพจร  เร็ว ท้องผกูเป็นอาการท่ีเกิดจากความร้อนสะสมในท้องสว่นลา่ง 
 

2) ไฟที่มิ่งเหมินลดลง  
อาการ: ปัสสาวะออกทีละน้อยเป็นหยด ๆ ความแรงของปัสสาวะลดลง ดซูีดกระวน

กระวาย มีการสัน่ของร่างกายสว่นต่ํากวา่เอว ปวดเม่ือยเอวเขา่ออ่น  
ลิน้  ซีด ; ชีพจร  จมเลก็ ออ่นแรงท่ีตําแหน่งไต 
วิเคราะห์อาการ: อาการของปัสสาวะออกทีละน้อยเป็นหยดๆ ความแรงของปัสสาวะ

ลดลง เป็นอาการของหยางไตพร่อง ซึง่จะมีผลตอ่การลําเลียงขนสง่ปัสสาวะ ภาวะซีด กระวน
กระวาย และลิน้ซีดเกิดจากไฟท่ีมิง่เหมินลดลงสง่ผลให้ช่ีเดนิทางไปท่ีไตลดลง 
 

3)  ช่ีในเส้นลมปราณถูกทาํลาย 
อาการ: ปัสสาวะออกทีละน้อย เป็นหยด ๆ หรือปัสสาวะคัง่ ปวดหน่วงท้องน้อย  
ลิน้สีมว่งคลํา้เป็นจดุ ๆ ชีพจรเร็วสลบัหยดุไมแ่น่นอน (CuMai)  
วิเคราะห์อาการ: หลงัจากได้รับบาดเจ็บ หรือหลงัการผา่ตดัในช่องท้องสว่นลา่ง ช่ีของ

เส้นลมปราณกระเพาะปัสสาวะได้รับความเสียหาย เกิดภาวะเลือดคัง่ ตามมาด้วยอาการ

ปัสสาวะออกน้อยเป็นหยด ๆ ปัสสาวะคัง่ ปวดหนว่งในท้องน้อย ลิน้สีมว่งคลํา้เป็นจดุ ๆ ชีพ
จรเร็วสลบัหยดูไมแ่น่นอน เป็นอาการของเลือดคัง่ 
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การรักษา  
การฝังเข็มระบบเส้นลมปราณ 
1. ความร้อนสะสมตกค้างในกระเพาะปัสสาวะ 

หลักการรักษา: เลือกจดุอวยัวะหน้าและหลงั (Shu-Mu) เป็นจดุหลกัในการรักษา 
กระตุ้นระบายเพ่ือขจดัความร้อน และกระตุ้นให้เกิดการปัสสาวะ  

จุดหลัก: PangGuangShu (BL 28), ZhongJi (CV 3), SanYinJiao (SP 6),         
            และ WeiYang (BL 39)  
อธิบาย: PangGuangShu (BL 28) จดุอวยัวะหลงัของกระเพาะปัสสาวะ และ 

ZhongJi (CV 3) จดุอวยัวะหน้าของกระเพาะปัสสาวะ ใช้การกระตุ้นระบาย เพ่ือระบายความ
ร้อนจากกระเพาะปัสสาวะ และปรับการทํางาน, SanYinJiao (SP 6) ใช้เพ่ือขจดัความร้อน
จากช่องท้องช่วงลา่ง, WeiYang (BL 39) จดุเหอลา่งของซานเจียวเสริมการไหลเวียนของนํา้ 
จดุท่ีกลา่วมานีใ้ช้ร่วมกนัจะช่วยขจดัความร้อนเพิ่มการขบัปัสสาวะ  
 

2. ไฟที่มิ่งเหมินลดลง  
หลักการรักษา: เลือกจดุท่ีเก่ียวข้องบนเส้นลมปราณไตเป็นจดุหลกั ใช้การปักกระตุ้น

บํารุงเพ่ืออุน่หยางไต  
จุดหลัก: MingMen (GV 4), ShenShu (B L23), BaiHui (GV 20), GuanYuan (CV 4) 

และ YangChi (TE 4)  
อธิบาย: ในภาวะท่ีช่ีไตพร่องและไฟท่ีมิ่งเหมินลดลงต้องทําการเสริมบํารุงช่ีไต จงึใช้ 

จดุ MingMen (GV 4) และ ShenShu (BL 23) กระตุ้นบํารุง เพ่ือบํารุงหยางไต รมยาท่ีจดุ  
BaiHui (GV 20) และ GuanYuan (CV 4) เพ่ือเสริมกระตุ้นช่ีไต ซึง่การขบัถ่ายของปัสสาวะท่ี
ดียอ่มเกิดจากการไหลเวียนของช่ีท่ีดี ดงันัน้เม่ือช่ีไตพร่องจงึทําให้ซานเจียวควบคมุการไหล 
เวียนของนํา้ได้ไมดี่, YangChi (TE 4) เป็นจดุหยวนช่ีของซานเจียวจะทําให้การทําหน้าท่ีของ
ซานเจียวเป็นปกต ิและการไหลเวียนของนํา้ก็เป็นปกต ิ
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3. ช่ีในเส้นลมปราณถูกทาํลาย 
หลักการรักษา: เลือกจดุอวยัวะหน้า (Mu) ของกระเพาะปัสสาวะเป็นจดุหลกั ใช้การ

กระตุ้นบํารุงและระบายเทา่กนั เพ่ือเสริมการไหลเวียนของช่ีในเส้นลมปราณ และคงการทํา
หน้าท่ีของกระเพาะปัสสาวะ 

จุดหลัก: ZhongJi (CV 3), SanYinJiao (SP 6), ShuiDao (ST 28), ShuiQuan (KI 5) 
อธิบาย: การบาดเจ็บหรือการผา่ตดั อาจก่อความเสียหายตอ่หลอดเลือดและการไหล 

เวียนของโลหิต และก่อให้เกิดการขดัขวางการทํางานของกระเพาะปัสสาวะ ทําให้มีภาวะปัส 
สาวะออกน้อย หรือไมอ่อกได้,  ZhongJi (CV 3) จดุอวยัวะหน้าของกระเพาะปัสสาวะ ใช้เพ่ือ
ปรับการทํางานของกระเพาะปัสสาวะ และเพิ่มการขบัปัสสาวะ ; SanYinJiao (SP 6) ใช้เพ่ือ
เสริมการไหลเวียนของเลือดและช่ีของเส้นลมปราณ ; ShuiQuan (KI 5) จดุซีของเส้นลม 
ปราณไตและ ShuiDao (ST 28) ใช้เพ่ือเสริมการขบัปัสสาวะ ลดภาวะแนน่ตงึและลดปวด
ของท้องน้อย 
 

- การฝังเข็มห ู
จุดที่ใช้: Urinary bladder, Kidney, Urethra, External genitalia, End of inferior 

helix crus  
วิธีการ: เลือกครัง้ละ 2 – 4 จดุ ใช้ปักเข็ม กระตุ้นด้วยมือหรือใช้เคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้า 

นาน 15 – 20 นาที เลือกใช้จดุสลบักนัไป ในการรักษารอบใหม ่ทําการรักษาวนัละครัง้ 
 

- การกระตุ้นด้วยเคร่ืองกระตุ้นเข็มไฟฟ้า 
จุดที่ใช้: WeiDao (GB 28)  
วิธีการ: ปักท่ีจดุ WeiDao (GB 28) ทัง้สองข้างให้ปลายเข็มชีไ้ปท่ีจดุ QuGu (CV 2) 

ลกึ 2 – 3 ชุ่น แล้วกระตุ้นด้วยเคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้า ด้วยคล่ืน intermittent นาน 10 – 20 นาที 
ในระหวา่งนี ้ให้ปรับเพิ่มความแรงทีละน้อย 
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- การรมยา 
จุดที่ใช้: SanJiaoShu (BL 22), ShenShu (BL 23), ZhongJi (CV 3), CiLiao (BL 32) 
วิธีการ: ใช้โกฐฯ แทง่ รมท่ีจดุโดยตรง รมยา จดุละ 3 – 5 นาที หากใช้ขิงคัน่ให้ใช้โกฐฯ 

ปัน้ 5 – 7 ก้อนตอ่จดุ ทําการรักษาวนัละครัง้ 
 

- การกดนวดจุด 
จุดที่ใช้: LiNiao (EX-CA 4); {จดุกึ่งกลางระหวา่งกลางสะดือกบัขอบบนกระดกูหวัเห

น่า (เทา่กบั 2.5 ชุ่นเหนือขอบบนกระดกูหวัเหน่า) หรืออยูร่ะหวา่งจดุ GuanYuan (CV 4) และ 
ShiMen (CV 5)} 

วิธีการ: ใช้นิว้หวัแมมื่อกดนวดเบา ๆ ช้า ๆ นานประมาณ 15 นาทีจนผู้ ป่วยรู้สกึอยาก
ปัสสาวะ และให้กระตุ้นตอ่จนกระทัง่ปัสสาวะเสร็จ หรือใช้การฝังเข็มท่ีจดุนีโ้ดยใช้เข็ม 1.5 ชุ่น
ปักลกึ 1 ชุ่นกระตุ้นเข็มด้วยการหมนุเข็มไปมา จนได้ช่ีและทําให้ผู้ ป่วยรู้สกึอยากปัสสาวะ 
หากยงัไมอ่ยากปัสสาวะหลงักระตุ้นเข็มแล้ว ให้กระตุ้นซํา้ในอีก 5 นาที จนกวา่จะรู้สกึอยาก
ปัสสาวะ และปัสสาวะออกได้ 
 

หมายเหตุ: การรักษาด้วยการฝังเข็มเป็นการรักษาท่ีได้ผลดีทัง้ภาวะปัสสาวะคัง่หรือ
กลัน้ปัสสาวะไมไ่ด้ สิง่ท่ีสําคญัคือสาเหตท่ีุแท้จริงของโรคควรได้รับการตรวจและรักษาให้หาย 
หากกระเพาะปัสสาวะมีปัสสาวะเตม็อยูค่วรปักเข็มตืน้และเอียง ไมค่วรปักตัง้ตรงและลกึ 
 
 
 
 
 
 
 



การฝังเข็มรักษาอาการปวด                                                                                            
 
 

161

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 23  แสดงจุดฝังเขม็รักษาโรคปัสสาวะตกค้าง  
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แผลกระเพาะอาหาร 
(Peptic Ulcer : 胃溃疡) 

 

แผลในกระเพาะอาหาร หมายถึง แผลท่ีเกิดขึน้ท่ีผนงัของกระเพาะอาหารและลําไส้เลก็
สว่นต้น (duodenum) ลกัษณะเป็นรูปกลมหรือรี มกัเกิดท่ีบริเวณ pyrorus ของกระเพาะ
อาหาร และ bulb ของลําไส้เลก็ก่อน สาเหตอุาจมากมายแตไ่มส่ามารถยืนยนัได้แน่นอน 
มกัจะมีอาการปวดบริเวณลิน้ป่ี เรอหรือเรอเปรีย้ว คล่ืนไส้ อาเจียนและเบ่ืออาหาร อาการ
ปวดเร่ิมต้นมกัเก่ียวข้องกบัการรับประทานอาหารลงไป ในกรณีของแผลในกระเพาะอาหาร

มกัเกิดอาการปวดราว 30 นาทีถงึ 2 ชัว่โมง หลงัรับประทานอาหารแล้วหายไป บางครัง้อาจ
ปวดก่อนรับประทานอาหารมือ้ตอ่ไป สว่นแผลในลําไส้เลก็สว่นต้นมกัจะปวดหลงัรับประทาน
อาหารแล้ว 3 – 4 ชัง่โมง และดีขึน้หลงัรับประทานอาหารมือ้ถดัไป   

โดยทัว่ไป ถ้าเม่ือใดท่ีเรารู้สกึปวดท้องเรามกัจะคดิวา่เป็นโรคกระเพาะอาหารก่อนเป็น

อนัดบัต้น ๆ ทัง้ท่ีความจริงแล้วอาจเป็นโรคอ่ืน ๆ เช่น โรคน่ิวในถงุนํา้ดี (มีอาการคล้ายกบัโรค
กระเพาะอาหารทกุอยา่ง) ตบัอกัเสบ เนือ้งอกในตบั และตบัออ่นอกัเสบ เป็นต้น ในท่ีนีเ้ราจะ
กลา่วถึงโรคแผลในกระเพาะอาหาร ซึง่เป็นโรคท่ีมีความรุนแรงและอาจมีภาวะแทรกซ้อนท่ี

เป็นอนัตรายถึงชีวิตได้ 
 

อาการและความรุนแรง  
ผู้ ป่วยอาจจะปวดท้องมากหรือน้อยตามอาการ ท้องอืด คล่ืนไส้ กินอ่ิมงา่ย หากมีอา 

การรุนแรง จะมีเลือดออกและทําให้กระเพาะทะล ุซึง่ถือวา่เป็นอาการท่ีรุนแรงมาก โดยทัว่ไป
พบวา่ผู้ ป่วยร้อยละ 50 - 60 อาการจะคอ่ย ๆ ทเุลา และหายไปเองโดยไมต้่องรับการรักษา 
แตโ่อกาสท่ีจะกลบัมาเป็นอีกมีอตัราสงูถงึร้อยละ 80 ถึงแม้วา่จะได้รับการรักษาดีเพียงใดก็

ตาม และท่ีสําคญั คือ พบวา่มีอาการแทรกซ้อน ซึง่หมายถึง มีเลือดออก ถ่ายเป็นเลือด ถ่าย
เป็นสีดําเหลว (จากเลือดท่ีออกในกระเพาะอาหาร ทําปฏิกิริยากบักรดในกระเพาะอาหาร) 
นอกจากนี ้ หากแผลทะลจุะทําให้ปวดท้องอยา่งรุนแรง มีไข้ ช็อค และอาจถงึแก่ชีวิต การ
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รักษาจะทําโดยการผา่ตดั แผลท่ีหายจะเป็นพงัผืด โดยเฉพาะลําไส้เลก็ท่ีจะตีบ อดุตนั ทําให้มี
อาการอาเจียน และปวดท้อง โดยทัว่ไปผู้ ป่วยท่ีเคยมีเลือดออกจะมีโอกาสเกิดโรคซํา้เพิม่จาก
ร้อยละ 20 - 25 เป็น ร้อยละ 50 และจากสถิตพิบวา่ผู้ ป่วยร้อยละ 50 ของคนไข้ท่ีมีเลือดออก
จะไมแ่สดงอาการใด ๆ แม้แตป่วดท้อง ซึง่เป็นสิง่ท่ีพงึระวงัของโรคชนิดนี ้

อาการ  
1) จะปวดท้องเม่ือท้องวา่ง ใกล้มือ้อาหารหรือหลงัอาหาร แตจ่ะไมป่วดตลอดเวลา เม่ือ

ได้รับประทานอาหารจะทําให้อาการดีขึน้ ซึง่แตกตา่งจากอาการของโรคน่ิวในถงุนํา้ดี ท่ีจะ

ปวดท้องหลงัอาหาร ไมป่วดตอนท้องวา่ง แตถ้่าปวดจะปวดตลอดทัง้คืนตดิตอ่กนั  
2) ปวดท้องเวลาดกึ คล่ืนไส้ อาเจียนออกมาเป็นอาหารท่ีแยกชนิดอยา่งชดัเจน  
 

การดแูลตนเอง แบง่ออกเป็น 3 ระยะ 
ระยะที่ 1 ป้องกนัการเกิดโรค สามารถทําโดยวิธีดงันี ้
- ค้นหาสาเหต ุ และสงัเกตอาหารท่ีรับประทาน วา่ทําให้ร่างกายเกิดความผิดปกตหิรือ 

ไม ่อยา่งไร  
- ไมรั่บประทานยาแก้ปวดโดยปราศจากแพทย์สัง่ และควรหลีกเล่ียงสารเสพตดิ และ

เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ รวมทัง้ของหมกัดอง 
- พกัผอ่นให้เพียงพอ ทําจิตใจให้สบายไมเ่ครียด 
- หากมีอาการของโรคตดิเชือ้ชนิดตา่ง ๆ เช่น ไข้เลือดออก มาลาเรีย ไทฟอยด์ ไข้หวดั

ใหญ่ ควรรีบรักษาให้หายขาดโดยเร็ว 
ระยะที่ 2 การรักษาเม่ือมีอาการอกัเสบ 
- พบแพทย์สม่ําเสมอตามเวลานดั โดยทัว่ไปแพทย์จะให้รับประทานยานํา้หรือยาเม็ด 

โดยพิจารณาจากความรุนแรงของอาการ โดยปกตผิู้ ป่วยท่ีมีอาการระยะรุนแรงแพทย์จะให้

รับประทานยานํา้ เน่ืองจากออกฤทธ์ิเร็ว 
- ควรรับประทานอาหารท่ียอ่ยง่าย และมีรสชาตอิอ่น 
- พกัผอ่นให้เพียงพอ 
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ระยะที่ 3 หลงัจากได้รับการรักษา 
 - งดอาหารท่ีเป็นปัจจยัเส่ียง เชน่ เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ อาหารรสจดั 

ร้อนจดั เยน็จดั ของหมกัดอง รวมทัง้อาหารท่ีทําให้เกิดก๊าซในกระเพาะอาหาร 
- ทําจิตใจให้สดช่ืนแจ่มใส และพกัผอ่นอยา่งเพียงพอ 
- ด่ืมนํา้มาก ๆ ป้องกนัอาการท้องผกู และควรเคีย้วอาหารให้ละเอียด เพ่ือไมใ่ห้กระ 

เพาะอาหารทํางานหนกั 
โรคแผลในกระเพาะอาหารเป็นเหมือนภยัเงียบท่ีคอยบัน่ทอนสขุภาพ หากละเลยไมใ่ห้

ความใสใ่จดแูลสงัเกตอาการของตนเอง อาจทําให้ความรุนแรงของโรคเพ่ิมมากขึน้ และอาจ
ถึงแก่ชีวิตได้ ดงันัน้เม่ือมีอาการท่ีใกล้เคียงกบัท่ีกลา่วมา จงึควรพบแพทย์เพ่ือตรวจโดยเร็ว 
เพราะถ้าหากทิง้ไว้นานจะสง่ผลให้การรักษาไมไ่ด้ประสทิธิภาพเทา่ท่ีควร 

การแพทย์แผนจีน จดัให้แผลในกระเพาะอาหารอยูใ่นกลุม่ WeiWanTong (epigastric 
pain) มีสาเหตจุากสมองถกูรบกวนการทํางานจากช่ีตบัตดิขดั และผลสืบเน่ืองจากกระเพาะ
อาหารถกูช่ีตบัรุกราน หรือสขุนิสยัการรับประทานอาหารไมถ่กูต้อง เชน่ รับประทานอาหารไม่
เป็นเวลา หรือชอบรับประทานอาหารสกุ ๆ ดบิ ๆ เย็นหรือรสชาตจิดัจ้าน ก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บตอ่กระเพาะอาหารและม้าม สาเหตขุองแผลในกระเพาะอาหารคือการคัง่ของช่ีและ

เลือดทําให้กระทบตอ่กระเพาะอาหาร ม้ามและตบั 
 

การรักษา  
แผลในกระเพาะอาหารแบง่ตามสาเหตไุด้เป็น 5 ชนิดคือ 1) ช่ีของกระเพาะอาหารและ

ตบัตดิขดั 2) ช่ีและเลือดคัง่ 3) ความร้อนตดิขดัในกระเพาะอาหารและตบั 4) อินกระเพาะอา 
หารพร่อง และ 5) ภาวะเย็นพร่องของม้ามและกระเพาะอาหาร ใช้จดุบนเส้นลมปราณ

กระเพาะอาหาร ม้าม กระเพาะปัสสาวะและตบัเพ่ือรักษา 
 

1.  ช่ีของกระเพาะอาหารและตบัตดิขัด 
อาการ: ปวดแน่นบริเวณลิน้ป่ี จกุเสียดชายโครง เรอหรือเรอเปรีย้ว เบ่ืออาหาร อาการ 
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แยล่งหากอารมณ์ไมดี่  
ลิน้  บางฝ้าขาว ; ชีพจร  ตงึ (XianMai) 
หลักการรักษา: ลดช่ีตบัตดิขดั ปรับการไหลเวียนของช่ี ปรับสมดลุกระเพาะอาหาร

เพ่ือลดอาการปวด  
จุดหลัก: 
- ระบาย GeShu (BL 17), GanShu (BL 18), TaiChong (LR3), QiMen (LR 14) 
- บํารุงระบายเท่ากนั WeiShu (BL 21), ZhongWan (CV 12), ZuSanLi (ST 36 
อธิบาย: GanShu (BL 18) จดุซ ูและ QiMen (LR 14) จดุมูข่องตบัจะช่วยสงบตบัและ

กระจายช่ีตบัท่ีตดิขดั; GeShu (BL 17) ปรับเสริมการไหลเวียนของช่ีบริเวณทรวงอก; WeiShu 
(BL 21) จดุซ ูและ ZhongWan (CV 12) จดุมูข่องกระเพาะอาหารและ ZuSanLi (ST 36) จดุ
เหอลา่งของกระเพาะอาหาร ใช้เพ่ือปรับควบคมุช่ีของจงเจียวและลดอาการปวด  

จุดเสริม: กระตุ้นระบายท่ีจดุตามอาการ ดงันี ้ 
- คล่ืนไส้อาเจียน – NeiGuan (PC 6)  
- ปวดลิน้ป่ีมาก – LiangMen (ST 21), LiangQiu (ST 34)  
- เรอเปรีย้วและจกุแนน่ท้อง – PiShu(BL 20) 

 

2.  ช่ีและเลือดค่ัง 
อาการ: ปวดบริเวณลิน้ป่ีเหมือนมีดบาด ไมร้่าวไปท่ีใด กดนวดแล้วอาการเป็นมากขึน้ 

อาจมีอาการอาเจียนเป็นเลือด หรือถ่ายอจุจาระเป็นเลือดร่วมด้วย  
ลิน้  สีมว่งคลํา้มีจดุเลือดกระจาย ; ชีพจร  จม หรือจมฝืด (ChenMai or ChenSeMai)  
หลักการรักษา: กระตุ้นการไหลเวียนของช่ีและเลือด ลดการคัง่ของเลือด หยดุเลือด 

ออกและอาการปวด  
จุดหลัก:  
- ระบาย GeShu (BL 17), GanShu (BL 18), PiShu (BL 20), ZhongWan (CV12)  
- บํารุงระบายเท่ากนั ZuSanLi (ST 36)  
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อธิบาย: GeShu (BL 17) จดุอิทธิพลของเลือด, GanShu (BL 18) จดุซขูองตบัใช้
ควบคมุกํากบัการไหลเวียนของช่ีตบัให้ราบร่ืนและเป็นท่ีเก็บเลือด; PiShu (BL 20) จดุซขูอง
ม้าม ซึง่ม้ามมีหน้าท่ีสร้างเลือดและหมนุเวียนเลือดในกระแสโลหิตใช้เพ่ือเพิม่การไหลเวียน

ของช่ี ลดอาการเลือดคัง่และหยดุเลือดออก; ZhongWan (CV 12) และ ZuSanLi (ST 36) 
เสริมบํารุงม้ามควบคมุการทํางานของกระเพาะอาหาร  

จุดเสริม:  อาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายเป็นเลือด – ระบาย NeiGuan (PC 6),  
                SanYinJiao (SP 6) และ XueHai (SP 10) 

 

3.  ความร้อนตดิขัดในกระเพาะอาหารและตบั 
อาการ: ปวดบริเวณลิน้ป่ีอยา่งฉบัพลนั ร่วมกบัอาการแสบร้อน อาการเป็นมากขึน้จาก

การรับประทานอาหาร ปากแห้ง ขมในปาก เรอเปรีย้วและจกุแนน่ท้อง ถ่ายแข็งแห้ง ปัสสาวะ
สีเข้ม ลิน้แดงฝ้าเหลือง ชีพจรตงึเร็ว  

จุดหลัก: ระบาย GanShu (BL 18),  WeiShu (BL 21),  ZhongWan(CV 12),  
              ZuSanLi (ST 36),  NeiTing (ST 44),  XingJian (LR 2)  
อธิบาย : GanShu (BL 18) และ XingJian (LR 2) ใช้ระบายไฟจากตบั; WeiShu (BL 

21) และ ZhongWan(CV 12) จดุซมููข่องกระเพาะอาหารช่วยประสานการทํางานของจงเจียว
และลดปวด; ZuSanLi(ST 36) และ NeiTing(ST 44) ควบคมุช่ีของกระเพาะอาหาร ระบาย
ความร้อนในกระเพาะอาหารและระงบัปวด  

จุดเสริม:- ปวดลิน้ป่ีมาก: ระบาย  LiangQiu (ST 34) และ SanYinJiao (SP 6) 
              - ท้องผกู; ระบาย  ZhiGou (TE 6) และ ChengShan (BL 57) 

  

4.  อนิกระเพาะอาหารพร่อง 
อาการ: ปวดลิน้ป่ีแบบอืดแน่น ไมส่บายในท้อง รู้สกึหิวแตไ่มอ่ยากรับประทานอาหาร 

หลงัรับประทานอาหารจะรู้สกึแน่นอดึอดัในท้อง กระวนกระวาย นอนไมห่ลบั กระหายนํา้ 
ปากแห้ง ท้องผกูถ่ายแข็งแห้ง  
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ลิน้  แดงฝ้าบาง ; ชีพจร  เลก็-เร็ว (Xi-ShuMai)  
หลักการรักษา: บํารุงอิน ปรับสมดลุกระเพาะอาหาร  
จุดหลัก:- บํารุง PiShu (BL 20),  WeiShu (BL 21),  ZuSanLi(ST 36),  
                       SanYinJiao(SP 6),  TaiXi(KI 3)  
              - บํารุงระบายเท่ากนั ZhongWan (CV 12), NeiGuan (PC 6) 
อธิบาย: PiShu (BL 20)  และ SanYinJiao (SP 6) เสริมหน้าท่ีของม้ามเพ่ือบํารุงจง

เจียวและสร้างของเหลว; WeiShu (BL 21) และ ZhongWan (CV 12) บํารุงกระเพาะอาหาร 
สร้างของเหลว ระบายความร้อนจากกระเพาะอาหาร; NeiGuan (PC 6) และ TaiXi (KI 3) 
ระบายความร้อน เสริมอิน และลดปวด; ZuSanLi (ST 36) บํารุงกระเพาะอาหารและแก้ปวด 

จุดเสริม: กระตุ้นบํารุงระบายเทา่กนั ตามอาการ ดงันี ้ 
               - เบ่ืออาหารจกุแนน่ลิน้ป่ี – LiangMen (ST 21) และ TianShu (ST 25)  
               - ท้องผกูถ่ายแข็งแห้ง -  ZhiGou (TE 6) และ ChengShan (BL 57) 

 

5.  ภาวะเย็นพร่องของม้ามและกระเพาะอาหาร 
อาการ: ปวดแน่นลิน้ป่ี อาการเป็นมากขึน้เม่ือหิว และดีขึน้เม่ือทานอาหารเข้าไป ชอบ

ความอุน่และชอบกดนวด ดซูีด เหน่ือยออ่นเพลีย ถ่ายเหลว ลิน้ซีดฝ้าขาว  
หลักการรักษา: เสริมบํารุงม้ามและช่ี อุน่จงเจียวเพ่ือปรับสมดลุกระเพาะอาหาร  
จุดหลัก:- บํารุงหรือรมยา  PiShu (BL20),  WeiShu (BL21), ZhongWan (CV12),  
                                      TianShu (ST25), ZuSanLi (ST36), QiHai (CV6)  
              - บํารุงระบายเท่ากนั ZhangMen (LR 13) 
อธิบาย : PiShu (BL 20), WeiShu (BL 21), ZhongWan (CV 12) และ ZhangMen 

(LR 13) จดุซมููข่องม้ามและกระเพาะอาหาร ใช้อุน่ม้ามและกระเพาะอาหาร ขจดัความเย็น;   
QiHai (CV 6) และ ZuSanLi (ST 36) ใช้อุน่หยางเสริมช่ี; ZhongWan (CV 12), TianShu 
(ST 25) และ QiHai (CV 6) เป็นจดุตามคมัภีร์โบราณท่ีกลา่ววา่เป็นจดุส่ีประต ู (Four Door 
Points) มีประสทิธิภาพในการรักษาอาการแน่นอดึอดัท้อง ปวดท้อง และถ่ายเหลว  
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จุดเสริม:  กระตุ้นบํารุงหรือรมยา ท่ีจดุตามอาการ ดงันี ้ 
              - ถ่ายเหลว – TianShu (ST25)  
              - อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายเป็นเลือด – GeShu (BL17) 

 

การรักษาด้วยเทคนิคอ่ืน  
1. ปัก 5 จุด  

ข้อบ่งใช้: แผลในกระเพาะอาหารหรือลําไส้เลก็สว่นต้น  
จุดที่ใช้: NeiGuan (PC 6), ZuSanLi (ST 36), ZhongWan (CV 12)  
วิธีการ: ใช้เข็ม 2 ชุ่น กระตุ้นด้วยการหมนุเข็ม ยกเข็มขึน้ลง แบบบํารุงระบายเทา่กนั 

ใช้ความแรงในการกระตุ้นปานกลาง หลงัจากได้ช่ีแล้ว คาเข็มไว้ 40 นาที กระตุ้นเข็มทกุ 10 
นาที ฝังเข็มวนัละครัง้ ฝังทกุวนั ฝังครบ 10 ครัง้เป็น 1 รอบการรักษา หลงัครบรอบการรักษา
เว้นระยะ 3 – 5 วนั จงึเร่ิมรอบการรักษาใหม ่ใช้ทัง้หมด 3 รอบการรักษา 
 

2.  การฝังเข็มห ู
จดุท่ีใช้: Stomach, Duodenum, Abdomen, Spleen, Liver, Sympathetic, 

Subcortex, ShenMen  
วิธีการ: ให้ใช้เทคนิคการฝังเข็มใบหตูามมาตรฐาน  

 

3.  การครอบกระปุก  
จุดที่ใช้: ZhongWan (CV 12), LiangMen (ST 21), YouMen (KI 21),  
             GanShu (BL 18), PiShu (BL 20), WeiShu (BL 21)  
วิธีการ: ใช้กระปกุขนาดใหญ่หรือกลาง ใช้เวลา 10 – 15 นาที  

 

4. การใช้เข็มนํา้  
จุดที่ใช้:  WeiShu (BL 21), PiShu (BL 20), ZhongWan (CV 12),  
              NeiGuan (PC 6) และ ZuSanLi (ST 36)  
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วิธีการ: เลือก 1 – 3 จดุในแตล่ะครัง้ของการรักษา ใช้ procaine 1% ปริมาณ 1 – 2 ซีซี
ฉีดจดุท่ีเลือกไว้ ทําการรักษาวนัละครัง้  

 
ความเหน็เพิ่มเตมิ : โดยเหตท่ีุความปรวนแปรของอารมณ์ และการรับประทาน

อาหารท่ีไมเ่หมาะสม ตา่งล้วนเป็นสาเหตท่ีุสําคญั ท่ีจะไปกระตุ้นให้อาการแผลในกระเพาะ
อาหารและลําไส้เลก็ ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึน้ ดงันัน้แล้วควรแนะนําผู้ ป่วย ให้หลีกเล่ียง

อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเยน็ อาหารท่ีมนั หรือก่อให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหารและ

ลําไส้ ไมค่วรด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ หรือสบูบหุร่ีในระหวา่งท่ีมารับการรักษา สว่นผู้ ป่วย
ท่ีจดัอยูใ่นกลุม่พร่องนัน้ การรมยาตอ่เน่ืองในระยะยาวจะทําให้ได้ผลในการรักษาท่ีดีมากขึน้  
 
การรักษาในกรณีฉุกเฉิน Acute Perforation of Gastroduodenal Ulcer 

จุดที่ใช้: ZuSanLi (ST 36), ZhongWan (CV 12),  
             TianShu (ST 25),  NeiGuan (PC 6)  
วิธีการ: ปักเข็มกระตุ้นแรงแบบระบาย เม่ือได้ช่ีแล้วคาเข็มไว้ 30 – 60 นาที และกระ 

ตุ้นซํา้ ทกุ 10 – 15 นาที ทําการรักษาทกุ 4 – 6 ชัว่โมง สามารถใช้เคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้าได้ โดย
ใช้คล่ืน continuous ความถ่ีสงู แรงเทา่ท่ีผู้ ป่วยทนได้นาน 30 – 60 นาที  

หมายเหตุ: การรักษาแผลกระเพาะอาหารและลําไส้เลก็สว่นต้นทะล ุ ด้วยการฝังเข็ม
นัน้ จะได้ผลดีในกรณีท่ีเป็นแผลขนาดเลก็ และผู้ ป่วยมีสขุภาพแข็งแรง ซึง่การฝังเข็มสามารถ
ลดอาการปวดได้ดี แตห่ากวา่ให้การรักษาไปแล้ว 1 – 2 รอบการรักษา อาการตา่ง ๆ ไมดี่ขึน้
ให้รีบสง่ตอ่เพ่ือตรวจเพิ่มเตมิและให้การรักษาท่ีเหมาะสมตอ่ไป  
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รูปที่ 24  แสดงจุดฝังเขม็รักษาแผลกระเพาะอาหาร 
จากช่ีกระเพาะและตับตดิขัด 
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รูปที่ 25   แสดงจุดฝังเขม็รักษาแผลกระเพาะอาหาร 
จากช่ีและเลือดค่ัง 
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รูปที่ 26   แสดงจุดฝังเขม็รักษาแผลกระเพาะอาหาร 
จากกระเพาะร้อน 
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รูปที่ 27   แสดงจุดฝังเขม็รักษาแผลกระเพาะอาหาร 
จากอนิกระเพาะพร่อง 
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รูปที่ 28  แสดงจุดฝังเขม็รักษาแผลกระเพาะอาหาร 

จากเยน็พร่อง 
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กรดไหลย้อน 
( Acid Regurgitation : 胃反酸 ) 

 

โรคกรดไหลย้อน (Acid Regurgitation or Gastroesophageal Reflux Disease: 
GERD) หมายถึง โรคท่ีมีอาการซึง่เกิดจากการไหลย้อนกลบัของกรดหรือนํา้ยอ่ยในกระเพาะ
อาหาร ขึน้ไปในหลอดอาหารสว่นบนอยา่งผิดปกต ิซึง่สามารถเกิดขึน้ได้ในเวลากลางวนั หรือ
กลางคืน หรือแม้แตผู่้ ป่วยไมไ่ด้รับประทานอาหารก็ตาม ทําให้เกิดอาการจากการระคายเคือง
ของกรด เชน่ อาจทําให้เกิดหลอดอาหารอกัเสบและมีแผล หรือ หลอดอาหารอกัเสบโดยไม่
เกิดแผล หรือถ้ากรดไหลย้อนขึน้มาเหนือกล้ามเนือ้หรููดของหลอดอาหารสว่นบน อาจทําให้
เกิดอาการนอกหลอดอาหาร (atypical or extraesophageal GERD) เช่น อาการทางปอด 
หรือ อาการทางคอและกลอ่งเสียง (laryngopharyngeal reflux : LPR)  

โดยปกต ิ ร่างกายจะมีกลไกป้องกนัไมใ่ห้เกิดภาวะไหลย้อนกลบัของกรดในกระเพาะ

อาหาร ขึน้ไปในระบบทางเดนิอาหารสว่นบน เชน่ การบบีตวัของหลอดอาหาร การทํางานของ
กล้ามเนือ้หรููดของหลอดอาหารสว่นบน และสว่นลา่ง เย่ือบขุองหลอดอาหารมีกลไกป้องกนั
การทําลายจากกรด การท่ีเกิดโรคกรดไหลย้อนนัน้เช่ือวา่เกิดจากกล้ามเนือ้หรููดของหลอด

อาหารสว่นลา่ง มีการคลายตวัอยา่งผิดปกต ิ ทําให้มีการไหลย้อนกลบัของกรดขึน้ไปในหลอด
อาหารได้ง่าย โดยปกตถ้ิากรดไหลย้อนขึน้ไปในคอหอย จะกระตุ้นให้กล้ามเนือ้หรููดของหลอด
อาหารสว่นบนหดตวั ป้องกนัไมใ่ห้กรดไหลย้อนขึน้ไป ผู้ ป่วยท่ีเป็นโรคกรดไหลย้อนนัน้ เช่ือวา่
มีการทํางานของระบบป้องกนัดงักลา่วเสียไป จงึมีกรดไหลย้อนขึน้ไปในคอหอย, กลอ่งเสียง 
และปอดได้   
 

อาการของผู้ป่วยขึน้อยู่ กับอวัยวะที่ถูกระคายเคืองโดยกรด   เช่น  
1. อาการทางคอหอยและหลอดอาหาร 
- อาการปวดแสบร้อนบริเวณหน้าอก และลิน้ป่ี บางครัง้อาจร้าวไปท่ีบริเวณคอได้ 
- รู้สกึคล้ายมีก้อนอยูใ่นคอ 



176                                                                                            การฝังเข็ม รมยา เลม่ 3 
 
 

- กลืนลําบาก หรือกลืนเจ็บ 
- เจ็บคอ หรือแสบลิน้เรือ้รัง โดยเฉพาะในตอนเช้า 
- รู้สกึเหมือนมีรสขมของนํา้ดี หรือรสเปรีย้วของกรดในคอหรือปาก  
- มีเสมหะอยูใ่นลําคอ หรือระคายคอตลอดเวลา 
- เรอบอ่ย คล่ืนไส้ 
- รู้สกึจกุแนน่อยูใ่นหน้าอก คล้ายอาหารไมย่อ่ย  
2. อาการทางกล่องเสียง และปอด 
- เสียงแหบเรือ้รัง หรือ แหบเฉพาะตอนเช้า หรือมีเสียงผิดปกตไิปจากเดมิ 
- ไอเรือ้รัง 
- ไอ หรือ รู้สกึสําลกัในเวลากลางคืน 
- กระแอมไอบอ่ย 
- อาการหอบหืดท่ีเคยเป็นอยูแ่ยล่ง(ถ้ามี) 
- เจ็บหน้าอก  
- เป็นโรคปอดอกัเสบ เป็นๆ หายๆ 

 

การรักษา 
1. การปรับเปล่ียนนิสัยและการดาํเนินชีวิตประจาํวัน  
การรักษาวิธีนีมี้ความสําคญัมากในการทําให้ผู้ ป่วยมีอาการน้อยลง ป้องกนัไมใ่ห้เกิด

อาการ และเพิ่มคณุภาพชีวิตของผู้ ป่วย โดยลดปริมาณกรดในกระเพาะอาหาร และป้องกนั
ไมใ่ห้กรดไหลย้อนกลบัขึน้ไปในระบบทางเดนิอาหาร และทางเดนิหายใจสว่นบนมากขึน้ การ
รักษาโดยวิธีนีค้วรปฏิบตัไิปตลอดชีวิต แม้วา่ผู้ ป่วยจะมีอาการดีขึน้แล้วก็ตาม หรือแม้วา่

ผู้ ป่วยจะหายดีแล้วโดยไมต้่องกินยาแล้วก็ตาม ผู้ ป่วยควรปฏิบตัติน ดงันี ้
• นิสัยส่วนตวั 
- ถ้าเป็นไปได้ ควรพยายามลดนํา้หนกั ถ้านํา้หนกัเกิน เน่ืองจากภาวะนํา้หนกัเกินจะทํา

ให้ความดนัในช่องท้องมากขึน้ ทําให้กรดไหลย้อนได้มากขึน้ 
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- พยายามหลีกเล่ียงอยา่ให้เครียด และถ้าสบูบหุร่ีอยู ่ ควรเลกิ เพราะความเครียดและ
การสบูบหุร่ีทําให้เกิดการหลัง่กรดมากขึน้ ถ้าไมเ่คยสบูบหุร่ี ควรหลีกเล่ียงการสบูบหุร่ี หรือ
ควนับหุร่ี 

- หลีกเล่ียงการสวมเสือ้ผ้าท่ีคบัเกินไป โดยเฉพาะบริเวณรอบเอว  
• นิสัยในการรับประทานอาหาร 
- หลงัการรับประทานอาหารทนัที พยายามหลีกเล่ียงการนอนราบ, การออกกําลงั, การ

ยกของหนกั, การเอีย้วหรือก้มตวั 
- หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารมือ้ดกึและไมค่วรรับประทานอาหารใดๆ อยา่งน้อย

ภายในระยะเวลา 3 ชัว่โมงก่อนนอน 
- พยายามรับประทานอาหารท่ีมีไขมนัต่ํา และพยายามหลีกเล่ียงอาหารท่ีปรุงด้วยการ

ทอด, อาหารมนั, พืชผกับางชนิด เชน่ หวัหอม, กระเทียม, มะเขือเทศ, ฟาสท์ฟดู, ช็อกโกแลต, 
ถัว่, ลกูอม, peppermints, เนย, ไข,่ นม หรืออาหารท่ีมีรสจดั เช่น เผ็ดจดั เปรีย้วจดั เคม็จดั 
หวานจดั 

- รับประทานอาหารปริมาณพอดีในแตล่ะมือ้ ไมค่วรรับประทานอาหารมากเกินไป ควร
รับประทานอาหารปริมาณทีละน้อยๆ แตบ่อ่ยครัง้ 

- หลีกเล่ียงเคร่ืองด่ืมบางประเภท เช่น กาแฟ (แม้วา่เป็นกาแฟท่ีไมมี่คาเฟอีนก็ไมค่วร
ด่ืม) ชา นํา้อดัลม เคร่ืองด่ืมท่ีผสมแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ วิสกี ้ไวน์ โดยเฉพาะในตอนเย็น  

• นิสัยในการนอน  
- ถ้าจะนอนหลงัรับประทานอาหาร ควรรอประมาณ 3 ชัว่โมง  
- เวลานอน ควรหนนุหวัเตียงให้สงูขึน้ ประมาณ 6-10 นิว้จากพืน้ราบ โดยใช้วสัดรุองขา

เตียง เช่น ไม้ อิฐ อยา่ยกศีรษะให้สงูขึน้โดยการใช้หมอนรองศีรษะ เพราะจะทําให้ความดนัใน
ช่องท้องเพิม่มากขึน้  

2. การรับประทานยา  
เพ่ือลดปริมาณกรดในกระเพาะอาหาร และ/หรือ เพิม่การเคล่ือนตวัของระบบทางเดนิ

อาหารในการกําจดักรด ปัจจบุนัยาลดกรดกลุม่ proton pump inhibitor เป็นยาท่ีสามารถ
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ยบัยัง้การหลัง่กรดได้ดี สามารถเห็นผลการรักษาเร็ว ควรรับประทานยาสม่ําเสมอ ไมค่วรลด
ขนาดยา หรือ หยดุยาเอง และควรมาพบแพทย์ตามนดัอยา่งสม่ําเสมอและตอ่เน่ือง ใช้เวลา
ในการรักษาประมาณ 1 - 3 เดือน และปรับเปล่ียนนิสยัการรับประทานอาหาร และการ
ดําเนินชีวิตประจําวนัท่ีระบไุว้ในข้อ 1 หลีกเล่ียงการซือ้ยารับประทานเอง เน่ืองจากยาบาง
ชนิด จะทําให้กระเพาะอาหารมีการหลัง่กรดเพิ่มขึน้ หรือกล้ามเนือ้หรููดของหลอดอาหาร

สว่นลา่งคลายตวัมากขึน้ เช่น progesterone, theophyllin, anticholinergics, beta-
blockers, alpha-blockers, calcium channel blockers, aspirin, NSAID, vitamin C, 
benzodiazepines พบวา่ประมาณร้อยละ 90 ของผู้ ป่วยท่ีมีอาการของโรคกรดไหลย้อน 
สามารถควบคมุอาการได้ด้วยยา   

3. การผ่าตดั  
เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้กรดในกระเพาะอาหาร ไหลย้อนกลบัขึน้ไปในระบบทางเดนิหายใจ 

และระบบทางเดนิอาหารสว่นบน การรักษาวธีินีจ้ะทําในผู้ ป่วยท่ีมีอาการรุนแรง ซึง่ให้การ

รักษาโดยการใช้ยาอยา่งเตม็ท่ีแล้วไมดี่ขึน้ หรือไมส่ามารถรับประทานยาท่ีใช้ในการรักษา

ภาวะนีไ้ด้ หรือผู้ ป่วยท่ีดีขึน้หลงัจากการใช้ยา แตไ่มต้่องการท่ีจะกินยาตอ่ ซึง่ผู้ ป่วยท่ีต้องทํา
การผา่ตดัมีเพียงร้อยละ 10 เทา่นัน้ การรักษาโดยการผา่ตดัมีหลายวิธี เช่น endoscopic 
fundoplication, radiofrequency therapy, injection / implantation therapy  

 

โรคกรดไหลย้อนในทศันะของการแพทย์แผนจีน  
ภาวะกรดไหลย้อน ในศาสตร์การแพทย์แผนจีน เรียกวา่ TunSuan มีสาเหตจุากไฟตบั

ลกุโชนและรุนแรงทําให้เกิดการเสียสมดลุระหวา่งตบัและกระเพาะอาหาร และสาเหตจุาก

ภาวะเยน็พร่องของม้ามและกระเพาะอาหาร จากทัง้สองสาเหต ุ จะนําไปสูก่ารล้มเหลวของ
การขนสง่อาหารและนํา้ ทําให้เกิดการไหลย้อนขึน้ของช่ีท่ีไมส่ะอาด 

 

การวนิิจฉัยแยกกลุ่มโรค  
1.  ไฟตบัลุกโชน 
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อาการ: มีภาวะกรดไหลย้อน อาเจียนเป็นนํา้กรดในกระเพาะอาหาร มีอาการแสบร้อน
บริเวณลิน้ป่ี อาการร่วม มีกระวนกระวาย ปากแห้ง ขมในปาก มีกลิน่ปาก  

ลิน้ ปลายลิน้มีสีแดง ฝ้าเหลือง-บาง ; ชีพจรตงึ หรือ เร็ว (XianMai or ShuMai)  
 

2.  เยน็พร่องของม้ามและกระเพาะอาหาร  
อาการ: มีภาวะกรดไหลย้อน อาเจียนเป็นนํา้กรดในกระเพาะอาหาร รู้สกึอืดแน่นบริ 

เวณลิน้ป่ี อาจมีอาการเรอ อาเจียน และดีขึน้ด้วยการกดนวด  
ลิน้  ซีด ฝ้าขาว ;  ชีพจร  ตงึ-เลก็ (Xian-XiMai)  
 

การรักษา 
1. ไฟตบัลุกโชน  

หลักการรักษา: ขจดัไฟตบั  
จุดหลัก: YangLingQuan (GB 34), TaiChong (LR 3), ZhongWan (CV 12),  

NeiGuan(PC 6), ZuSanLi(ST 36)  
วิธีการ: ใช้การกระตุ้นระบาย คาเข็มไว้ 10 – 20 นาที 
อธิบาย: TaiChong (LR 3) ใช้เพ่ือลดไฟตบั เม่ือใช้ร่วมกบั YangLingQuan(GB 34)  

จะช่วยขจดัไฟจากตบัและถงุนํา้ดี รวมทัง้ป้องกนัไฟตบัรุกรานกระเพาะอาหาร ; ZhongWan 
(CV 12) จดุมูข่องกระเพาะอาหารใช้ร่วมกบั NeiGuan (PC 6) จะช่วยเสริมช่ีของซา่งเจียว
และจงเจียว; ZuSanLi (ST 36) จดุเหอลา่งของกระเพาะอาหาร เม่ือใช้ร่วมกบั ZhongWan 
(CV 12) และ NeiGuan (PC 6) จะดงึช่ีท่ีย้อนขึน้ไปอยา่งผิดปกตใิห้ลงมา และหยดุอาการ
กรดไหลย้อน 
2.  ม้ามและกระเพาะอาหารเยน็พร่อง 

หลักการรักษา: อุน่บํารุงม้ามและกระเพาะอาหาร  
จุดหลัก: PiShu (BL 20), WeiShu (BL 21), ZhongWan (CV 12), NeiGuan (PC 6),  
              และ ZuSanLi (ST 36)  
วิธีการ: ใช้การกระตุ้นบํารุง คาเข็มไว้ 10 – 20 นาที หรือรมยา หรือใช้เข็มอุน่ 
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อธิบาย: PiShu (BL 20) และ WeiShu (BL 21) ใช้เพ่ือปรับสมดลุจงเจียว การรมยา
สามารถอุน่จงเจียวและกําจดัความเยน็; ZhongWan (CV 12), NeiGuan (PC 6) และ 
ZuSanLi (ST 36) ใช้ร่วมกนัเพ่ือดงึช่ีท่ีย้อนขึน้ไปอยา่งผิดปกตใิห้ลงมา และหยดุอาการกรด
ไหลย้อน 
 

วธีิการรักษาในคัมภร์ีโบราณ 
1. Illustrated Supplementary to the Classified Canon (Lei Jing Tu Yi) อาการกรด

ไหลย้อนและอาเจียนเป็นเศษอาหารท่ีไมย่อ่ย ใช้จดุ RiYue (GB 24), PiShu (BL 20) and 
WeiShu (BL 21)  

2. A Complete Work of Acupuncture and Moxibustion (Zhen Jiu Da Quan) 
ม้ามและกระเพาะอาหารเย็นพร่อง ใช้จดุ NeiTing (ST 44), ZhongWan (CV 12), QiHai 
(CV 4) และ GongSun (SP 4) 
 

หมายเหตุ: ในเวชปฏิบตัทิัว่ไป ภาวะกรดไหลย้อน มกัเป็นหนึง่ในหลายอาการของโรค

หลายโรค ผู้ ป่วยต้องพยายามหลีกเล่ียงอารมณ์ซมึเศร้า และรับประทานอาหารให้ได้ตาม 
ปกต ิ ผู้ ป่วยท่ีมีสาเหตจุากม้ามและกระเพาะอาหารเย็นพร่อง ควรให้ความสนใจในการรักษา
ความอบอุน่หลงัรับประทานอาหารเป็นพิเศษ เพ่ือหลีกเล่ียงการรุกรานของลมเย็น 
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รูปที่ 29   แสดงจุดฝังเขม็รักษาโรคกรดไหลย้อนจากไฟตับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 30   แสดงจุดฝังเขม็รักษาโรคกรดไหลย้อน 
       จากม้าม และกระเพาะเยน็พร่อง 
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ถุงนํา้ดีอักเสบ 
( Cholecystitis : 胆囊炎) 

 

ถงุนํา้ดีอกัเสบ มีได้ทัง้การอกัเสบแบบฉบัพลนัหรือเรือ้รัง สาเหตสุว่นใหญ่เก่ียวข้องกบั
น่ิวในถงุนํา้ดี หรือรับประทานอาหารไมเ่หมาะสม ถงุนํา้ดีอกัเสบฉบัพลนั จะมีอาการปวดมาก
ทนัทีบริเวณท้องด้านขวาใต้ชายโครง และอาการปวดกําเริบมากขึน้เป็นช่วง ๆ และปวดร้าว
ไปไหลข่วาและหลงัได้ มกัมีอาการคล่ืนไส้ อาเจียนและไข้ร่วมด้วย สว่นใหญ่พบในเพศหญิง
วยักลางคนร่วมกบัการรับประทานอาหารมนั ถงุนํา้ดีอกัเสบเฉียบพลนัสามารถพบได้ในภาวะ
ถงุนํา้ดีอกัเสบเรือ้รัง อาการจะเป็นเช่นเดียวกบัการอกัเสบเฉียบพลนัของถงุนํา้ดี ในช่วงโรค
สงบของถงุนํา้ดีอกัเสบเรือ้รัง จะมีอาการเดน่ชดั คือ หลงัทานอาหารจะรู้สกึแนน่อดึอดัท้อง
ช่วงบน เรอ กลวัอาหารมนั มกัมีอาการปวดร้าวไปไหลข่วา และหลงัร่วมด้วย อาการจะ
เป็นมากขึน้ เม่ือยืนขึน้ เคล่ือนไหว หรืออาบนํา้เยน็  

ถงุนํา้ดีอกัเสบ สาเหตสุว่นใหญ่เกิดจากน่ิวในถงุนํา้ดีอดุตนัทางเดนิของท่อนํา้ดี ทําให้
เกิดการคัง่ของนํา้ดี ท่อนํา้ดีบวม เกิดการอกัเสบตดิเชือ้ตามมา สว่นใหญ่เป็นเชือ้ E. coli และ
กลุม่เชือ้ Bacteroides และเกิดการอกัเสบของผนงัของถงุนํา้ดี เกิดการขาดเลือดเน่าตายและ
ฉีกขาด มีการลกุลามของเชือ้โรคไปสูอ่วยัวะข้างเคียง เช่น ลําไส้และกระบงัลม สาเหตสุว่น
น้อยเกิดจากการอกัเสบโดยไมมี่น่ิวในถงุนํา้ดี มกัพบในผู้ ป่วยท่ีชว่ยเหลือตวัเองไมไ่ด้ หรือ

ผู้ ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บ  
น่ิวในถงุนํา้ดี เม่ือเกิดการอดุตนัจะก่อให้เกิดการปวดท้องกะทนัหนั ในกรณีท่ีเป็นถงุ

นํา้ดีอกัเสบเรือ้รัง มกัจะเกิดการอกัเสบท่ีไมรุ่นแรง โดยผนงัของถงุนํา้ดีจากหนาตวัขึน้มาก  
 

อาการและการแสดง 
มกัจะมีอาการปวดท้องบริเวณช่องท้องสว่นบนด้านขวา อาการปวดจะปวดรุนแรง

ตลอดเวลา ในระยะแรก อาจมีอาการปวดบริเวณสะบกัขวาซึง่เป็น referred pain ได้ อาการ
เหลา่นีอ้าจเกิดได้หลงัจากทานอาหารทอด หรืออาหารมนั และจะมีไข้ต่ํา ๆ ท้องเดนิ คล่ืนไส้ 
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อาเจียน เม็ดเลือดขาวในเลือดเพิ่มสงูขึน้ อาจมีอาการเจ็บปวดท่ีถงุนํา้ดี หากอาการรุนแรง
มากขึน้ จะมีไข้สงูขึน้ ตวัตาเหลืองหรือช็อคหมดสต ิ เป็นภาวะท่ีมีการตดิเชือ้เป็นหนองท่ีถงุ
นํา้ดี หรือถงุนํา้ดีแตกทะล ุ อีกภาวะท่ีเกิดขึน้ได้คือการอดุตนัของลําไส้เลก็ ท่ีเกิดจากการแตก
ทะลขุองถงุนํา้ดีเข้าไปในลําไส้เลก็ท่ีอยูข้่างเคียง  

ถงุนํา้ดีอกัเสบเรือ้รัง จะมีอาการแสดงออกท่ีไมเ่ฉพาะ เชน่ คล่ืนไส้ ปวดท้องไมช่ดัเจน 
เรอ และท้องเดนิ  
 

การวนิิจฉัย  
โดยการซกัประวตัไิด้ ดงัท่ีกลา่วมาร่วมกบัการตรวจพบ ดงันี ้ 
1) ไข้ มกัมีไข้ต่ํา ๆ ในกรณีไมมี่ภาวะแทรกซ้อนอ่ืนใด  
2) ปวดท้องบริเวณช่องท้องขวาสว่นบน อาจพบหรือไมพ่บ Murphy’s sign  
3) Ortner’s sign เม่ือกดบริเวณชายโครงด้านขวาจะรู้สกึเจ็บ  
4) Georgievskiy – Myussi’s sign (phrenic nerve sign) เม่ือกดระหวา่งขอบของ

กล้ามเนือ้ sternocleidomastoid จะรู้สกึปวด  
5) Boas’s sign มีความรู้สกึระคายเคืองเพิ่มขึน้บริเวณขอบลา่งของสะบกัขวา ซึง่เกิด

จากการระคายเคือง phrenic nerve  
การตรวจทางห้องปฏิบตักิารและภาพรังสีตา่ง ๆ สามารถช่วยยืนยนัการวินิจฉยัและคดั

สาเหตอ่ืุนออกไป การตรวจอลัตร้าซาวด์ชว่ยยืนยนัและแยกโรคได้  
 

การวนิิจฉัยแยกโรค  
1. แผลกระเพาะอาหารทะล ุ 
2. แผลกระเพาะอาหารและลําไส้เลก็สว่นต้นกําเริบ  
3. ฝีในตบัจากเชือ้ amoebic  
4. การอกัเสบของตบัและลําไส้สว่น colon จากเชือ้ amoebic  
5. ตบัออ่นอกัเสบฉบัพลนั  
6. ลําไส้อดุตนัฉบัพลนั  
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7. น่ิวในไต  
8. ไส้ติง่อกัเสบฉบัพลนั ชนิด retro-colic  
ถงุนํา้ดีอกัเสบเรือ้รัง จะมีอาการท่ีไมเ่ฉพาะเจาะจง ซึง่อาจทําให้การวินิจฉยัผิดพลาด

ได้ง่าย ต้องแยกอาการจากโรคเหลา่นี ้ 
1. แผลกระเพาะอาหารและลําไส้เลก็สว่นต้น  
2. Hiatus Hernia  
3. ลําไส้สว่น colon อกัเสบ  
4. Functional Bowel Syndrome  
 

การตรวจทางห้องปฏบิตักิาร  
1. การตรวจเลือด  
จะพบการเพิม่ขึน้ของ alkaline phosphatase จากการเพิ่มขึน้ของ bilirubin (ต้องแยก

จากน่ิวในถงุนํา้ดี) อาจพบการเพิ่มขึน้ของเม็ดเลือดขาว, CRP (C-reactive protein) สงูขึน้ 
ความผิดปกตขิองการตรวจเหลา่นี ้จะสมัพนัธ์กบัความรุนแรงของโรค แตถ่งุนํา้ดีอกัเสบเรือ้รัง
จะพบวา่ การตรวจเลือดจะคอ่นข้างปกตเิป็นสว่นใหญ่  

2. การตรวจทางรังสี  
การตรวจด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสงู เป็นการตรวจท่ีถือเป็นมาตรฐาน เน่ืองจากมีความไว

และจําเพาะสงู โดยมีความไวเฉล่ียร้อยละ 88 และความจําเพาะร้อยละ 80 โดยมีเกณฑ์หลกั 
2 ข้อ คือ ตรวจพบน่ิวในถงุนํา้ดี และตรวจ Murphy’s sign ด้วยเคร่ืองอลัตร้าซาวด์ได้ผลบวก 
เกณฑ์รอง 3 ข้อคือ ผนงัถงุนํา้ดีหนาตัง้แต ่3 มิลลเิมตรขึน้ไป ตรวจพบของเหลวรอบๆถงุนํา้ดี 
และถงุนํา้ดีขยายตวั  

การตรวจด้วยเคร่ือง CT scan มีความแมน่ยําร้อยละ 90 – 95 สามารถบอกได้ถึงการ
อกัเสบของถงุนํา้ดีและเนือ้เย่ือข้างเคียง บอกถึงน่ิวท่ีอยูน่อกถงุนํา้ดี ตําแหน่งของหนองหรือ
แก๊สรอบ ๆ ถงุนํา้ดีได้ แตไ่มส่ามารถตรวจพบน่ิวท่ีตรวจด้วยรังสีไมไ่ด้ และตรวจ Murphy’s 
sign เหมือนเคร่ืองอลัตร้าซาวด์ไมไ่ด้  
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การรักษา  
การรักษาท่ีเป็นมาตรฐาน คือ การผา่ตดัถงุนํา้ดีออก ในระหวา่งเตรียมการผา่ตดั แพทย์

อาจให้นํา้เกลือหรือสารนํา้อ่ืนเพ่ือชดเชยการขาดสารนํา้ และให้ยาปฏิชีวนะท่ีครอบคลมุเชือ้

ได้กว้าง การผา่ตดั มีทัง้การผา่ตดัเปิดช่องท้อง หรือผา่ตดัผา่นกล้อง Laparoscope ปัจจบุนั
นิยมผา่ตดัผา่นกล้อง Laparoscope เป็นสว่นใหญ่ เน่ืองจากจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนและ
ลดระยะเวลาการนอนรักษาท่ีโรงพยาบาลลงได้มากกวา่ สว่นการผา่ตดัเปิดช่องท้องจะใช้ใน

กรณีท่ีมีภาวะแทรกซ้อนของโรคมาก หรือเป็นผู้ ป่วยท่ีเคยมีผา่ตดัในบริเวณนีม้าก่อน หรือการ
ผา่ตดัด้วยกล้อง Laparoscope ทําได้ยากหรือทําไมไ่ด้  

ภาวะแทรกซ้อนของการผา่ตดัถงุนํา้ดี  
1) นํา้ดีร่ัว (biloma)  
2) บาดเจ็บตอ่ท่อนํา้ดี  
3) อกัเสบเป็นหนอง  
4) แผลผา่ตดัตดิเชือ้  
5) เสียเลือด (ผิวเนือ้ของตบัและหลอดเลือด cystic ถกูทําลาย)  
6) Hernia  
7) การบาดเจ็บตอ่อวยัวะอ่ืน 
8) การอดุตนัในหลอดเลือดดําใหญ่ (deep vein thrombosis)  
9) การดดูซมึกรดไขมนัและวิตามนิท่ีละลายในไขมนัผิดปกตไิป  

การแพทย์แผนจีน จดัภาวะถงุนํา้ดีอกัเสบ อยูใ่นกลุม่ XieTong (hypochondriac pain) 
มีสาเหตจุากความร้อนชืน้ทัง้จากภายนอกหรือภายใน ก่อให้เกิดความชืน้และร้อนในถงุนํา้ดี

และตบั ก่อให้เกิดผลตามมาด้วยการทํางานไมป่ระสานกนัของม้ามและกระเพาะอาหาร  
 

การรักษา 
ถงุนํา้ดีอกัเสบ แบง่ตามสาเหตไุด้เป็น 2 ชนิด คือ ความร้อนชืน้ในตบัและถงุนํา้ดี และ 

ช่ีของถงุนํา้ดีและตบัตดิขดั เลือกใช้จดุบนเส้นลมปราณตบัและถงุนํา้ดีเพ่ือการรักษา  
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1.  ความร้อนชืน้ในตับและถุงนํา้ด ี 
อาการ: อาการปวดเกิดขึน้แบบทนัทีในบริเวณใต้ชายโครงขวา เบ่ืออาหาร ขมปาก 

คล่ืนไส้ อาเจียน ท้องผกู ปัสสาวะเหลืองมากขึน้ มีไข้  
ลิน้  แดง ฝ้าเหลืองเหนียว ; ชีพจร  ตงึ-เร็ว (Xian-ShuMai)  
หลักการรักษา: ขจดัความร้อนชืน้ ปรับช่ีตบัให้สมดลุ รักษาหน้าท่ีของถงุนํา้ดี  
จุดหลัก: ระบาย RiYue (GB 24), DanShu (BL 19), QiMen(LR 14), QuChi(LI 11), 

YangLingQuan (GB 34), XingJian (LR 2), DanNang (EX-LE 6), YinLingQuan (SP 9)  
อธิบาย: RiYue (GB 24) และ DanShu (BL 19) จดุซ-ูมูข่องถงุนํา้ดี และ QiMen (LR 

14) จดุมูข่องตบั ทกุจดุเป็นจดุใกล้ท่ีอยูบ่ริเวณถงุนํา้ดีท่ีอกัเสบอยู ่ ใช้เพ่ือช่วยขจดัความร้อน
ชืน้ของถงุนํา้ดีและตบั และเพิ่มการไหลเวียนของช่ีและเลือด เพ่ือลดอาการปวดชายโครง;   
QuChi (LI 11) ใช้เพ่ือระบายความร้อน; XingJian (LR 2) ใช้เพ่ือขจดัความร้อนชืน้ในเส้น
ลมปราณตบั เพิ่มการไหลเวียนของช่ีตบั; DanNang (EX-LE 6) และ YangLingQuan (GB 
34) ขจดัความร้อนชืน้จากถงุนํา้ดีและลดอาการปวด  

จุดเสริม: กระตุ้นระบาย ท่ีจดุตามอาการ ดงันี ้ 
               - ไข้ – DaZhui (GV 14) และ HeGu (LI 4)  
               - ท้องผกู – ZhiGou (TE 6)  
               - ท้องอืดแน่น คล่ืนไส้อาเจียน – ZhongWan (CV 12) และ ZuSanLi (ST 36)  
               - ดีซา่น – ZhiYang (GV 9)  

 

2.  ช่ีของถุงนํา้ดแีละตับตดิขัด  
อาการ: ปวดแน่นบริเวณใต้ชายโครงด้านขวา อาจปวดร้าวไปท่ีไหลข่วา รู้สกึไมส่บาย

ในท้อง เบ่ืออาหาร เรอเปรีย้ว คล่ืนไส้ อาการเป็นมากขึน้เม่ือโกรธ หรือทานอาหารมนั  
ลิน้  แดง ฝ้าเหลือง ; ชีพจร ตงึ (XianMai)  
หลักการรักษา: ลดการตดิขดัของช่ีตบั ปรับการทํางานของถงุนํา้ดี  
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จุดหลัก:  
- ระบาย TaiChong (LR 3), YangLingQuan (GB 34)  
- บํารุงระบายเท่ากนั QiMen (LR 14), RiYue (GB 24), GanShu (BL 18),  
                               DanShu (BL 19), ZhongWan (CV 12)  
- บํารุง ZuSanLi (ST 36)  
อธิบาย: QiMen (LR 14), RiYue (GB 24), GanShu (BL 18) และ DanShu (BL 19) 

จดุซ-ูมูข่องตบัและถงุนํา้ดี ใช้สงบตบัและถงุนํา้ดี ลดช่ีตดิขดัของตบัและถงุนํา้ดี; TaiChong 
(LR 3) และ YangLingQuan (GB 34) ช่วยการทํางานของจดุซ-ูมู ่ เพ่ือควบคมุการทํางาน
ของตบัและถงุนํา้ดี ลดอาการปวดชายโครง; ZuSanLi (ST 36) และ ZhongWan (CV 12) 
เสริมบํารุงจงเจียว ป้องกนัช่ีของตบัรุกรานม้ามและกระเพาะอาหาร  

จุดเสริม:  ปวดเสียดชายโครงร้าวไปหน้าอกและหวัไหล:่ ระบาย JianJing (GB 21) 
               และ NeiGuan (PC 6)  

 

การรักษาวิธีอ่ืนเพิ่มเตมิ  
1.  ปักจุดแบบโท่ว  

จุดที่ใช้: QuChi (LI 11), QiuXu (GB 40) โท่ว Zhaohai (KI 6)  
วิธีการ: ใช้เข็ม 2 ชุ่น ปักท่ีจดุ QuChi (LI 11) ทัง้สองข้างก่อน หลงัจากได้ช่ีแล้วให้คา

เข็มไว้ แล้วปักเข็มท่ีจดุ QiuXu (GB 40) ทัง้สองข้างปักให้ลกึลงไปจนปลายเข็มไปถึงบริเวณ
ใต้ผิวหนงัเหนือจดุ ZhaoHai (KI 6) กระตุ้นให้ได้ช่ี คาเข็มไว้ 30 – 50 นาที โดยกระตุ้นด้วย
ความแรงปานกลางแบบเร่ือย ๆ สม่ําเสมอในขณะท่ีผู้ ป่วยมีอาการปวดอยู ่ โดยทัว่ไปภายใน
หนึง่รอบการรักษา อาการปวดจะทเุลาลงอยา่งมาก ฝังเข็มรักษาวนัละครัง้ 10 ครัง้ เป็น 1 
รอบการรักษา แล้วเว้นระยะห่าง 3 – 5 วนั จงึเร่ิมรอบการรักษาใหม ่ 

 

2.  รมยาที่จุด ShenQue (CV 8)  
ข้อบ่งใช้: การอกัเสบแบบเฉียบพลนัของภาวะถงุนํา้ดีอกัเสบเรือ้รัง ท่ีมีอาการปวด 
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เสียดชายโครงด้านขวา  
จุดที่ใช้: ShenQue (CV 8)  
วิธีการ: ให้ผู้ ป่วยนอนตะแคงทบัข้างซ้าย ใช้แทง่โกศจฬุาลมัพาท่ีจดุไฟแล้วนํามาจ่อท่ี

บริเวณเหนือสะดือราว 1 – 2 ชุ่น และหมนุแทง่โกฐฯ วนรอบจดุช้า ๆ หลงัจากรมยาได้ราว 15 
นาที ผู้ ป่วยจะเร่ิมรู้สกึร้อนบริเวณสะดือและรอบ ๆ ให้ร้อนเท่าท่ีผู้ ป่วยทนได้ โดยทัว่ไปใน
ระหวา่งท่ีรมยาหรือเม่ือครบเวลาการรมยาผู้ ป่วยจะรู้สกึดีขึน้อยา่งมาก  

 

3. การฝังเข็มห ู 
จุดที่ใช้: Pancreas, Gallbladder, Liver, Abdomen, Thoracic, Vertex, Spleen, 

Stomach, SanJiao, ErMen, Endocrine  
วิธีการ: ใช้การปักและกระตุ้นจดุด้วยวิธีมาตรฐานของการฝังเข็มท่ีห ู 

 

ความคดิเหน็: การรักษาด้วยวิธีการฝังเข็มและรมยา เป็นวิธีท่ีได้ผลดีในการรักษาอาการของ 
ถงุนํา้ดีอกัเสบ โดยเฉพาะอาการปวดเสียดชายโครง อยา่งไรก็ตามการรักษาด้วยวธีิการแพทย์
แผนปัจจบุนัควบคูไ่ปกบัการฝังเข็มรมยาจะช่วยเสริมให้การรักษาโรคมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 
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รูปที่ 31  แสดงจุดฝังเขม็รักษาโรคถุงนํา้ดีอักเสบ 
จากร้อนชืน้ 
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รูปที่ 32  แสดงจุดฝังเขม็รักษาโรคถุงนํา้ดีอักเสบ 
จากช่ีตดิขัด 
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น่ิวในถุงนํา้ด ีและถุงนํา้ดอัีกเสบ 
(Gall Stone and Cholecystitis : 胆结石和胆囊炎 ) 

 

ภาวะน่ิวในถงุนํา้ดีและถงุนํา้ดีอกัเสบ พบได้บอ่ยในวยัผู้ใหญ่ พบในเพศหญิงมากกวา่
เพศชาย สองภาวะนีมี้ความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั และก่อให้เกิดอีกภาวะหนึง่ได้ น่ิวในถงุนํา้ดี
ก่อให้เกิดภาวะถงุนํา้ดีอกัเสบทัง้ชนิดเฉียบพลนัและเรือ้รัง และภาวะการอกัเสบของถงุนํา้ดีก็
เป็นหนึง่ในสาเหตหุลกัของการเกิดน่ิวในถงุนํา้ดี ภาวะทัง้สองมกัพบร่วมกนัได้บอ่ยและมี

อาการคล้ายกนัหลายอยา่ง เช่น อาการปวดมกัปวดบริเวณท้องด้านขวาแถวชายโครงหรือใต้
ซี่โครง และมกัปวดร้าวไปบริเวณสะบกัขวา หากเป็นภาวะน่ิวในถงุนํา้ดีจะมีอาการปวดเป็น ๆ 
หาย ๆ ได้ จะปวดหลงัทานอาหารมนัปริมาณมากเข้าไป  

น่ิวในถงุนํา้ดี เกิดจากภาวะไมส่มดลุของสารประกอบในนํา้ดี ซึง่เม่ือมีน่ิวเกิดขึน้แล้ว 
อาจมีอาการตัง้แต ่ ท้องอืด อาหารไมย่อ่ย บางครัง้น่ิวไปอดุท่อถงุนํา้ดี ทําให้มีอาการปวด
แบบปวดดิน้ หรือถ้าน่ิวตกลงไปอดุท่อนํา้ดีใหญ่ จะทําให้มีอาการตวัเหลืองตาเหลือง ในบาง
รายอาจตรวจพบน่ิวในถงุนํา้ดีแตไ่มมี่อาการได้เช่นกนั แตอ่าการดงักลา่วข้างต้นจะเกิดเม่ือใด
ก็ได้ ในผู้ ป่วยท่ีเป็นมะเร็งถงุนํา้ดี พบวา่มีน่ิวร่วมด้วยเป็นสว่นใหญ่  น่ิวในถงุนํา้ดี ไมส่ามารถ
รักษาได้โดยใช้เคร่ืองสลายนิ่ว การรักษาโดยใช้ยาละลายนิ่วใช้ได้เฉพาะน่ิวบางชนิดเทา่นัน้ 
ซึง่สว่นใหญ่ต้องรับประทานยาเป็นเวลานาน และเม่ือหยดุยาก็อาจเกิดน่ิวในถงุนํา้ดีได้อีก อีก
ทัง้น่ิวของคนไทยสว่นมากมกัไมล่ะลายโดยใช้ยา ดงันัน้การรักษาท่ีดีท่ีสดุ คือการผา่ตดัเอาถงุ
นํา้ดีออก ซึง่การตดัถงุนํา้ดี ไมมี่ผลตอ่การยอ่ยอาหาร เพราะนํา้ดีสร้างมาจากตบั ถงุนํา้ดีเป็น
เพียงท่ีเก็บพกันํา้ดีเท่านัน้  

 

อาการและอาการแสดง  
ผู้ ท่ีมีน่ิวในถงุนํา้ดี อาจไมมี่อาการเลย หรือมีอาการบางอยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้ โดยไม่

จําเป็นต้องมีครบทกุอาการ ได้แก่  
- ท้องอืด  
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- แน่นท้องหลงัรับประทานอาหาร โดยเฉพาะอาหารท่ีมีไขมนัมาก 
- ปวดท้องใต้ชายโครงขวาเป็นครัง้คราว  
- ปวดท้องรุนแรง และปวดร้าวไปถงึสะบกัด้านขาว 
- ไข้สงูเฉียบพลนั ถ้ามีการอกัเสบของถงุนํา้ดีอยา่งเฉียบพลนั 
- ตวัเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม  
วิธีท่ีใช้วินิจฉยัวา่มีน่ิวในถงุนํา้ดี คือการตรวจด้วยเคร่ืองอลัตร้าซาวด์  
 

การรักษา  
การผา่ตดัเอาถงุนํา้ดีออกเป็นการแก้ปัญหาท่ีถาวร เพ่ือไมใ่ห้เกิดน่ิวในถงุนํา้ดีขึน้ได้อีก

ตอ่ไป และป้องกนัภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรงตา่ง ๆ การผา่ตดัถงุนํา้ดีในปัจจบุนั มี 2 วธีิ  
1. ผา่ตดัแบบเดมิ โดยการผา่ตดัเปิดหน้าท้อง (Open Cholecystectomy) ปัจจบุนัจะ

เลือกใช้ในการผา่ตดัถงุนํา้ดีท่ีมีอาการอกัเสบมากหรือแตกทะลใุนช่องท้อง  
2. ผา่ตดัภายใต้กล้อง โดยการเจาะรูเลก็ ๆ ท่ีหน้าท้อง (Laparoscopic Cholecystec-

tomy) ถ้าผู้ ป่วยไมมี่ถงุนํา้ดีอกัเสบเฉียบพลนั สามารถทําได้สําเร็จถงึร้อยละ 95 ถ้าถงุนํา้ดี
อกัเสบเฉียบพลนัเกิน 3 วนั โอกาสผา่ตดัโดยวิธีนีไ้ด้สําเร็จจะน้อยลง  

 

- วธีิการผ่าตดัภายใต้กล้อง  
- เจาะรูเลก็ ๆ บริเวณหน้าท้อง 4 แห่ง ด้วยเคร่ืองมือท่ีออกแบบเฉพาะสําหรับการเจาะ

หน้าท้องอยา่งปลอดภยั ขนาดของรูประมาณ 0.5 ซม. 3 ตําแหนง่ และขนาด 1 ซม.ท่ีสะดือ
อีก 1 ตําแหนง่  

- ใสก่ล้องท่ีมีก้านยาว ๆ และเคร่ืองมือตา่ง ๆ ผา่นรูท่ีผนงัหน้าท้องลงไป ศลัยแพทย์จะ
สามารถมองเห็นถงุนํา้ดีและอวยัวะตา่ง ๆ จากจอโทรทศัน์ซึง่กล้องสง่สญัญาณภาพมา  

- ศลัยแพทย์สามารถเลาะแยกถงุนํา้ดีออกจากตบั และใช้คลปิหนีบห้ามเลือดแทนไหม
เย็บแผลก่อนตดัขัว้ของถงุนํา้ดี แล้วเลาะสว่นท่ีเหลือให้หลดุออก  

- เม่ือตดัถงุนํา้ดีได้แล้ว บรรจใุสถ่งุท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะ แล้วดงึออกจากร่างกาย 
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บริเวณรูสะดือ จากนัน้ ศลัยแพทย์จะสํารวจความเรียบร้อยเป็นขัน้ตอนสดุท้าย ก่อนดงึ 
เคร่ืองมือและกล้องออกแล้วเย็บปิดแผล  

- ในผู้ ป่วยบางรายถ้ามีการอกัเสบมาก อาจต้องมีการใสท่่อระบายไว้ 2-3 วนั  
- ผลดขีองการผ่าตดัถุงนํา้ดภีายใต้กล้อง  

- อาการปวดแผลหลงัผา่ตดัน้อยกวา่ เพราะแผลมีขนาดเลก็กวา่  
- อยูโ่รงพยาบาล ประมาณ 1 - 2 วนั ซึง่ถ้าผา่ตดัแบบเดมิ อยูโ่รงพยาบาล ประมาณ 7 

- 10 วนั  
- การพกัฟืน้หลงัผา่ตดัใช้เวลาประมาณ 1 สปัดาห์ ทําให้กลบัไปทํางานตามปกตไิด้เร็ว

กวา่ ถ้าผา่ตดัแบบเดมิ ใช้เวลาพกัฟืน้ประมาณ 1 เดือน  
- แผลขนาดเลก็ดแูลง่ายกวา่ และมีโอกาสตดิเชือ้น้อยกวา่แผลขนาดใหญ่  
- เม่ือแผลหายจะเป็นรอยเลก็ ๆ บนหน้าท้องเทา่นัน้  
 

สาเหตใุนทางศาสตร์การแพทย์แผนจีน คือ จากอารมณ์ซมึเศร้า ไมส่ามารถปรับร่าง 
กายตามสภาพภมูิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป รับประทานอาหารไมเ่หมาะสม โดยเฉพาะทาน
อาหารมนัเป็นปริมาณมากเกินไป หรือเสียช่ีภายนอกรุกราน รวมทัง้การสะสมตกค้างของ

ความร้อนชืน้ หรือแม้กระทัง่จากพยาธิ ซึง่จะก่อให้เกิดการขดัขวางการไหลเวียนของช่ีและ

เลือดของตบัและถงุนํา้ดี เป็นเหตใุห้หน้าท่ีของตบัและถงุนํา้ดีถกูรบกวนและเสียหน้าท่ีไป  
 

การรักษา 
หลักการรักษา: ปรับสมดลุและหน้าท่ีของช่ีของถงุนํา้ดี ควบคมุการทํางานของ

กระเพาะอาหารและจงเจียว เลือกจดุบนเส้นเท้าเจว๋ียอิน เส้นเท้าหยางหมิงและเส้นเท้าเซา่
หยางเพ่ือรักษา  

จุดที่ใช้:  
1)จุดมู่ของตบั ถุงนํา้ด ีกระเพาะอาหารและลาํไส้ใหญ่ ได้แก่ QiMen (LR 14),   

RiYue (GB 24), ZhongWan (CV 12) และ TianShu (ST 25) เสริมด้วยจดุเหอลา่งของ 
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ถงุนํา้ดี คือ YangLingQuan (GB 34) โดยเลือกเฉพาะจดุฝ่ังขวา ยกเว้น ZhongWan (CV 12) 
กระตุ้นจดุแบบระบาย ด้วยวิธีการหมนุเข็มเร็วเป็นวงกว้าง เม่ือได้ช่ีแล้วให้คาเข็มไว้ 10 นาที 
ถอนเข็มออกโดยให้ช่องรูเข็มบนผิวหนงัเปิดกว้าง  

2) เลือกจุดนอกระบบ XiSiXue (extra-point ตําแหน่ง 4 ชุ่นเหนือขอบบนด้านนอก
ของกระดกูสะบ้าของเขา่ท่ีงออยู)่ ร่วมกบัจดุ YangLingQuan (GB 34) และ QiMen (LR 14) 
โดยให้ผู้ ป่วยนอนหงายเลือกจดุของขาขวา ปักเข็มตัง้ฉากท่ีจดุ XiSiXue กระตุ้นจนกระทัง่ได้ช่ี
แล้วให้หมนุเข็มทวนเข็มนาฬิกา, จดุ YangLingQuan (GB 34) ให้ปักเข็มตัง้ฉาก กระตุ้นเข็ม
จนได้ช่ี แล้วหมนุเข็มทวนเข็มนาฬิกาเช่นกนั หากกระตุ้นถกูวิธีจะได้ความรู้สกึวิ่งขึน้บนตาม
แนวต้นขา, จดุ QiMen (LR 14) ให้ปักเฉียงกระตุ้นจนได้ช่ีแล้วหมนุเข็ม ตามเข็มนาฬิกา จะได้
ความรู้สกึมนึชา อาการปวดแน่นในช่องท้องจะทเุลาลง กระตุ้นเข็มทกุ 10 นาที และคาเข็มไว้ 
30 นาที  

3) ปักเขม็แบบโท่ว เลือกจดุ QiMen (LR 14) โท่ว ZhangMen (LR 13) ควรระวงั
ปลายเข็มท่ีอาจทะลเุข้าช่องอก หรือเลือกจดุ JuQue (CV 14) โทว่ ShangWan(CV 13) หรือ
เลือกจดุ JiaJi จากตําแหน่งกระดกูสนัหลงัสว่นอกท่ี 9 ไปถึงกระดกูสนัหลงัสว่นอกท่ี 10 หรือ
จดุ GanShu (BL 18) โท่ว DanShu (BL 19) ให้ปักตรงลกึ 0.3 ชุ่นแล้วเอียงเข็มปักเลียดไปถึง
อีกจดุหนึง่ กระตุ้นจนได้ช่ี ให้คาเข็มไว้ปิดทบัด้วยพลาสเตอร์ ทิง้ไว้ 2 – 3 วนัแล้วถอนเข็มออก 
(หมายเหตผุู้ เรียบเรียง: ไมแ่นะนําให้คาเข็มไว้เน่ืองจากอาจมีอนัตรายท่ีรุนแรงได้)  

4) เลือกจุดกดเจบ็ (reacting tender points) บริเวณหลงัด้านขวาโดยให้ผู้ ป่วยอยูใ่น
ท่านัง่ทําท่ากอดแขนทัง้สองข้างเพ่ือกางกระดกูสะบกัออกไป คลํากดจดุเจ็บในบริเวณระหวา่ง
ด้านขวาของกระดกูสนัหลงั และขอบด้านในของกระดกูสะบกั ด้วยอุ้งนิว้ด้านในของนิว้หวัแม ่
มือขวา มกัพบจดุกดเจ็บบริเวณตรงกลางหรือข้างลา่งของขอบกระดกูสะบกั ให้ปักเข็มเป็นมมุ
เอียงราว 30 องศากบัผิวหนงักระตุ้นแบบระบาย ด้วยการยกเข็มขึน้ลงและหมนุเร็วแรง ใช้
เวลา 5 – 10 นาที จงึถอนเข็มออก ตามด้วยการครอบกระปกุอีก 10 – 15 นาที หากมีไข้ให้
เพิ่มจดุ DaZhui (GV 14) และ QuChi (LI 11) ปักเข็มคาไว้ 15 - 30 นาที กระตุ้นทกุ 5นาที 
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แตห่ากไข้สงูอาจคาเข็มไว้นาน 1 ชัว่โมง กระตุ้นทกุ 10 – 20 นาที หากมีอาการปวดเสียดชาย
โครงเพิ่มจดุ YangLingQuan (GB 34) หากปวดจกุแน่นท้อง และอาเจียนเพิม่ ZhongWan 
(CV 12) และ ZuSanLi (ST 36) โดยทัว่ไปหลงัฝังเข็มเสร็จในแตล่ะครัง้ อาการตา่ง ๆ จะดีขึน้
ใน 30 – 60 นาที รวมทัง้ไข้ก็จะลดลงด้วย ฝังเข็ม 5 – 7 ครัง้ เป็น 1 รอบการรักษา เว้นไป 1- 2 
วนัเร่ิมการรักษารอบใหม ่อาการโดยรวมจะดีขึน้หลงัให้การรักษา 2 รอบการรักษา และ 3 - 5 
รอบการรักษาอาการตา่ง ๆ จะหายไปได้ ในกรณีของถงุนํา้ดีอกัเสบเรือ้รัง อาจมีอาการกลบั
เป็นซํา้ได้ การรักษาด้วยการฝังเข็มก็ยงัให้ผลดีเช่นเดมิ  

5) ใช้การปักจุดด้านตรงข้าม โดยเลือกจดุ QiuXu (GB 40) โท่ว ZhaoHai (KI 6) ท่ี
เท้าซ้ายเม่ืออาการปวดอยูข้่างขวาหรือกลบักนั โดยใช้เข็มสองชุ่นปักท่ีจดุ QiuXu (GB 40) 
แล้วปักโทว่ไปท่ีจดุ ZhaoHai (KI 6) ท่ีอยูต่ํ่าลงไปราวหนึง่ชุ่น เม่ือรู้สกึได้ช่ีหรือรู้สกึเสียวแปลบ็
บริเวณจดุปักเข็มแสดงถึงผลการรักษาท่ีจะได้จากการฝังเข็มตามมา ใช้เม่ือมีอาการปวดใน

ทรวงอกหรือด้านข้างของทรวงอก  
6) ปักจุด DanShu (B L19) ทัง้สองข้าง โดยใช้เข็ม 1.5 ชุ่น ปักลกึ 1 ชุ่น ปักเอียงเข้า

หาแนวกระดกูสนัหลงัในท่าท่ีผู้ ป่วยนอนคว่ําอยู ่ กระตุ้นแบบระบายจนได้ช่ี แล้วกระตุ้นตอ่

ด้วยเคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้านาน 40 นาที ด้วยคล่ืน continuous แรงเทา่ท่ีผู้ ป่วยจะทนได้  
7) การใช้เขม็นํา้ เลือกจดุ QiMen (LV 14) ข้างขวาและ ZuSanLi (ST 36) ข้างขวา

โดยใช้ 0.5% Novocain ปริมาณ 2.5 ซีซีตอ่จดุฉีดทัง้สองจดุ ทําการรักษาวนัละ 1 – 2 ครัง้  
8) การกดนวดจุด เลือกจดุ GanShu (BL 18) และ DanShu (BL 19) โดยใช้

นิว้หวัแมมื่อกดท่ีจดุทัง้สอง นาน 5 – 10 นาที วนัละ 1 หรือ 2 ครัง้  
 
หมายเหตุ: การฝังเข็มได้ผลเป็นท่ีนา่พอใจพอสมควร ในการขบัน่ิวจากถงุนํา้ดี โดยใช้

การรักษา 1 – 4 รอบการรักษา และหากขนาดของก้อนน่ิวน้อยกวา่ 8 มิลลเิมตร จะได้ผลน่า
พอใจมากขึน้ แตห่ากขนาดของก้อนน่ิวมากกวา่ 12 มิลลเิมตรการขบัน่ิวจะยากมาก น่ิวท่ีมี
องค์ประกอบของนํา้ดีและไขมนั (bile pigment calculus and bile pigment cholesterol) 
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จะพบได้ถึง 2 ใน 3 ของน่ิวท่ีหลดุออกมาจากการรักษาด้วยการฝังเข็ม แนะนําให้ตรวจหา
ก้อนน่ิวในอจุจาระเพ่ือพิจารณาผลของการรักษา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 33   แสดงจุดฝังเขม็รักษาโรคน่ิวในถุงนํา้ดี และถุงนํา้ดีอักเสบ 
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พยาธิไส้เดอืนในทางเดนินํา้ดี 
(Biliary Ascariasis : 胆道回虫症 ) 

 
 

พยาธิไส้เดือน เป็นพยาธิท่ีพบได้บอ่ย และมีประชากรนบัพนัล้านคนท่ีเป็นโรคพยาธิ

ไส้เดือน อาการของการมีพยาธิมีได้หลากหลาย อยา่งไรก็ตามอาการท่ีเป็นอนัตรายท่ีสดุจาก
การเป็นโรคพยาธิไส้เดือน ก็คือ ภาวะพยาธิไส้เดือนไชถงุนํา้ดีหรือตบัออ่น ถงึแม้วา่โรคนีจ้ะ
พบได้น้อยมากในประเทศท่ีพฒันาแล้วก็ตาม แตแ่พทย์ก็อาจพบผู้ ป่วยด้วยภาวะพยาธิไส้ 
เดือนไชถงุนํา้ดีหรือตบัออ่นได้เช่นกนั  

 

อาการและอาการแสดง  
ในภาวะพยาธิไส้เดือนไชถงุนํา้ดี สามารถแบง่กลุม่ผู้ ป่วยออกเป็นสองกลุม่ใหญ่คือ 

กลุม่ท่ีไมมี่ภาวะแทรกซ้อนอ่ืนใด และกลุม่ท่ีมีภาวะแทรกซ้อนร่วมด้วย  
กลุม่ท่ีไมมี่ภาวะแทรกซ้อนอ่ืนใด จะมีอาการเหมือนกบัภาวะถงุนํา้ดีอกัเสบชนิดท่ีไมมี่

น่ิวในถงุนํา้ดี มีไข้ต่ํา ๆ ปวดท้องและกดเจ็บ มีกล้ามเนือ้แข็งเกร็งบริเวณช่องท้องด้านขวาบน 
คลําได้ถงุนํา้ดีโต ตวัตาเหลือง แตไ่มมี่ภาวะตบัโต กลุม่ท่ีมีภาวะแทรกซ้อน อาการท่ีพบได้
บอ่ย คือ ทางเดนินํา้ดีอกัเสบ จะมีไข้สงู ปวดท้องและกดเจ็บบริเวณช่องท้องด้านขวาบน ตบั
โตและกดเจ็บ มีระดบัของ bilirubin, alkaline phosphatase และ ALTs สงูขึน้ อาจมีหนอง
ในทางเดนินํา้ดีซึง่ผู้ ป่วยอาจมาด้วยอาการช็อคหมดสต ิ 

 

การตรวจวนิิจฉัย  
การตรวจภาพรังสี และการตรวจด้วยเคร่ืองอลัตร้าซาวด์ เป็นการตรวจมาตรฐานท่ี

ได้ผลดีในการวินิจฉยั สว่นการตรวจด้วย CT scan, endoscopy และ endoscopic 
retrograde cholangiography เป็นการตรวจวินิจฉยัเพ่ือยืนยนัตวัพยาธิไส้เดือน  

ภาพจากเคร่ืองอลัตร้าซาวด์ จะเห็นลกัษณะเป็นท่อตามยาวหรือวงกลมตดัขวางท่ีมี

ช่องวา่งภายใน โดยไมมี่เงาทบึในท่อนํา้ดีร่วม แสดงถงึพยาธิไส้เดือนในท่อนํา้ดี หากดดู้วย 
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ภาพเคลื่อนไหวอาจพบการเคล่ือนไหวของพยาธิไส้เดือนในท่อนํา้ดีได้  
 

การรักษา  
หลงัวินิจฉยัได้แล้ว ให้การรักษาตามอาการ เชน่ ให้สารนํา้ ให้ยาลดการหดเกร็งของ

กล้ามเนือ้เรียบ โดยทัว่ไปพยาธิจะหลดุออกมาเข้าในลําไส้เลก็ได้เองประมาณร้อยละ 98 เม่ือ
ตรวจซํา้ไมพ่บพยาธิในท่อนํา้ดี จงึให้ยาฆา่พยาธิ ซึง่ยงัไมใ่ห้เม่ือพยาธิยงัค้างอยูใ่นท่อนํา้ดี 
การรักษาได้ผลดีมาก กรณีท่ีไมมี่ภาวะแทรกซ้อนอ่ืนใด อตัราการเสียชีวิตน้อยกวา่ร้อยละ 1  

หากพยาธิไมห่ลดุออกมา หรือพยาธิไชเข้าไปในถงุนํา้ดีจนหมดทัง้ตวั จะใช้การรักษา
ด้วย endoscopic sphincterotomy เพ่ือนําพยาธิออกมาจากถงุนํา้ดีตอ่ไป 

ภาวะพยาธิไส้เดือนไชถงุนํา้ดี ถึงแม้จะพบได้ไมบ่อ่ย แตก็่ต้องคํานงึถงึอยูเ่สมอเม่ือ

ผู้ ป่วยมีอาการของถงุนํา้ดีอกัเสบ หรืออาการปวดท่ีสมัพนัธ์กบัถงุนํา้ดี และเดก็ท่ีมีไข้ ตวัตา
เหลืองและปวดท้องมาก ให้นกึถงึภาวะพยาธิไส้เดือนไชถงุนํา้ดีไว้เสมอ 

ศาสตร์การแพทย์จีน จดัภาวะพยาธิตวักลมในทางเดนินํา้ดีอยูใ่นกลุม่ YouJue (绕厥:  
colic cause by ascaris) ภาวะพยาธิตวักลมในทางเดนินํา้ดี ถือเป็นภาวะท่ีเป็นปัญหาของ
ช่องท้องท่ีสําคญัอีกปัญหาหนึง่ อาการประกอบด้วย ปวดท้องกะทนัหนับริเวณท้องขวา

ด้านบนเป็น ๆ หาย ๆ มีอาการคล่ืนไส้ อาเจียน หรือดซูีดเซียว แขนขาเย็น  
 

การรักษา  
ภาวะพยาธิตวักลมในทางเดนินํา้ดี มกัจะวินิจฉยัวา่เป็นอาการช่ีตดิขดั ในขณะท่ีเกิด

ภาวะนีข้ึน้ จดุบนเส้นลมปราณกระเพาะอาหาร ถงุนํา้ดี และตบัใช้เป็นจดุรักษาภาวะนี ้
สาเหตุ : ช่ีตดิขดั (Qi Obstruction) 
อาการ: มีอาการปวดท้องกะทนัหนับริเวณท้องขวาด้านบนเป็น ๆ หาย ๆ มีอาการ

คล่ืนไส้ อาเจียน หรือดซูีดเซียว แขนขาเย็น  
ลิน้สีมว่ง ; ชีพจรตงึ หรือตงึแน่น (XianMai or JinMai)  
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หลักการรักษา: ทําให้พยาธิสงบลง (calm the ascaris) เสริมกระตุ้นหน้าท่ีของถงุ
นํา้ดี ลดอาการเกร็ง (spasm) และลดปวด 

จุดหลัก:- ระบาย BuRong (ST 19), YangLingQuan (GB 34), ShangWan (CV 13), 
TaiChong (LR 3), NeiGuan (PC 6) 

             - บํารุงระบายเท่ากนั QiMen (LR 14) 
อธิบาย: กระตุ้นเข็มด้วยการยกขึน้ปักลงและหมนุกระตุ้น จนอาการปวดทเุลาลง 

สามารถกระตุ้นได้มากกวา่สองครัง้ตอ่วนั ขึน้กบัอาการของผู้ ป่วย,  BuRong (ST 19) เป็นจดุ
ท่ีอยูต่รงตําแหน่งของโรคเช่นเดียวกบั QiMen (LR 14) ซึง่เป็นจดุมูข่องตบัด้วย ใช้เพ่ือเสริม
การไหลเวียนของช่ีตบัและถงุนํา้ดี และลดอาการปวด,  YangLingQuan (GB 34) เสริมการ
เดนิช่ีของถงุนํา้ดี หยดุปวด,  ShangWan (CV 13) และ NeiGuan (PC 6) ควบคมุกระเพาะ
ไมใ่ห้อาเจียน, TaiChong (LR 3) คู ่NeiGuan (PC 6) เสริมการไหลเวียนของช่ีลดอาการปวด 

จุดเสริม: ท้องผกูและอืดแน่น – ระบาย TianShu (ST 25) และ ZhiGou (TE 6) 
 

การรักษาด้วยวธีิอ่ืนเพิ่มเตมิ  
1. ปักโท่วจากจุด YingXiang (LI 20) ไปจุด SiBai (ST 2) 
ขอบเขตการใช้: ภาวะพยาธิตวักลมในทางเดนินํา้ดี 
จุดที่ใช้: YingXiang (LI 20), SiBai (ST 2) 
การกระตุ้น: ใช้เข็ม 1.5 ชุ่น ปักท่ีจดุ YingXiang (LI 20) ลกึ 0.5 เซน็ตเิมตร กระตุ้นให้

ได้ช่ี แล้วเอียงเข็มลงในแนวราบปลายเข็มชีไ้ปท่ีจดุ SiBai (ST 2) เดนิเข็มให้ถงึตําแหนง่จดุ 
SiBai (ST 2) แล้วกระตุ้นให้ได้ช่ี แล้วคาเข็มไว้ กระตุ้นทกุ 5 – 10 นาที จนกระทัง่อาการปวด
ทเุลาลงจงึถอนเข็มออก 

2. เลือกจุดพเิศษ JinLing 
ขอบเขตการใช้: ภาวะพยาธิตวักลมในทางเดนินํา้ดี 
จุดที่ใช้: JinLing จดุอยูด้่านหลงัมือบริเวณช่องระหวา่งนิว้นางและนิว้ก้อยโดยจะเป็น 

จดุกึ่งกลางของเส้นท่ีลากจากเส้นขวางข้อมือกบัเส้นเช่ือมหวักระดกูนิว้ท่ี 4 และ 5 
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การกระตุ้น: ใช้เข็ม 1 ชุ่น ปักจดุ JinLing ลกึ 0.3 – 0.5 ชุ่น กระตุ้นด้วยการหมนุเข็ม 
ยกเข็มขึน้ลง ให้ได้ความรู้สกึตงึชาวิง่ไปท่ีปลายนิว้ หากอาการปวดยงัไมล่ดลงให้คาเข็มไว้ 10 
นาที แล้วกระตุ้นซํา้ โดยทัว่ไป อาการปวดจะดีขึน้ใน 10 นาที หลงักระตุ้นจนได้ช่ีในครัง้แรก 

3. กระตุ้นด้วยนิว้ที่จุด DanNang (EX-LE 6) 
ขอบเขตการใช้: ภาวะพยาธิตวักลมในทางเดนินํา้ดี 
จุดที่ใช้: DanNang (EX-LE 6) จดุอยูตํ่าแหนง่หน้าแข้งบนด้านนอกเฉียงไปด้านหน้า

และลา่งตอ่หวักระดกู Fibula 2 ชุ่น 
การกระตุ้น: ให้กดจดุ DanNang (EX-LE 6) ทัง้สองข้าง ด้วยนิว้หวัแมมื่อสองข้างด้วย

ความแรงนานประมาณ 3 นาที หลงัจากนัน้ให้นวดคลงึท่ีจดุทัง้สอง จนกระทัง่อาการปวด
หายไป 

4. ปักจุดแบบโท่ว 
จุดที่ใช้: GaoHuangShu (BL 43) ปักโทว่ GeShu (BL 17) ข้างขวา 
วิธีการ: ใช้เข็มเบอร์ 32 ขนาดมาตรฐานปักใต้ชัน้ผิวหนงัจากจดุ GaoHuangShu (BL 

43) ปักโท่วไปจดุ GeShu (BL 17) แล้วกระตุ้นด้วยการหมนุเข็มนาน 3 นาที คาเข็มไว้ 1 
ชัว่โมง เป็นการเลือกจดุใกล้เพ่ือใช้รักษา ดงัคํากลา่วท่ีวา่ “จดุด้านหลงัใช้รักษาโรคด้านหน้า”  

5. ปักจุดมู่ 
จุดที่ใช้: JuQue (CV 14) และ TianShu (ST 25) ด้านขวา 
วิธีการ: ปักจดุทัง้สอง กระตุ้นเข็มตามปกต ิคาเข็มไว้ 60 นาที 
6. ปักจุดที่สัมพันธ์กับตาํแหน่งโรค 
จุดที่ใช้: เลือกจดุ JiaJi ท่ีตําแหนง่กระดกูสนัหลงัสว่นอกข้อท่ี 7 หรือเลือกจดุ ZhiYang 

(GV 9) เป็นจดุหลกั และเลือกจดุ DanShu (BL 19), PiShu (BL 20) และ WeiCang (BL 50) 
ของข้างขวาเป็นจดุรอง 

วิธีการ: ปักตัง้ฉากท่ีจดุ JiaJi ลงไปถึงชัน้ใต้ผิวหนงัแล้วเอียงเข็มเป็นมมุประมาณ 65 
องศาปักลงไปอีกประมาณ 1 ชุ่น เข้าหากระดกูสนัหลงั ให้ปลายเข็มถงึเย่ือหุ้มกระดกู กระตุ้น
แบบระบาย แตใ่ช้มมุเข็มแคบแคเ่พียงให้ผู้ ป่วยรู้สกึสบายและผอ่นคลายในช่องทรวงอกและ
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ช่องท้อง กระตุ้นเข็มทกุ 5 นาที คาเข็มไว้ 20 – 30 นาที สว่นจดุรองให้ฝังเข็มและกระตุ้นเข็ม
แบบปกต ิ

7. ปักที่จุด HuiJueXue  
จุดที่ใช้: HuiJueXue ตําแหนง่อยูท่ี่ร่องบุม๋ของผิวหนงัใต้ตําแหนง่ปลายกระดกูของ

กระดกูสนัหลงัสว่นอกข้อท่ี 8  
วิธีการ: ให้ผู้ ป่วยนอนคว่ํา ใช้เข็มยาว 2.5 ชุ่น ปักเฉียงขึน้เข้าไปในช่องวา่งระหวา่ง

กระดกูสนัหลงัใต้ตําแหนง่ปลายกระดกูของกระดกูสนัหลงัสว่นอกข้อท่ี 8 ลกึ 1.5 – 2 ชุ่น 
กระตุ้นเข็มทกุ 5 นาที คาเข็มไว้ 15 – 30 นาที  

8. ปักที่จุดสะท้อนของโรคพยาธิตวักลมในถุงนํา้ด ี
จุดที่ใช้: เป็นจดุกดเจ็บอยูท่ี่ตําแหน่งต่ํากวา่จดุ ZuSanLi (ST 36) ทัง้สองข้าง 
วิธีการ: ใช้เข็มเบอร์ 28 – 30 ยาว 3.5 – 4 ชุ่น ปักท่ีจดุนี ้เม่ือกระตุ้นจนได้ช่ีแล้ว ให้ปัก

ลกึลงไปอีกประมาณ 3 ชุ่น แล้วจะรู้สกึได้ช่ีอีกครัง้ ให้ได้ช่ี ปักจดุอีกข้างหนึง่ด้วยวธีิการ
เดียวกนั กระตุ้นเข็มทัง้สองเลม่พร้อมกนัแบบระบาย ด้วยการหมนุเข็มยกเข็มขึน้ลง กระตุ้น
จนอาการปวดทเุลาลงหรือหายไป กระตุ้นซํา้อีก 2 ครัง้ ระหวา่งคาเข็มไว้ 30 นาที 

9. ปักด้วยเขม็ 7 ชุ่น 
จุดที่ใช้: JiuWei (CV 15) 
วิธีการ: ใช้เข็มเบอร์ 28 ยาว 5 – 7 ชุ่นปักท่ีจดุ JiuWei (CV 15) เอียงขนานใต้ผิวหนงั

ปลายเข็มชีไ้ปท่ีจดุ ShenQue (CV 8) เดนิเข็มช้า ๆ เม่ือถึงจดุ ShuiFen (CV 9) ให้กระตุ้นเข็ม
ด้วยการหมนุเข็มยกเข็มขึน้ลง จนกระทัง่อาการปวดทเุลาลง คาเข็มไว้ 10 – 20 นาที 
โดยทัว่ไปใช้การรักษา 1 รอบการรักษาก็สามารถรักษาอาการปวดให้หายได้ [หมายเหตผุู้
เรียบรียง: หากไมม่ัน่ใจหรือไมเ่ช่ียวชาญการใช้เข็ม ไมแ่นะนําให้ทํา สิง่ท่ีนํามากลา่วไว้เป็น
เพียงความรู้ท่ีถกูบนัทกึไว้ให้ทราบวา่มีวิธีการรักษาเช่นนีเ้ท่านัน้] 

ความคดิเหน็ : การรักษาด้วยการฝังเข็มและรมยาได้ผลดี ในภาวะพยาธิตวักลมใน
ทางเดนินํา้ดีและไมก่่อให้เกิดผลข้างเคียงแตอ่ยา่งใด โดยทัว่ไปสามารถใช้การฝังเข็มและรม
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ยาเป็นการรักษาเบือ้งต้นในภาวะท่ีมีอาการอยา่งเฉียบพลนั อยา่งไรก็ตามหลงัอาการปวด

ทเุลาลงควรต้องรักษาสาเหตโุดยตรงเพ่ือให้เกิดผลดีตอ่ผู้ ป่วยตอ่ไป 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 34  แสดงจุดฝังเขม็รักษาโรคพยาธิไส้เดือนในทางเดนินํา้ดี 
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ลาํไส้อุดตนัเฉียบพลัน 
( Acute Intestinal Obstruction : 急性肠梗阻) 

 
 

ภาวะลําไส้อดุตนัอยา่งเฉียบพลนั จะมีอาการท้องอืดแน่น อาเจียน ปวดท้องอยา่ง

เฉียบพลนั เป็นภาวะท่ีมีการกีดขวางทางเดนิอาหาร ซึง่มีหลายสาเหต ุ 
 

สาเหตุของลาํไส้อุดตนั 
1. ลาํไส้ไม่ทาํงาน 
- ยาบางชนิด เช่นยาแก้ปวดประเภทมอร์ฟีน 
- การตดิเชือ้ในช่องท้อง 
- เลือดไมส่ามารถไปเลีย้งลําไส้ได้เพียงพอ 
- ภาวะแทรกซ้อนจากการผา่ตดัในช่องท้อง 
- โรคไตบางชนิด 
- โพแทสเซียมในเลือดต่ํา 
การท่ีลําไส้ไมทํ่างานก็จะนําไปสูภ่าวะแทรกซ้อนอ่ืน ๆ อีก ได้แก่ อาการเหลือง และมี

เกลือแร่ในเลือดท่ีผิดปกต ิในเดก็แรกเกิดมกัสมัพนัธ์กบัโรคท่ีมีการตดิเชือ้ในลําไส้ แล้วทําให้

ลําไส้ตายท่ีเรียกวา่ NEC (Necrotizing enterocolitis) ซึง่เป็นภาวะท่ีอาจเป็นอนัตรายถงึ
ชีวิต และนําไปสูก่ารตดิเชือ้ในกระแสเลือดตามมา ในเดก็โตและผู้ใหญ่ การท่ีมีลําไส้ไมทํ่า 
งาน มกัสมัพนัธ์กบัโรคลําไส้อกัเสบ การอกัเสบในช่องท้อง และไส้ติง่แตก อาการ ของลําไส้ไม่
ทํางาน ได้แก่ ท้องอืด และปวดท้อง 

2. การอุดตนัในลาํไส้ 
มกัเกิดขึน้จากการมีสิง่กีดขวางทางเดนิอาหาร และทําให้เกิดการอดุตนัของลําไส้

ตามมา ได้แก่ สาเหตดุงัตอ่ไปนี ้
- ไส้เล่ือน 
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- ภาวะแทรกซ้อนจากการผา่ตดัในช่องท้อง 
- อจุจาระแข็งมากจนอดุกัน้ทางเดนิอาหาร 
- น่ิว 
- มะเร็งหรือเนือ้งอกในลําไส้ 
- ลําไส้กลืนกนั หรือบดิพนักนั  
- การรับประทานสิง่แปลกปลอมเข้าไปอดุกัน้ทางเดนิอาหาร 
- ถ้าสิง่กีดขวางมีผลทําให้เลือดท่ีไปเลีย้งลําไส้ลดลง ลําไส้อาจตายได้ และทําให้เกิด

การตดิเชือ้ตามมา 
 

อาการและอาการแสดง 
- อืด แน่นท้อง มกัมีอาการท้องอืด มากหรือน้อยแล้วแตร่ะดบัการอดุตนัของลําไส้ 
- ท้องโตขึน้ 
- ปวดท้อง ลกัษณะอาการปวดท้องมกัปวดเป็นพกั ๆ คือมีช่วงเวลาท่ีปวดมากและ

ช่วงเวลาท่ีคลายปวด 
- อาเจียน ลกัษณะของอาเจียน อาจเป็นอาหารปนกบันํา้ดี หรืออาหารท่ีมีกลิน่ของ

อจุจาระ แล้วแตร่ะดบั 
- การอดุตนัของลําไส้ 
- ไมถ่่ายอจุจาระ ถ้าการอดุตนัเป็นเพียงบางสว่น อาจมีอจุจาระผา่นออกมาได้บ้าง แต่

ถ้าการอดุตนัสมบรูณ์ ผู้ ป่วยจะไมมี่อจุจาระออกมาเลย  ไมผ่ายลมด้วย 
 

การตรวจวนิิจฉัย 
โดยการฟังเสียงลําไส้ ถ้าไมมี่เสียงการทํางานของลําไส้ หรือห่างกนันานเกินไปก็อาจ

เป็นสญัญาณท่ีบง่บอกถึงความผิดปกต ิ
การตรวจร่างกายรวมทัง้การตรวจทางทวารหนกั 
การเจาะเลือด ตรวจนบัเม็ดเลือดขาวและเกลือแร่ 
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การตรวจทางรังสี 
- การเอกซเรย์ช่องท้อง 
- การทดสอบโดยการกลืนสารทบึรังสีแล้วถ่ายเอกซเรย์ 
- การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 
 

การรักษา 
1. ให้นํา้เกลือเข้าทางหลอดเลือดดํา เพ่ือทดแทนนํา้ และเกลือแร่ 
2. ใสส่ายยางขนาดเลก็ทางจมกูลงไปในกระเพาะอาหาร เพ่ือดดูลมและเศษอาหาร 
3. ใสส่ายสวนปัสสาวะ ดอูตัราการไหลของปัสสาวะ บง่ถึงการทดแทนนํา้ท่ีเพียงพอ 
4. งดอาหารทางปาก 
ในผู้ ป่วยท่ีมีลําไส้อดุตนับางสว่น  การให้การรักษาดงัข้างต้นอาจพอเพียง แตใ่นผู้ ป่วยท่ี

อาการไมดี่ขึน้ หรือมีการอดุตนัลําไส้แบบสมบรูณ์ ผู้ ป่วยต้องได้รับการผา่ตดัทนัที หลงัจากท่ี
ได้รับการเตรียมร่างกายพร้อมแล้ว  

โดยสรุป ความรุนแรงของภาวะลําไส้อดุตนั ขึน้อยูก่บัสาเหตท่ีุก่อให้เกิดโรค ถ้าผู้ ป่วย
มาพบแพทย์ และได้รับการรักษาทนัท่วงที จะลดอตัราการเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรงลงได้ 
 

ภาวะแทรกซ้อนของลาํไส้อุดตนั 
- การตดิเชือ้ 
- ลําไส้ตาย 
- มีการฉีกขาดหรือลําไส้ทะล ุ
 

การป้องกัน 
หากมีสาเหต ุให้รักษาสาเหตกุ่อน (เชน่ ไส้เล่ือน หรือเนือ้งอกในลําไส้) เพ่ือลดความ

เส่ียง แตอ่ยา่งไรก็ตาม สาเหตบุางอยา่งก็ไมส่ามารถป้องกนัได้  
ศาสตร์การแพทย์แผนจีน จดัวา่มีสาเหตจุากการอดุกัน้การไหลเวียนของช่ีและเลือด  

ความร้อนและความเย็นคัง่ค้าง การสะสมตกค้างของอาหาร หรือพยาธิในลําไส้ ซึง่ก่อให้เกิด 
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การอดุตนัของทางเดนิอาหารตามมา 
 

การรักษา 
หลักการรักษา: ขจดัการอดุกัน้ ปรับสมดลุกระเพาะ หยดุอาเจียน และเสริมการไหล 

เวียนของช่ีในทางเดนิอาหาร โดยเลือกจดุหลกับนเส้นลมปราณเท้าหยางหมงิเป็นหลกั 
จุดที่ใช้:  
- ระบาย ShangJuXu (ST 37), XiaJuXu (ST 39), TianShu (ST 25), DaChangShu 

(BL 25), NeiGuan (PC 6), ZuSanLi (ST 36), FuJie (SP 14), DaHeng (SP15)  
- บํารุงระบายเท่ากนั GuanYuan (CV 4) 
อธิบาย : แบง่การรักษาเป็น 3 รูปแบบ ดงันี ้
1. เลือกจดุ TianShu (ST 25), DaChangShu (BL 25), ZuSanLi (ST 36), FuJie (SP 

14), DaHeng (SP 15) เป็นการเลือกจดุซ-ูมูเ่พ่ือใช้รักษา กระตุ้นเข็มแบบระบาย กระตุ้นซํา้ได้
วนัละสองครัง้ หรือมากกวา่ขึน้กบัอาการของผู้ ป่วย  

2. เลือกจดุ ShangJuXu (ST 37), XiaJuXu (ST 39) และ ZuSanLi (ST 36) เป็นการ
เลือกจดุเหอลา่งและจดุบนลา่งในแนวเดียวกนัของเส้นลมปราณ เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการ
รักษา และกระตุ้นการทํางานของอวยัวะให้ดีขึน้ กระตุ้นเข็มแบบระบาย  

3. เลือกจดุ DaHeng (SP 15) ปักเข็มลกึ 4 ชุ่น กระตุ้นเข็มแรงแบบระบาย ไมค่าเข็ม 
กระตุ้นวนัละ 2 ครัง้ โดยทัว่ไป อาการจะดีขึน้ภายใน 24 – 48 ชัว่โมง หลงัฝังเข็ม 
 

การรักษาเพิ่มเตมิ  
1. การรมยา  
เลือกจุด ShenQue (CV 8) รมโดยใช้ขิงคัน่ ครัง้ละ 15 – 20 นาที วนัละ 3 ครัง้ 
 

2. กระตุ้นจุดบนล่าง  
เลือกจุด TianShu (ST 25) และ ZuSanLi (ST 36) โดยปักและกระตุ้นท่ีจดุ ZuSanLi 

(ST 36) ก่อนเพ่ือลดอาการคล่ืนไส้อาเจียน อนัเน่ืองมาจากช่ีของกระเพาะอาหารวิ่งย้อนขึน้
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บน คาเข็มไว้ 10 นาที และปักเข็มท่ีจดุ TianShu (ST 25) ใช้เคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้า กระตุ้นเข็ม 
โดยตดิขัว้ลบท่ี TianShu (ST 25) และตดิขัว้บวกท่ีจดุ ZuSanLi (ST 36) ใช้คล่ืน dense-
disperse นาน 30 นาที  

3. ฝังเข็มห ู 
จุดที่ใช้: Ear-ShenMen, Large Intestine, Stomach, Small Intestine, Abdomen  
การกระตุ้น: เม่ือเกิดอาการปวดเกร็งในท้องให้ปักและกระตุ้นแรง คาเข็มไว้ 30 – 60 

นาที กระตุ้นทกุ 10 นาที จนกวา่อาการปวดเกร็งจะหายไป ในหนึง่วนัสามารถปักได้ทกุ 4 – 6 
ชัว่โมง 

4. การใช้เข็มนํา้ 
จุดที่ใช้: ZuSanLi (ST 36) ทัง้สองข้าง 
วิธีการ: ใช้ Neostigmine ปริมาณ 0.25 mg ตอ่จดุฉีดทัง้สองจดุ วธีินีใ้ช้สําหรับภาวะ

ลําไส้อดุตนัชนิดไมเ่คล่ือนไหว (paralytic intestinal obstruction) 
 

หมายเหตุ :  
1. การฝังเข็มและรมยาได้ผลดีในการรักษาโรค แตห่ากอาการไมดี่ขึน้ภายใน 6 - 24 

ชัว่โมง ควรพิจารณาสง่แผนกศลัยกรรมตอ่ไป  
2. การฝังเข็มรมยา ได้ผลดีในการลดอาการปวด จากภาวะลาํไส้อดุตนัจากการเคล่ือน 

ไหวท่ีผิดปกต ิ (dynamic obstruction) และผลท่ีได้ก็คงอยูน่าน สว่นภาวะลําไส้อดุตนัจาก
การอดุตนัภายใน (mechanical obstruction) ก็สามารถลดอาการปวดได้ดีเช่นกนั แตผ่ลคง
อยูไ่ด้ไมน่าน 
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รูปที่ 35  แสดงจุดฝังเขม็รักษาโรคลาํไส้อุดตันเฉียบพลัน 

 
 

 



การฝังเข็มรักษาอาการปวด                                                                                            
 
 

209

ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน 
( Acute Appendicitis : 急性阑尾炎) 

 

ภาวะไส้ติง่อกัเสบเฉียบพลนั จะมีอาการปวดบริเวณลิน้ป่ี หรือรอบสะดือในระยะแรก 
ตอ่มาอาการปวดจะเล่ือนลงมาบริเวณท้องน้อยสว่นลา่งด้านขวา    อาการปวดจะเพ่ิมขึน้
เร่ือย ๆ ปวดมากเม่ือกด อาจมีการเกร็งของกล้ามเนือ้หน้าท้องบริเวณท่ีปวดได้ มกันอนงอขา 
เหยียดขาขวาตรงไมไ่ด้ อาจมีไข้ร่วมด้วย กลวัหนาว  

ไส้ติง่อกัเสบ เป็นโรคท่ีเกิดกบัไส้ติง่ เป็นภาวะฉกุเฉินทางการแพทย์ ผู้ ป่วยไส้ติง่อกัเสบ
ทกุรายต้องได้รับการผา่ตดัเอาไส้ติง่ออก หากไมไ่ด้รับการรักษาแล้วจะมีอตัราการเสียชีวิตสงู 
การเสียชีวิตสว่นใหญ่เกิดจากภาวะเย่ือบชุ่องท้องอกัเสบและภาวะช็อค 

โรคไส้ติง่อกัเสบ ได้รับการอธิบายเป็นครัง้แรกโดย Reginald Fitz ในปี พ.ศ. 2429 
ปัจจบุนั ได้รับการยอมรับวา่เป็นหนึง่ในสาเหตขุองอาการปวดท้องรุนแรงเฉียบพลนั ท่ีพบ

บอ่ยท่ีสดุทัว่โลก 
ไส้ติง่เป็นสว่นขยายของลําไส้ใหญ่สว่นต้น มีรูปร่างเรียวหยาวคล้ายหนอน ทําให้มีคํา

เรียกในภาษาองักฤษวา่ vermiform appendix (ติง่รูปหนอน) ความยาวโดยเฉล่ีย 8 - 10 
เซนตเิมตร (มีขนาดได้ตัง้แต ่2 - 20 เซนตเิมตร) เจริญขึน้ในเดือนท่ีห้าของการตัง้ครรภ์ และมี
เนือ้เย่ือนํา้เหลือง (lymphoid follicle) ทัว่ชัน้เย่ือเมือก เนือ้เย่ือนํา้เหลืองเหลา่นีจ้ะมีจํานวน
มากขึน้และขยายขนาดเม่ือมีอาย ุ8 - 20 ปี  

จากหลกัฐานในปัจจบุนั เช่ือกนัวา่ โรคไส้ติง่อกัเสบเป็นผลท่ีเกิดจากการมีการอดุตนั

ของไส้ติง่ เม่ือเกิดมีการอดุตนัเกิดขึน้แล้ว สว่นท่ีอดุตนันีจ้ะมีการคัง่ของมกูมาอดัแน่นและ

บวมขึน้ มีความดนัภายในสว่นท่ีอดุตนันีแ้ละตวัผนงัไส้ติง่เองสงูขึน้ เกิดลิม่เลือดอดุตนัใน

หลอดเลือดขนาดเลก็ ขดัขวางการไหลเวียนของเลือดและนํา้เหลือง หากอาการดําเนินมาถึง
ระดบันีแ้ล้วพบวา่การกลบัหายเป็นปกตไิด้เองพบได้น้อย เม่ืออาการดําเนินตอ่ไปไส้ติง่จะขาด
เลือดและตายเฉพาะสว่นไป ตอ่มาแบคทีเรียท่ีมีอยูแ่ล้วในลําไส้จะผา่นผนงัไส้ติง่ท่ีตายแล้วนี ้
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ออกมา เกิดหนองขึน้รอบ ๆ ไส้ติง่ จนสดุท้ายแล้วไส้ติง่ท่ีอกัเสบมากนีจ้ะแตกออกทําให้เกิด
เย่ือบชุ่องท้องอกัเสบ ซึง่อาจทําให้เกิดภาวะเลือดเป็นพษิและเสียชีวิตได้ 

ในบรรดาสาเหตตุา่ง ๆ ของการอดุตนัของไส้ติง่ เชน่ การมีวตัถแุปลกปลอม การมี
บาดแผล พยาธิ สาเหตท่ีุได้รับความสนใจมากสาเหตหุนึง่คือการมีน่ิวอจุจาระไปอดุตนั พบวา่
มีความชกุของการพบน่ิวอจุจาระ ในผู้ ป่วยไส้ติง่อกัเสบในประเทศพฒันาแล้วมากกวา่ใน

ประเทศกําลงัพฒันา และการมีน่ิวอจุจาระอดุตนัในไส้ติง่ มกัพบวา่มีความสมัพนัธ์กบัไส้ติง่
อกัเสบรุนแรง นอกจากนีภ้าวะท้องผกูก็อาจมีสว่นด้วย ดงัท่ีพบวา่ผู้ ป่วยไส้ติง่อกัเสบมีจํานวน
ครัง้การถ่ายอจุจาระตอ่สปัดาห์น้อยกวา่กลุม่ควบคมุปกตอิยา่งมีนยัสําคญั การเกิดมีน่ิว

อจุจาระในไส้ติง่สมัพนัธ์กบัการท่ีมีท่ีเก็บอจุจาระคัง่ในลําไส้ใหญ่สว่นขึน้และการมีชว่งเวลาใน

การบีบไลอ่จุจาระนาน จากข้อมลูทางระบาดวิทยาพบวา่ในกลุม่ประชากรท่ีไมเ่ป็นโรคไส้ติง่

อกัเสบ ไมพ่บผู้ ป่วยโรคกระเปาะลําไส้หรือติง่เนือ้เลย และพบผู้ ป่วยมะเร็งลําไส้ใหญ่น้อยมาก 
นอกจากนีย้งัพบวา่ผู้ ป่วยมะเร็งลําไส้ใหญ่และมะเร็งไส้ตรงมกัเป็นโรคไส้ติง่อกัเสบนํามาก่อน

ด้วย มีหลายการศกึษาพบวา่การกินอาหารท่ีมีกากใยตํ่า มีสว่นในการทําให้เกิดโรคไส้ติง่

อกัเสบ ซึง่ตรงกนักบัข้อมลูท่ีวา่การกินอาหารท่ีมีกากใยต่ําทําให้มีช่วงเวลาในการบีบไล่

อจุจาระนานขึน้ 
 

อาการและอาการแสดง 
อาการของไส้ติง่อกัเสบเฉียบพลนันัน้อาจแบง่ได้เป็นสองชนิด คือ ชนิดตรงไปตรงมา

และชนิดไมต่รงไปตรงมา ประวตัขิองผู้ ป่วยไส้ติง่อกัเสบเฉียบพลนั ชนิดตรงไปตรงมานัน้ จะ
เร่ิมจากมีอาการปวดบริเวณรอบสะดือ ก่อนท่ีจะย้ายไปปวดบริเวณหน้าท้องด้านลา่งขวา 
ลกัษณะนีเ้กิดจากการท่ีอาการปวดในชว่งแรกเกิดจากเส้นประสาทอวยัวะภายในท่ีรับความ 
รู้สกึจากไส้ติง่นัน้ แบง่แยกตําแหนง่ความเจ็บปวดได้ไมช่ดัเจน เท่าอาการปวดในช่วงหลงัท่ี

เกิดจากอกัเสบลกุลามไปยงัเย่ือบชุ่องท้องซึง่มีเส้นประสาทโซมาตกิท่ีสามารถระบตํุาแหนง่

อาการปวดได้ชดัเจนกวา่ อาการปวดท้องมกัมีร่วมกบัอาการเบ่ืออาหารและมีไข้ อยา่งไรก็ดี
ไข้ไมใ่ช่อาการท่ีจําเป็นต้องมีเสมอไป อาจมีอาการคล่ืนไส้และอาเจียน รู้สกึง่วงซมึ และรู้สกึ
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ไมส่บาย ด้วยอาการแบบตรงไปตรงมานี ้ การวนิิจฉยัสามารถทําได้ง่าย ผู้ ป่วยมกัได้รับการ
ผา่ตดัรวดเร็วและผลออกมาดีไมมี่รุนแรง 

อาการท่ีไมต่รงไปตรงมานัน้อาจเร่ิมจากมีอาการปวดเร่ิมท่ีหน้าท้องด้านลา่งขวาตัง้แต่

ต้น ท้องเสีย และมีการดําเนินโรคท่ียาวนานคอ่ยเป็นคอ่ยไป หากไส้ติง่ท่ีอกัเสบสมัผสักบั

กระเพาะปัสสาวะอาจทําให้มีอาการปัสสาวะบอ่ย หากไส้ติง่ท่ีอกัเสบอยูด้่านหลงัลําไส้เลก็

ตอนปลายอาจมีอาการคล่ืนไส้รุนแรงได้ บางรายอาจรู้สกึปวดเบง่ 
โรคไส้ติง่อกัเสบเรือ้รังตา่งจากโรคไส้ติง่อกัเสบเฉียบพลนั อาการอาจแตกตา่งได้มากใน

ผู้ ป่วยแตล่ะคน ดงัมีคํากลา่ววา่ "ไมมี่ลกัษณะเฉพาะหรือการตรวจทัว่ไปใด ๆ ท่ีจะใช้วินิจฉยั
ไส้ติง่อกัเสบเรือ้รังเป็นซํา้ได้ จะต้องวนิิจฉยัโดยการคดัโรคอ่ืนออกเทา่นัน้..."  

 

อาการและอาการแสดง  
ผลจากการมีไส้ติง่อกัเสบจะทําให้ผนงัช่องท้องออ่นไหวตอ่การสมัผสัเบาๆ มากขึน้ มี

อาการกดปลอ่ยแล้วเจ็บ (rebound tenderness) ในกรณีท่ีไส้ติง่ของผู้ ป่วยอยูตํ่าแหนง่หลงั
ลําไส้ใหญ่อาจทําให้ไมมี่อาการเจ็บจากการตรวจทางหน้าท้องได้เพราะลําไส้ใหญ่ท่ีเตม็ไป

ด้วยอากาศจะกนัไมใ่ห้แรงกดไปสมัผสัโดนไส้ติง่ท่ีอกัเสบ ในกรณีเดียวกนั ถ้าไส้ติง่อยูต่ํ่าลง
มาภายในอุ้งเชิงกรานก็จะตรวจไมพ่บอาการเจ็บหน้าท้องหรือหน้าท้องแข็งเช่นกนั ในกรณี

เช่นนีก้ารตรวจทางทวารหนกัจะตรวจพบอาการเจ็บใน rectovesical pouch ได้ การกระทํา
ใดๆ ท่ีเพิ่มแรงดนัในช่องท้อง เช่น การไอ จะทําให้มีอาการเจ็บท่ีตําแหนง่ McBurney's point 
และเป็นวธีิตรวจหาตําแหนง่ของไส้ติง่ท่ีอกัเสบท่ีเจ็บน้อยท่ีสดุ ถ้าตรวจหน้าท้องแล้วพบวา่

หน้าท้องแข็งอยา่งมากโดยท่ีผู้ ป่วยไมไ่ด้ตัง้ใจเกร็งหน้าท้องแล้วเป็นไปได้มากวา่จะมีภาวะเย่ือ

บชุ่องท้องอกัเสบแล้ว ซึง่ต้องได้รับการผา่ตดัโดยดว่น 
- Rovsing's sign 
การกดตรวจลกึบริเวณ iliac fossa ทางด้านซ้ายอาจทําให้มีอาการเจ็บบริเวณ iliac 

fossa ทางด้านขวา น่ีเป็นลกัษณะของ Rovsing's sign หรือ Rovsing's symptom ใช้วินิจฉยั
ไส้ติง่อกัเสบเฉียบพลนัได้ 
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- Psoas sign 
บางครัง้ไส้ติง่ท่ีอกัเสบอาจมีตําแหนง่อยูบ่นกล้ามเนือ้ psoas จะทําให้ผู้ ป่วยนอนงอ

สะโพกขวาเพ่ือคลายความเจ็บปวดท่ีปวดมาก 
- Obturator sign  
ถ้าไส้ติง่ท่ีอกัเสบอยูต่ดิกบักล้ามเนือ้ obturator internus จะตรวจพบการเกร็งของ

กล้ามเนือ้โดยงอและหมนุข้อสะโพกเข้าด้านใน การกระทําเช่นนีจ้ะทําให้ผู้ ป่วยมีอาการเจ็บท่ี
บริเวณท้องน้อย 

 

การรักษา 
- การผ่าตดัเอาไส้ติ่งอักเสบออก  
ไส้ติง่อกัเสบรักษาโดยการผา่ตดัเอาไส้ติง่ออก ในช่วงแรกผู้ ป่วยจะได้รับการเตรียมการ

ผา่ตดัโดยให้สารนํา้ทางหลอดเลือดดําเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ร่างกายขาดนํา้ในขณะท่ีงดนํา้และงด

อาหาร อาจมีการให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดําเพ่ือช่วยฆา่เชือ้แบคทีเรียและลดการแพร่ 
กระจายของการตดิเชือ้ในช่องท้อง รวมถึงลดภาวะแทรกซ้อนหลงัการผา่ตดัด้วย ถ้าผู้ ป่วย

ท้องวา่งอาจใช้การผา่ตดัโดยการวางยาสลบ หรือไมเ่ช่นนัน้อาจใช้การทําให้ชาโดยฉีดยาเข้า

ช่องนํา้ไขสนัหลงั 
การผา่ตดัเอาไส้ติง่ออกในปัจจบุนันิยมใช้การผา่ตดัโดยการใช้กล้องสอ่งตรวจผา่นทาง

ช่องท้อง สว่นในประเทศไทยยงันิยมใช้การผา่ตดัโดยการเปิดช่องท้องบริเวณ McBurney's 
point ตรงตําแหนง่ท่ีเป็นไส้ติง่ วธีิการกรีดแผลท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีสดุคือการผา่โดยใช้แนว gridion 
(แนวเฉียง) หรือแนวนอน มีรายงานการผา่ตดัเอาไส้ติง่ออกในผู้ ป่วยสตรีโดยการใช้กล้องสอ่ง
ตรวจผา่นทางช่องคลอดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 

 

การพยากรณ์โรค 
ผลการรักษาไส้ติง่อกัเสบไมว่า่จะมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึน้หรือไมก็่ตามสว่นใหญ่

ได้ผลดี ผู้ ป่วยสว่นใหญ่สามารถกลบัสูภ่าวะปกตใินเวลาไมน่านหลงัการผา่ตดั และหลงัจาก 
นัน้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกต ิ
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พยากรณ์โรคโดยทัว่ไปดีมาก อตัราการตายโดยรวมน้อยกวา่ 1% ภาวะเป็นโรคสว่น
ใหญ่ ขึน้อยูก่บัวา่ไส้ติง่นัน้อกัเสบเฉียบพลนัมากหรือไม ่ หรือมีการแตกของไส้ติง่ท่ีอกัเสบ

หรือไม ่ ภาวะแทรกซ้อนท่ีพบบอ่ยท่ีสดุคือการตดิเชือ้ของแผลผา่ตดั พบในผู้ ป่วยไส้ติง่แตก

ประมาณ 1-5% 
สาเหตทุางศาสตร์การแพทย์แผนจีนเกิดจากการรับประทานอาหารท่ีไมเ่หมาะสม 

รับประทานมากเกินไปหรือด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารท่ีมนัและเยน็ซึง่จะ

ก่อให้เกิดการบาดเจ็บตอ่กระเพาะอาหารและลําไส้ ทําให้มีการสะสมคัง่ค้างของเสมหะและ

ความร้อนในชอ่งท้องสว่นลา่ง หรือมีการเคล่ือนไหวอยา่งรุนแรงหลงัรับประทานอาหารทําให้
การทํางานของลําไส้ผิดปกตไิป เกิดการไหลเวียนของเลือดและช่ีตดิขดั ในท่ีสดุจะเกิดการ

อกัเสบตามมาจากความร้อนท่ีหมนุเวียนอยูใ่นช่องท้องสว่นลา่ง และการไหลเวียนท่ีตดิขดั

ของเลือด ช่ี และเสมหะ 
 

การรักษา 
หลกัการรักษา: ปรับการไหลเวียนช่ีของอวยัวะกลวง ขจดัความร้อนท่ีตกค้าง เลือกจดุ

หลกัจากเส้นลมปราณหยางหมิงมือและเท้า 
- การรักษาด้วยการฝังเข็ม 
1. ปักจุดคู่ 
เลือกจดุ ZuSanLi (ST 36) และ ShangJuXu (ST 37) หรือ LanWei (EX-LE 7) ปักจดุ

และกระตุ้นแบบระบายทัง้สองจดุ คาเข็มไว้ 1 ชัว่โมง กระตุ้นเข็มทกุ 10 นาที ฝังเข็มวนัละ 2 – 
3 ครัง้จนอาการปวดท้องเม่ือกดหายไป หากมีไข้ ให้เพิม่จดุ QuChi (LI 11) หากท้องอืดแน่น
ให้เพิ่มจดุ DaChangShu (BL 25) และ CiLiao (BL 32) [กรณีศกึษา ผู้ ป่วยไส้ติง่อกัเสบ      
590 รายรักษาด้วยวิธีดงักลา่ว พบวา่ รักษาหาย 356 ราย, อาการดขีึน้ 162 ราย, ไมเ่ปล่ียน 
แปลง 72 ราย] 

2. ปักจุดพเิศษ XiSiXue ทัง้สองข้าง และ DaHeng (SP 15) ทัง้สองข้าง ปักเข็มตัง้
ฉากท่ีจดุ XiSiXue (Extra point ตําแหนง่ 4 ชุ่นเหนือขอบบน นอกของกระดกูสะบ้าของเขา่ท่ี
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งออยู)่ กระตุ้นแรงให้ได้ช่ีและได้ความรู้สกึแผ ่ ออกไปถึงขาหนีบไปจนถึงท้องน้อย สว่น

จดุ DaHeng(SP 15) ให้ปักเฉียงลงไป หาขาหนีบกระตุ้นให้ได้ช่ีและได้ความรู้สกึแผ่

กระจายไปถงึขาหนีบเช่นกนั เม่ือ กระตุ้นจดุทัง้สองข้างให้ได้ความรู้สกึแผก่ระจายเข้าหากนั
อาการปวดแนน่ใน ท้องก็จะทเุลาลง คาเข็มไว้ 30 นาที กระตุ้นทกุ 10 นาที 

3. ปักที่จุดสะท้อนของลาํไส้เล็ก: จดุจะอยูตํ่าแหน่งระหวา่งโหนกแก้ม (zygoma)     
และปีกจมกูทัง้สองข้าง สามารถปักได้สองวิธีคือ วธีิแรกปักแบบเฉียง โดยปัก     เข็มท่ี
ตําแหนง่ 1/3 ด้านในระหวา่งปีกจมกูและโหนกแก้มให้เป็นมมุประมาณ      25 องศากบัแนว
ร่องขอบจมกู ลกึ 0.2 – 0.3 ชุ่นกระตุ้นแบบผิงปู่ ผิงเซีย่ให้ได้ช่ี      สว่นวิธีท่ีสองให้ปักตรงตัง้
ฉากท่ีจดุเดียวกนัลกึ 0.1 ชุ่นกระตุ้นให้ได้ช่ี แล้วใช้สําลี     สเตอไรซ์ปิดทบัเข็มทิง้ไว้ 12 ชัว่โมง
(บางรายอาจนาน 12 – 24 ชัว่โมง) ทําวนัละครัง้ อาการจะทเุลาลงและดีขึน้  

4. เลือกจุด ZuSanLi (ST 36) เสริมด้วยจุด QuChi (LI11) และNeiTing (ST 44) 
 ปักเข็มกระตุ้นให้ได้ช่ี แล้วกระตุ้นเข็มแรง คาเข็มไว้ 1 ชัว่โมง ทําการรักษาวนัละ 2 – 
3 ครัง้ และลดลงเหลือวนัละ 1 – 2 ครัง้ เม่ืออาการดีขึน้ หากอาการไมดี่ขึน้ หรือทรุดหนกัลง 
ให้รักษาด้วยการผา่ตดัตอ่ไป 

5. การรมยา  
    5.1 รมยาท่ีจดุ QiHai (CV 6) โดยใช้โกฐแท่งรมยานาน 30 นาที วนัละครัง้ ในผู้ ป่วย

ท่ีมีอาการมากอาจรักษาตอ่เน่ือง 2 – 3 วนั โดยทัว่ไปไข้จะลดลงและหายไปหลงัการรักษาได้ 
2 หรือ 3 ครัง้ [กรณีศกึษา ผู้ ป่วยไส้ติง่อกัเสบรวม 40 รายรักษาด้วยวธีินี ้หายดี 38 ราย ไม่
ได้ผล 2 ราย] 

   5.2 รมยาท่ีจดุ DaDun (LR 1) ทัง้สองข้างและจดุกดเจ็บ(McBurney’s point) โดยใช้
โกฐจฬุาปัน้เป็นรูปโคนขนาดเท่าเมลด็ข้าวสาลีวางท่ีจดุ DaDun(LR 1) ทัง้สองข้าง รมยาจน
รู้สกึแสบร้อนก็เปล่ียนโกฐใหม ่ ทําซํา้จนเห็นผิวหนงัแดงจงึหยดุ ระวงัอยา่ให้เกิดตุม่นํา้พพุอง 
ปกตจิะใช้โกฐประมาณ 5 ก้อนตอ่ข้าง สว่นท่ีจดุ McBurney’s point ให้ใช้โกฐแทง่รมแบบ
รวดเร็วรอบจดุนาน 20 – 30 นาทีทําไปทีละจดุจนผิวหนงัแดงได้ความรู้สกึร้อนผา่นผิวหนงัลง
ไปถึงกล้ามเนือ้ด้านลา่ง ให้ระวงัอยา่ให้เกิดตุม่นํา้พพุองเช่นกนั โดยทัว่ไปทําวนัละ 1 – 2 ครัง้ 
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   5.3 รมยาท่ีจดุ ZhouJian (EX-UE 1) ทัง้สองข้าง โดยรมยาเป็นวงรอบจดุทัง้สองข้าง
นาน 20 – 30 นาที วธีินีป้รากฏอยูใ่นหนงัสือ “รมยาในกรณีฉกุเฉิน” (Moxibustion for 
Emergency) ซึง่บนัทกึไว้วา่ “ซนุ ซือเหม่ียว Sun SiMiao กลา่ววา่ การอกัเสบของลําไส้รักษา
ด้วยการรมยาแบบรวดเร็วท่ีจดุ ZhouJian(EX-UE 1) โดยใช้โกฐขนาดเท่าเมลด็ถัว่เขียว 
จํานวน 100 ก้อนเพ่ือให้เกิดการถ่ายเป็นเลือดและหนอง” 

บันทกึเพิ่มเตมิ : ภาวะไส้ติง่อกัเสบเป็นภาวะท่ีเกิดจากความร้อนแกร่งจากภายใน

ทําไมจงึใช้การรมยารักษาได้ ในมมุมองของผู้แตง่ตํารามองวา่ไส้ติง่อกัเสบสาเหตหุลกัคือ

ภาวะการไหลเวียนท่ีตดิขดัของเลือดท่ีสะสมกนันาน การรักษาคือการขจดัก้อนท่ีตดิขดัด้วย

วิธีการอุน่และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเพ่ือลดการคัง่ การรมยาก่อให้เกิดความอุน่ท่ี

สามารถขจดัการคัง่ตดิขดัได้ และเสริมการไหลเวียนของเลือดและช่ี เพิ่มความแข็งแรงของ

เวย่ช่ีเพ่ือตอ่ต้านเสยีช่ี 
6. การเจาะปล่อยเลือดและการครอบกระปุก 
จดุท่ีใช้มี 3 กลุม่จดุคือ 1- DaZhui(CV 14) และ PiShu(BL 20), 2- ShenZhu (GV 12) 

และ DaChangShu(BL 25), 3- GuanYuan(CV 4) QiHai(CV 6) TianShu(ST 25) และ Ah-
Shi point โดยในแตล่ะครัง้ของการรักษาให้ใช้ครัง้ละหนึง่กลุม่จดุและวนัหนึง่ให้ทําการรักษา 
1 – 3 ครัง้ เร่ิมจากใช้เข็มสามเหล่ียมปักทีละจดุนาน 3 วินาทีเพ่ือปลอ่ยเลือดและครอบ
กระปกุตอ่ให้เลือดออกนาน 10 นาทีตอ่จดุ 

7. การฝังเขม็ใบห ู
จุดที่ใช้ : จดุกดเจ็บท่ีตําแหนง่ลําไส้ใหญ่หรือลําไส้เลก็บนใบหแูละจดุ LanWei (EX-LE 

7) ปักเข็มและกระตุ้นแรงแบบระบายท่ีจดุทัง้สองหลงัจากได้ช่ีแล้วคาเข็มไว้ 1 – 2 ชัว่โมง ทํา
การรักษาวนัละ 1 – 4 ครัง้ โดยทัว่ไปเม่ือกระตุ้นเข็มแล้วอาการปวดท่ีท้องน้อยด้านขวาจะ
หายไปหรือลดลงอยา่งมากแตต้่องใช้เวลาในการรักษา 2 – 3 วนัตอ่เน่ืองเพ่ือให้อาการปวด
ท้องเม่ือกดและปวดเม่ือปลอ่ยหายไป [กรณีศกึษา ผู้ ป่วยไส้ติง่อกัเสบจํานาน 25 รายรักษา
ด้วยวิธีนี ้หายได้ 21 ราย ดีขึน้มาก 3 ราย ไมไ่ด้ผล 1 ราย] 
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8. การฝังเขม็และกระตุ้นด้วยเคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้า 
จดุท่ีใช้ LanWei (EX-LE 7) ทัง้สองข้าง เสริมด้วยจดุ TianShu (ST 25) ข้างขวาและจดุ 

ZuSanLi (ST 36) ข้างขวา โดยการปักเข็มท่ีจดุ LanWei (EX-LE 7) ลกึ 1 ชุ่นกระตุ้นเข็มด้วย
เทคนิคท่ีเรียกวา่ นกกระจอกจิก (sparrow-pecking) แล้วคาเข็มไว้ กระตุ้นตอ่ด้วย

เคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้าทกุจดุแรงเทา่ท่ีผู้ ป่วยทนได้ นาน 30 นาที ทําวนัละ 3 ครัง้หากอาการไมดี่
ขึน้ให้ปักจดุท่ีเหลือเพิม่เตมิ 

9. การรักษาด้วยลาํแสงเลเซอร์ 
จดุท่ีใช้ LanWei (EX-LE 7) ทัง้สองข้างและท่ีตําแหนง่ McBurney’s point ใช้

เคร่ืองเลเซอร์ He-Ne ใช้กําลงั 3 – 5 mw ฉายท่ีตําแหนง่ McBurney’s point นาน 10 นาที 
และท่ีจดุ LanWei(EX-LE 7) ข้างละ 5 นาที โดยมีระยะห่าง 30 – 60 ซม.จากผิวหนงั ทําการ
รักษาวนัละ 2 ครัง้ เหมาะสําหรับผู้ ท่ีกลวัการฝังเข็ม เดก็ และผู้ ท่ีมีร่างกายออ่นแอ 

 
หมายเหตุ 
1. การฝังเข็มและรมยาเหมาะสําหรับภาวะไส้ติง่อกัเสบชนิดเฉียบพลนัท่ีเป็นระยะแรก

และอาการไมรุ่นแรง และถือเป็นการรักษาเสริมและประคบัประคองสําหรับภาวะไส้ติง่อกัเสบ
ชนิดอ่ืน หากมีแนวโน้มวา่ไส้ติง่อกัเสบรุนแรงและอาจแตกได้ ควรรักษาด้วยการผา่ตดัตอ่ไป 

2. การฝังเข็มและรมยา สามารถเพ่ิมฤทธ์ิการต้านการอกัเสบในระดบัเซลล์  
(anti-inflammation) เพิ่มความสามารถในการกําจดัสิง่แปลกปลอมของเม็ดเลือดขาวได้ 
(phagocytosis) เพิ่มการเคล่ือนไหวของไส้ติง่ ลดการหลัง่สารในชอ่งไส้ติง่ และเพิ่มการ

ไหลเวียนของเลือดได้ จงึเปรียบเช่นมีฤทธ์ิต้านการอกัเสบนัน่เอง 
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รูปที่ 36  แสดงจุดฝังเขม็รักษาโรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน 
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น่ิวในไต 
(Renal Colic and Stone : 肾结石) 

 ปวดจากน่ิวในไตเป็นภาวะท่ีก่อให้เกิดการบาดเจ็บทัง้ในบริเวณท่ีเป็นน่ิว เกิดภาวะ

ขาดเลือด และก่อให้เกิดการตดิเชือ้ในระบบทางเดนิปัสสาวะตามมา   น่ิวคือก้อนหินปนูหรือ
ผลกึเกลือแร่ซึง่เกิดในระบบทางเดนินํา้ปัสสาวะ  ระบบทางเดนินํา้ปัสสาวะจะประกอบด้วยไต 
และนํา้ปัสสาวะจากไต จะไหลผา่นหลอดไตเข้าสูก่ระเพาะปัสสาวะ หลงัจากนัน้ผู้ ป่วยก็จะขบั
ปัสสาวะ ออกมาผา่นทางทอ่ปัสสาวะ สําหรับน่ิวท่ีเกิดขึน้ในระบบทางเดนิปัสสาวะ จะเกิดขึน้
ท่ีไตก่อน แล้วอาจจะหลดุมาตดิอยูใ่นหลอดไตหรือหลดุมาอยูใ่นกระเพาะปัสสาวะ  ของน่ิวมี 
หลายอยา่ง เชน่ แคลเซียม ออกซาเลต กรดยริูค  

สาเหตุของการเกดิน่ิวในทางเดนิปัสสาวะ  
 สาเหตขุองการท่ีทําให้เกิดมีการรวมตวักนัของผลกึของเกลือแร่หรือ หินปนูเป็น ก้อน
น่ิวยงัไมท่ราบแน่นอน   แตจ่ะมีเหตบุางอยา่งซึง่จะช่วยสง่เสริมทําให้มีน่ิวเกิดขึน้ได้ง่าย เชน่ 
ภาวะท่ีมีการคัง่ของนํา้ปัสสาวะอยูใ่นกระเพาะปัสสาวะ   ในผู้ ป่วยชายซึง่เป็นโรคตอ่มลกู 
หมากโต ปัสสาวะท่ีค้างในกระเพาะปัสสาวะก็จะเป็นสาเหตใุห้เกิดมีน่ิวเกิดขึน้ หรือในผู้ ป่วย
บางประเภท ซึง่นํา้ปัสสาวะมีความเข้มข้นของเกลือแร่มาก เช่น ด่ืมนํา้น้อยกวา่ปกต ิ หรือ
รับประทานอาหารบางประเภท ซึง่มีเกลือแร่ขบัออก มาทางนํา้ ปัสสาวะมาก เช่น พวกเคร่ือง
ในสตัว์หรือพวกผกัสด หน่อไม้ เป็นต้น เหลา่นีจ้ะเป็นสาเหตใุห้เกิดน่ิวในทางเดนิปัสสาวะได้ 
การรับประทานอาหารพวกเคร่ืองในสตัว์มาก หรือ ประเภทเนือ้ พบวา่มีการขบัเกลือแร่ชนิด
หนึง่คือ กรดยริูคแอซคิ ออกมาในนํา้ปัสสาวะมากอาจก่อให้เกิดน่ิวได้ หรือในกลุม่ท่ี

รับประทานผกัสด หรือหนอ่ไม้มากๆ ก็จะมีโอกาสทําให้เกิดน่ิว ชนิดออกซาเลตได้ ฉะนัน้
ผู้ ป่วยท่ีเคยเป็นน่ิวชนิดนีม้าก่อนก็จะมีโอกาสเป็นน่ิวชนิดนีไ้ด้อีกบอ่ย ๆ 
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จากสถิตทิัว่ ๆ ไป พบวา่น่ิวเป็นมากในผู้ชายมากกวา่ผู้หญิงประมาณ 2 เทา่ แตท่ี่นา่
สงัเกตก็คือ เดก็ผู้ชายในภาคอีสานเป็นน่ิวในกระเพาะปัสสาวะมาก จากการวจิยัพบวา่เดก็

ขาดธาตอุาหารโดยเฉพาะโปรตีนบางชนิด และมกัชอบรับประทานผกับางชนิด ซึง่มีโอกาสทํา
ให้เกิดน่ิวชนิดหนึง่ในกระเพาะปัสสาวะ 

อาการและการแสดง  

อาการของผู้ ป่วยเป็นโรคน่ิวในระบบทางเดนิปัสสาวะขึน้อยูก่บัวา่ เป็นน่ิวท่ีตําแหน่ง

ใด ถ้าเป็นน่ิวท่ีไตหรือหลอดไต ผู้ ป่วยจะมีอาการปวด เอวข้างท่ีมีน่ิว หรือปัสสาวะบอ่ย ขุ่น
หรือมีเลือด สว่นผู้ ป่วยท่ีเป็นน่ิวท่ีกระเพาะปัสสาวะมกัมีอาการถ่ายปัสสาวะลําบาก ปัสสาวะ
บอ่ย หรือปัสสาวะไมอ่อกก็ได้ หากผู้ ป่วยมีน่ิวท่ีไตทัง้ 2 ข้างแล้วไต ไมทํ่างานทัง้ 2 ข้าง อาจมี
ผลทําให้ผู้ ป่วยมีความเส่ียงจากไตวาย 

การตรวจ  
          ผู้ ป่วยท่ีสงสยัวา่เป็นโรคน่ิว ควรจะมาพบแพทย์ เพ่ือทําการซกัประวตั ิ ตรวจร่างกาย 
และตรวจนํา้ปัสสาวะ ซึง่อาจจะพบวา่มีเมด็เลือดแดงหรือเม็ดเลือดขาว ในนํา้ ปัสสาวะ และ
อาจต้องสง่ผู้ ป่วยไปเอกซเรย์บริเวณไตและกระเพาะปัสสาวะ ซึง่จะบอกได้วา่ผู้ ป่วยมีน่ิวใน

ระบบทางเดนิปัสสาวะหรือไม ่ 

การรักษา  
          การรักษาโรคน่ิวในระบบทางเดนิปัสสาวะปัจจบุนัมีการรักษาอยู ่2 วิธีคือ  
          1. รักษาโดยไม่ใช้การผ่าตดั โดยเฉพาะผู้ ป่วยท่ีเป็นน่ิวในหลอดไต ท่ีขนาดเลก็มากๆ 
จะหลดุได้เองมาอยูท่ี่กระเพาะปัสสาวะ แพทย์จะแนะนําให้ด่ืมนํา้มาก ๆ อยา่งน้อยวนัละ 10-
15 แก้วตอ่วนั ถ้ามีอาการปวดก็จะให้ยาแก้ปวด  
          2. รักษาโดยการผ่าตดั จะใช้วธีินีก็้ตอ่เม่ือ น่ิวนัน้ทําให้เกิดมีการเสียการทํางาน ของ
ไต หรือทําให้ผู้ ป่วยปัสสาวะไมอ่อก โดยเฉพาะผู้ ป่วยท่ีเป็นน่ิวท่ีกระเพาะปัสสาวะ  
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วิธีป้องกัน  

สําหรับการป้องกนัผู้ ป่วยท่ีเป็นน่ิวไมใ่ห้เป็นใหมน่ัน้ ไมมี่วธีิป้องกนัท่ีได้ผลสมบรูณ์ 
แตมี่วิธีป้องกนัท่ีจะให้เกิดเป็นน่ิวใหมไ่ด้ยากโดยแนะนําผู้ ป่วยดงันี ้ 

1.แนะนําให้ผู้ ป่วยด่ืมนํา้มาก ๆ อยา่งน้อยวนัละ 10-15 แก้ว  
2. ให้ผู้ ป่วยรักษาอาการตดิเชือ้ของระบบทางเดนิปัสสาวะ ซึง่จะเป็นสาเหต ุ ให้เกิด

น่ิวได้งา่ย  
           3. ผู้ ป่วยท่ีเป็นน่ิวควรจะได้ทราบจากแพทย์วา่เป็นน่ิวชนิดใด โดยการเอาน่ิวไป ตรวจ
และรับคําแนะนําจากแพทย์วา่ควรหลีกเล่ียงการรับประทานอาหารประเภทใด ซึง่ จะเป็นเหตุ
ทําให้เกิดน่ิวชนิดนัน้ ๆ   การกลัน้ปัสสาวะนานจะทําให้เกิดการอกัเสบของกระเพาะปัสสาวะ 
โดยเฉพาะในผู้หญิง    การกลัน้ปัสสาวะนาน ๆ ประมาณ 6 - 8 ช.ม. ไมทํ่าให้เกิดเป็นน่ิวใน 
กระเพาะปัสสาวะ แตก่ารคัง่ของนํา้ปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะ ในผู้ ป่วยท่ีปัสสาวะไมห่มด
นัน้  ต้องใช้เวลานานเป็นเดือนถึงจะมีน่ิวเกิดขึน้ได้  

          ศลัยแพทย์ระบบทางเดนิปัสสาวะ จะต้องระวงัการเกิดเป็นน่ิวใหม ่ โดยรักษาต้นเหตท่ีุ
ทําให้เกิดมีการคัง่ของนํา้ปัสสาวะ เช่น ผู้ ป่วยท่ีเป็นตอ่มลกูหมากโต ควรจะต้องรักษาเร่ือง
ตอ่มลกูหมากโต  เป็นต้น  

ศาสตร์การแพทย์แผนจีนพบวา่ มีสาเหตจุากการรับประทานอาหารท่ีมีรสจดั หรือ

ร้อน หรือมนั มากเกินไป  หรือด่ืมสรุามากเกินไป   ก่อให้เกิดความร้อนชืน้ไหลลงสูไ่ตและ
กระเพาะปัสสาวะ หรือเกิดจากสขุอนามยัท่ีไมดี่ของทางเดนิปัสสาวะก่อให้เกิดการสะสมของ
เชือ้ก่อโรคทําให้เกิดความร้อนชืน้สะสมในระบบทางเดนิปัสสาวะ หากมีการสะสมของความ

ร้อนชืน้เหลา่นีน้านจะแปรเปล่ียนเป็นทรายและก่อเกิดก้อนน่ิวขึน้มาได้ทัง้ในไตและกระเพาะ 
ปัสสาวะ เกิดการขดัขวางการไหลของปัสสาวะและหน้าท่ีการขบัปัสสาวะตามปกตริวมถงึ

ขดัขวางการไหลเวียนของช่ีด้วย  
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 อาการจะประกอบด้วยการปวดแบบเฉียบพลนัเสมือนถกูมีดบาดในบริเวณช่วงเอว

หรือท้องน้อยและมีปัสสาวะเป็นเลือด อาการปวดอาจอยูน่านราว 2 – 3 นาที แล้วหายไป 
ปวดเป็น ๆ หาย ๆ หรืออาจปวดนานเป็นชัว่โมงหรือกวา่นัน้ก็ได้ มกัจะปวดตัง้แตบ่ริเวณเอว
ช่วงไตร้าวลงมาท้องน้อยฝ่ังเดียวกนัลงไปจนถึงท่อปัสสาวะหรืออวยัวะเพศภายนอกได้ หรือ

บางรายอาจเลยไปจนถงึต้นขาด้านในก็ได้ มีอาการคล่ืนไส้อาเจียนร่วมด้วยหรืออาจถึงขัน้

เป็นลมหมดสตไิด้  
 

หลักการรักษา : ขจดัความร้อนชืน้ บรรเทาอาการปวด และปรับการทํางานของระบบ
ปัสสาวะ จดุท่ีเลือกใช้เป็นจดุท่ีอยูบ่นส้นลมปราณกระเพาะปัสสาวะ ไต และม้าม 
 จดุท่ีเลือกใช้ : ปักระบายท่ีจดุ Ah-Shi point, ShenShu(BL 23), JingMen (GB 25),     
                                 ZhiShi(BL 52), YangLingQuan(GB 34), GuanYuan (CV 4),  

        ZhongJi(CV 3), ShuiQuan(KI 5), JiaoXin(KI 8), YangJiao(GB 35),  
        KunLun(BL 60), FuJie(SP 14) 

อธิบาย :   
1. เลือกปักจดุตามตําแหน่งของน่ิว  

น่ิวในไตจนถึงทางเดนิปัสสาวะช่วงต้น   ให้เลือกใช้จดุ Ah-Shi point, ShenShu 
(BL 23),  JingMen (GB 25), ZhiShi (BL 52) 
น่ิวในทางเดนิปัสสาวะช่วงกลางลงไปเลือกใช้จดุ YangLingQuan (GB 34) 
น่ิวในกระเพาะปัสสาวะเลือกใช้จดุ GuanYuan (CV 4) ปักโทว่ ZhongJi (CV 3) 

   

  Ah-Shi Point หมายถึงจดุดงัตอ่ไปนี ้
- จดุกดเจ็บ เป็นจดุท่ีได้จากการคลําตําแหน่งตา่งๆบริเวณหลงัตัง้แตแ่นว

กระดกูสนัหลงัช่วงทรวงอกข้อท่ี 10 ลงไปจนถงึกระดกูสนัหลงัช่วงเอวข้อ
ท่ี 1 เม่ือน่ิวอยูใ่นไตและสว่นของทางเดนิปัสสาวะสว่นบน(upper part 
of ureter) 
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- จดุตามแนวท่ีมีอาการปวดร้าว อาจเร่ิมตัง้แตบ่ริเวณช่วงเอวลงไปใน

ท้องน้อย หรือไปถึงบริเวณต้นขาด้านใน ซึง่หมายถึงน่ิวในทางเดนิ

ปัสสาวะสว่นกลางลงมา สว่นน่ิวในกระเพาะปัสสาวะมกัปวดร้าวไป

บริเวณฝีเย็บ(perineum) 
- จดุท่ีตรงกบัตําแหนง่ของน่ิวท่ีได้จากการเอกซ์เรย์ 

  การกระตุ้นเข็ม :  
- ตําแหนง่ท่ีอยูส่งูกวา่แนวกระดกูสนัหลงัสว่นเอวข้อท่ีสองขึน้ไป ให้ปัก

เฉียงเข้าหากระดกูสนัหลงั และกระตุ้นด้วยการหมนุเข็ม 
- ตําแหนง่ตัง้แตแ่นวกระดกูสนัหลงัสว่นเอวข้อท่ีสองลงมา ให้ปักตัง้ฉาก

ตรง กระตุ้นด้วยการหมนุเข็ม ยกเข็มขึน้ลงได้ 
- จดุกดเจ็บท่ีบริเวณท้องให้ปักลงลกึใกล้เย่ือหุ้มช้องท้อง(peritoneum) 

กระตุ้นด้วยการยกเข็มขึน้ลงช้าๆ หรือใช้วิธีการเกาเข็ม 
- การปักท่ีจดุ GuanYuan (CV 4) โท่วจดุ ZhongJi (CV 3) ให้ใช้เข็มยาว 

3 ชุ่นปักตัง้ฉากลงท่ีจดุ GuanYuan (CV 4) ลกึ 1 - 2 ชุ่น เม่ือรู้สกึได้ช่ี
แล้วให้กระตุ้นด้วยการยกเข็มขึน้ลงสองครัง้ให้ได้ช่ีวิง่ลงไปถึงบริเวณ

อวยัวะสืบพนัธุ์ด้านนอกหรือบริเวณฝีเย็บ แล้วถอนเข็นขึน้มาให้ปลาย
เข็มถึงตําแหนง่ชัน้ใต้ผิวหนงัแล้วปักเฉียงลงลกึไปท่ีจดุ ZhongJi (CV 3) 
กระตุ้นให้ได้ช่ีรวมสองครัง้ 

- จดุ YangLingQuan (GB 34) และ JingMen (GB 25) กระตุ้น 
เข็มตามปกต ิ

- ขณะเกิดอาการปวด เม่ือเลือกจดุได้แล้วให้กระตุ้นจดุไปจนอาการปวด
ทเุลาลงและหายไป คาเข็มไว้หนึง่ถึงสองชัว่โมง กระตุ้นทกุ 10 – 20 
นาที ฝังเข็มวนัละครัง้ หากฝังเข็มในช่วงท่ีไมมี่อาการปวดให้คาเข็มนาน 
30 นาที 7 ครัง้เป็น 1 การรักษา 
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2. เลือกปักจุดซ่ี 
      จดุหลกั ShuiQuan (KI 5), JiaoXin (KI 8) และ YangJiao (GB 35)  

      จดุเสริม ShenShu (BL 23), KunLun(BL 60), FuJie(SP 14),    
                  GuanYuan (CV 4) และ Ah-Shi point 

      การกระตุ้นเข็ม : 
- จดุหลกัเป็นจดุซี่ทัง้หมด ShuiQuan(KI 5) เป็นจดุซี่ของไต, JiaoXin 

(KI 8) เป็นจดุซี่ของเส้นลมปราณอินเฉียว และ YangJiao (GB 35) เป็นจดุซี่ของเส้น
ลมปราณหยางเหวย่ ทกุจดุกระตุ้นแรง สําหรับจดุ JiaoXin(KI 8) นัน้เม่ือกระตุ้นจดุอาจมี
ความรู้สกึเหมือนกระแสไฟว่ิงขึน้ไปท่ีตําแหน่งของไตหรือรู้สกึอุน่ท่ีบริเวณเอวทัง้ด้านหน้าและ

ด้านลา่งและอาจปวดหนว่งท้องน้อยร่วมกบัปัสสาวะบอ่ยมากขึน้ การกระตุ้นจดุท่ีเหลือหาก
ร่างกายผู้ ป่วยแข็งแรงก็สามารถกระตุ้นแรงได้ หากออ่นแอให้กระตุ้นแรงปานกลาง คาเข็มไว้ 
15 – 30 นาที กระตุ้นถ่ีหรือห่างขึน้กบัอาการของผู้ ป่วย ในหนึง่วนัอาจปักเข็มกระตุ้นได้หลาย
ครัง้ 

3. เลือกจุดหยวน 
  เลือกใช้จดุ TaiXi (KI 3) 
   ปักจดุ TaiXi (KI 3) พร้อมกนัทัง้สองข้าง กระตุ้นแรงปานกลางจนได้ความรู้สกึชา
กระจายลงไปท่ีเท้า คาเข็มไว้ 30 – 90 นาที กระตุ้นเข็มถ่ีห่างดจูากความรู้สกึชาท่ีเท้าให้
กระตุ้นเม่ือชาน้อยลงหรือหายไป หากมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยให้ปักกระตุ้นจดุ 
NeiGuan(PC 6) ทัง้สองข้าง 

 
การรักษาอ่ืน : 
1. การรมยา  

  จดุท่ีใช้ : GuanYuan(CV 4) และ DaDun(LR 1) 
  วิธีการ : เม่ือมีอาการปวดใช้แท่งโกฐจฬุารมท่ีจดุทัง้สองเพ่ือกระตุ้นการไหลเวียนใน
เส้นลมปราณและลดอาการปวด สามารถรมยาได้วนัละหลายครัง้ซึง่วธีิการนีไ้ด้ผลดีดงัท่ี
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ปรากฏในตํารา Classic of Fundamentals of Acupuncture and Moxibustion วา่ “น่ิวใน
ไตรักษาด้วยการรมยาท่ี GuanYuan(CV 4) หรือ QiMen(LR 14) หรือ DaDun(LR 1) จํานวน 
30 moxa cones”    
  2. กระตุ้นจุดด้วยเคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้า 
  จดุท่ีใช้ : - น่ิวในไต ใช้จดุ Ah-Shi ตรงตําแหน่งน่ิวท่ีปวด และจดุ ShenShu (BL23) 

 - น่ิวท่ีสว่นบนของ ureter  ใช้จดุ ShenShu (BL 23) และ     
PangGuangShu   (BL 28)  หรือ GuanYuan (CV 4) 

 - น่ิวท่ีสว่นกลางของ ureter ใช้จดุ GuanYuand (CV 4) และ ShenShu  
(BL 23)     หรือจดุ Ah-Shi ท่ีตําแหน่ง 1 ซม. เหนือตําแหนง่ของน่ิว  แทนจดุShenShu(BL 23)    

- น่ิวท่ีสว่นปลายของ ureter ใช้จดุ GuanYuan (CV 4) และจดุ Ah-Shi หรือ 
จดุ SanYinJiao (SP 6) แทนจดุ Ah-Sh 

วิธีการ :    30 นาทีก่อนการรักษาให้ผู้ ป่วยด่ืมนํา้ประมาณ 1 ลติรหรือมาก    เท่าท่ีจะ   
                ด่ืมได้ แล้วจดัผู้ ป่วยให้อยูใ่นท่านอนหงายหรือคว่ําขึน้กบัจดุท่ีเลือก ฝังเข็ม 

    ให้ลกึและให้ได้ช่ีท่ีแรงแล้วให้กระตุ้นจดุท่ีฝังด้วยเคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้า โดย     
    ให้ขัว้ลบอยูใ่กล้ไต ขัว้บวกอยู ่  ใกล้กระเพาะปัสสาวะ ใช้คล่ืน dense- 
    disperse ด้วยความแรงให้มากเทา่ท่ีผู้ ป่วยจะทนได้   ใช้เวลารวม   30    
   นาที ฝังเข็มวนัละครัง้ ครบ 10 ครัง้นบัเป็น 1 รอบการรักษา  
    ในขณะท่ีทําการรักษาอยูผู่้ ป่วยจะมีความรู้สกึถึงการไหลลงไปตาม   
   ท่อไต    และไมค่วรมีความผิดปกตอ่ืินใด ผู้ ป่วยสว่นใหญ่จะปัสสาวะออก  
   ทนัทีหลงั  การรักษาและรู้สกึดีขึน้อยา่งมาก ในขณะท่ีอาจมีน่ิวออกมากบั    
   ปัสสาวะด้วย 

 3. ปักจุดพเิศษ 
  จดุท่ีใช้ : YaoTongDian(EX-UE 7) 
  วิธีการ : จดุ YaoTongDian(EX-UE 7) ตําแหนง่ของจดุจะอยูห่ลงัมือมีสองจดุตอ่ข้าง 
อยูร่ะหวา่งกระดกูฝ่ามือท่ี 1st – 2nd และ    3th  – 4th กึ่งกลางระหวา่งเส้นท่ีเช่ือมข้อตอ่กระดกู
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ฝ่ามือกบักระดกูนิว้มือและเส้นรอยพบัของข้อมือด้านหลงั เลือกจดุข้างเดียวกบัท่ีปวดหลงัใช้
เข็ม 1 ชุ่นปักตัง้ฉากลกึ 0.5 ชุ่น กระตุ้นแบบระบายจนรู้สกึได้ช่ีและอาการปวดลดลง คาเข็ม
ไว้ 20 นาที หากมีอาการปวดซํา้ให้กระตุ้นทกุ 5 – 10 นาที 
 4. ปักจุด TaiXi(KI 3) 
 วิธีการ : ปักเข็มโดยให้ผู้ ป่วยนอนลง ปักจดุทัง้สองข้างใช้เข็ม 1 ชุ่นปักลกึ 0.5 ชุ่น 
ปลายเข็มชีไ้ปท่ีจดุ KunLun(BL60) กระตุ้นแรงแบบระบายให้ได้ความรู้สกึแผก่ระจายไปทัว่
เท้า   คาเข็มไว้ 30 – 90 นาที 
 5. ฝังเข็มที่ห ู 
 5.1 จดุท่ีใช้ : Kidney, Urinary Bladder, Ureter, SanJiao, Ear-ShenMen,   

External Genitalia 
5.2 วิธีการ : ให้ตดิเม็ดหวงัปู้ หลวิสงิตามจดุและปิดพลาสเตอร์ทบั ให้ด่ืมนํา้ 250 –  

500 ซีซี  ทกุครัง้ท่ีจะกระตุ้นจดุท่ีใบห ูตดิไว้นา 
น 3 วนัแล้วเปล่ียนข้าง ครบ 10 ครัง้เป็น  
1 รอบการรักษาและควรออกกําลงักายร่วมด้วยเพ่ือเสริมให้น่ิวออกได้ง่ายขึน้ 

6. เจาะปล่อยเลือด 
     6.1 จดุท่ีใช้ ShenShu  (BL 23) และ YaoYangGuang (GV 3)   เสริมด้วย  

YinLingQuan(SP 9) และ YangJiao(GB 35) 
      6.2 วิธีการ : ใช้เข็มสามเหล่ียมปักท่ีจดุเพ่ือให้เลือดออกปริมาณเลก็น้อย อาการ 

ปวดก็จะทเุลาลง     เน่ืองมาจากเม่ือมีการเสียเลือดจะกระตุ้นให้มีการไหลเวียนของเลือด    
และลดภาวะอกัเสบของระบบทางเดนิปัสสาวะได้ อาการปวดเกร็งของท่อไตจะลดลงและ
อาการปวดบริเวณเอวจะทเุลาลง 
 7. การรักษาแบบหลายวธีิพร้อมกัน 
      7.1 จดุท่ีใช้ : ShenShu(BL 23) และ JingMen(GB 25) ของข้างท่ีปวด 
      7.2 วิธีการ : จดัให้ผู้ ป่วยนอนตะแคง    ให้ข้างท่ีปวดอยูบ่น ปักจดุ ShenShu  
(BL 23) และ JingMen (GB 25) แบบระบาย กระตุ้นให้ได้ช่ีแล้วกระตุ้นตอ่ด้วยเคร่ืองกระตุ้น 
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ไฟฟ้าด้วยคลืน่ continuous ด้วยความถ่ี 200 ครัง้/นาที นาน 15นาทีถอดขัว้ไฟฟ้าออก แล้ว
ใช้เข็ม7 ดาวเคาะรอบจดุท่ีปักเข็มสกัครู่แล้วตามด้วยการครอบกระปกุอีกระยะเวลาหนึง่ ถอน  
กระปกุแล้วเคาะด้วยเข็ม 7 ดาวอีกสกั  1 – 2 นาที ทําวนัละครัง้ ครบ 10 ครัง้เป็น 1 รอบการ
รักษา โดยทัว่ไปน่ิวขนาดเลก็สามารถถกูขบัออกมาได้ตัง้แตก่ารรักษาในครัง้แรก 

 
หมายเหตุ :  

1. การรักษาด้วยการฝังเข็มได้ผลดีในการลดอาการปวดแตห่ากมีอาการ 
ปวดท่ีรุนแรงมาก    โดยท่ีการฝังเข็มไมส่ามารถบรรเทาอาการให้ดีขึน้ได้ ให้พิจารณารักษา
ด้วยการแพทย์แผนปัจจบุนัตอ่ไป 

2. หากผู้ ป่วยอายยุงัน้อย มีอาการแบบฉบัพลนัและเป็นมาไมน่าน การด่ืม 
นํา้มาก ๆ  ร่วมกบัออกกําลงักายอยา่งหนกั   อาจทําให้น่ิวท่ีค้างอยูห่ลดุออกมาได้งา่ยขึน้ 

3. ในผู้ ท่ียงัไมเ่ป็นโรคน่ิวหรือหลงัจากรักษาโรคน่ิวให้หายเป็นปกตดีิแล้ว  
การด่ืมนํา้ปริมาณมากเป็นประจํา   ร่วมกบัหลีกเล่ียงอาหารท่ีมีธาตแุคลเซ่ียมจะชว่ยป้องกนั
ไมใ่ห้เกิดโรคน่ิวในระบบทางเดนิปัสสาวะได้ 

4. สําหรับน่ิวในกรวยไต หากน่ิวอยูส่ว่นลา่งให้ผู้ ป่วยนอนTrendelenburg  
เพ่ือทําการรักษา    หากน่ิวอยูด้่านข้างให้ผู้ ป่วยนอนตะแคง   ให้ด้านท่ีมีน่ิวอยูบ่นและให้อยู่
น่ิงขณะทําการรักษา 
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รูปที่ 37  แสดงจุดฝังเขม็รักษาโรคน่ิวในไต 
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ปวดปัสสาวะ และปัสสาวะผิดปกต ิ
(Stranguria : 淋症) 

 ในทางการแพทย์ปัจจบุนั หมายถึงภาวะท่ีมีการปัสสาวะออกมาด้วยความยาก 
ลําบาก ออกทีละน้อย ปวดปัสสาวะ ปวดเบง่ รู้สกึปัสสาวะไมห่มด ปัสสาวะแตล่ะหยด
เหมือนกบัต้องบีบเค้นอยา่งแรงจงึจะออกมาได้ อาการปวดขณะปัสสาวะจะกระจายไปทัว่อุ้ง
เชิงกรานและในผู้ชายจะปวดร้าวไปจนสดุปลายองคชาต ิ 
 อาการท่ีปวดปัสสาวะอยา่งมาก เกิดจากการระคายเคืองเนือ้เย่ือ urothelium 
(epithelium ท่ีบอุยูใ่นทางเดนิปัสสาวะ) และมีการหดเกร็งของกล้ามเนือ้  
 ภาวะนีพ้บได้บอ่ยในโรคของระบบทางเดนิปัสสาวะ เช่น น่ิวในทางเดนิปัสสาวะ

(โดยเฉพาะเม่ือน่ิวเคลื่อนท่ีลงมาในกระเพาะปัสสาวะและกําลงัจะออกมาในท่อปัสสาวะ) 
การอกัเสบในกระเพาะปัสสาวะ หรือมะเร็งของกระเพาะปัสสาวะ 

การตรวจและรักษา     ขึน้กบัภาวะท่ีตรวจพบและโรคท่ีผู้ ป่วยเป็นอยู ่

 ศาสตร์การแพทย์แผนจีนเรียกการปวดปัสสาวะบอ่ย  กลัน้ไมไ่ด้  ออกเป็นหยด ๆ
ร่วมกบัอาการปวดเกร็งในท้องน้อยและอาการเจ็บแสบในท่อปัสสาวะขณะปัสสาวะวา่ “ภาวะ
ปวดแสบท่อปัสสาวะขณะปัสสาวะ” สาเหตจุากการสะสมของความร้อนชืน้ในเซ่ียเจียว

เป็นเหตใุห้เกิดการขดัขวางหน้าท่ีของกระเพาะปัสสาวะให้เสียไป หรือเกิดจากภาวะม้ามและ
ไตพร่องซึง่ไตมีหน้าท่ีแยกนํา้สว่นใสและขุน่ออกจากกนัก่อให้เกิดการทํางานผิดปกตไิป

โดยทัว่ไปแบง่ได้เป็น 5 ชนิดคือ จากความร้อน(热淋 ReLin) จากน่ิวในทางเดนิปัสสาวะ
(ShiLin) จากการปัสสาวะเป็นเลือด(血淋 XueLin) จากความผิดปกตขิองช่ี (气淋 QiLin) 
และจากการปัสสาวะเป็นสีขาวขุน่คล้ายนํา้นม (膏淋 GaoLin)  
 

อาการและการแสดง : 
1. จากความร้อน (热淋) จะมีอาการเจ็บแสบร้อนในท่อปัสสาวะ ปัสสาวะ 
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เหลืองเข้ม ออกน้อย 
2. จากน่ิวในทางเดนิปัสสาวะ (ShiLin) เม่ือน่ิวอยูใ่นท่อปัสสาวะจะมีอาการปวดใน 

ท้องน้อยและเจ็บท่อปัสสาวะ อาจมีอาการปวดเกร็งร่วมด้วย อาจเห็นน่ิวปนออกมากบั

ปัสสาวะ 
3. จากการปัสสาวะเป็นเลือด(血淋)  จะมีอาการปวดปัสสาวะบอ่ย กลัน้ปัสสาวะ 

ไมไ่ด้และมีเลือดปนออกมากบัปัสสาวะ  
4. จากความผิดปกตขิองช่ี (气淋)  จะมีอาการปัสสาวะออ่นแรง ปัสสาวะออกเป็น 

ช่วง ๆ 
5. จากการปัสสาวะเป็นสีขาวคล้ายนํา้นม (膏淋)  จะมีปัสสาวะออกเป็นสีขาวขุน่ 

คล้ายนํา้นมร่วมกบัอาการปวดระคายเคืองในท่อปัสสาวะ 
 

หลักการรักษา : 

ปรับหน้าท่ีของกระเพาะปัสสาวะให้เป็นปกต ิเสริมหน้าท่ีการขบัปัสสาวะ   และลด
อาการปวด เลือกใช้จดุซมููแ่ละจดุบนเส้นอินทัง้สามเส้นเป็นหลกั 
 จุดที่ใช้ : 
  จุดหลัก : PangGuangShu (BL 28), ZhongJi (CV 3),  

   SanYinJiao (SP 6) และ TaiChong (LR 3) 
  จุดเสริม :  

1. ถ้ารู้สกึปัสสาวะร้อนความร้อน  เพิ่ม QuChi (LI 11),   WaiGuan (TE 5),    
    HeGu (LI 4) 

   2. ถ้ามีน่ิวในทางเดนิปัสสาวะ เพิ่ม WeiYang (BL 39) และ RanGu (KI 2) 
    3. ถ้าปัสสาวะเป็นเลือด เพิม่ XueHai (SP 10) และ GeShu (BL 17) 
   4. ถ้าปัสสาวะ ไมมี่แรงเพิ่ม ShenShu (BL 23), TaiXi (KI 3) และรมยาท่ี  

    QiHai(CV 6) 
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5. ปัสสาวะเป็นสีขาวขุน่คล้ายนํา้นม GaoLin เพิ่ม PiShu (BL 20), 
ShenShu (BL 23),  ZuSanLi(ST 36) และ 

    รมยาท่ี GuanYuan(CV 4) 
 
การรักษาเพิ่มเตมิ : 

1.เลือกจดุ BaLiao (BL 31 – BL 34) ในแตล่ะครัง้ของการรักษาให้เลือกจดุครัง้ละ
สองคู ่ปักให้ลกึกระตุ้นให้ได้ความรู้สกึท่ีแรง คาเข็มไว้ 30 นาที 

2.เลือกจดุพิเศษ XiaZhiBian ให้ผู้ ป่วยนอนตะแคง ขาลา่งเหยียดตรง  ขาบนงอทํา
มมุท่ีหลงัข้อพบัเขา่ได้ประมาน 130 องศา ลากจดุเช่ือมระหวา่ง anterosuperior iliac spine 
และ จดุกลางของ greater trochanter ถือเป็นด้านท่ีหนึง่ของรูปสามเหล่ียมด้านเทา่ชีไ้ป
กระดกูกระเบน็เหน็บ จดุนีจ้ะอยูต่รงปลายของสามเหล่ียมนีต้รงจดุตดัของสองด้านท่ีเหลือ

ของสามเหล่ียม ใช้เข็มยาว 3 – 5 ชุ่นปักเอียงประมาณ 10 องศาชีป้ลายเข็มไปท่ีท้องกระตุ้น
จนเกิดความรู้สกึแผก่ระจายไปถึงท้องน้อย บริเวณอวยัวะสืบพนัธุ์และฝีเย็บ คาเข็มแค ่ 2 – 3 
นาทีและถอนออก 

3. เลือกจดุ ShenShu (BL 23), ZhuBin (KI 9), FuLiu (KI 7), GuiLai (ST 29), 
FeiYang (BL 58) และ ZhongJi (CV 3)    ให้ปักเข็มกระตุ้นแรงแบบระบาย วนัละครัง้ ครบ 
10 ครัง้เป็น 1 รอบการรักษา     ใช้รักษาภาวะการอกัเสบตดิเชือ้ของทางเดนิปัสสาวะ 

4. เลือกใช้กลุม่จดุดงันี ้
4.1 กลุม่ท่ี 1 GuanYuan(CV 4), ZhongJi(CV 3), 

      YinLingQuan(SP 9) และ SanYinJiao(SP 6) 
4.2 กลุม่ท่ี 2 HuiYin(CV 1) และ ShenShu(BL 23) 

    การกระตุ้น : เลือกใช้กลุม่จดุทัง้สองสลบักนัทกุวนั ปักจดุแบบระบายโดย 
                      ไมค่าเข็มไว้ สําหรับจดุ HuiYin(CV 1) ใช้เข็มยาว 3 – 4 ชุ่น 

         ปักตรง ลกึ 2 – 3 ชุ่น กระตุ้นให้ได้ช่ีแล้วหมนุเข็มและยกเข็ม 
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         ขึน้ลงทําซํา้ 3 – 5 ครัง้แล้วถอนเข็มออก สว่นจดุอ่ืนให้ปักและ 
         กระตุ้นตามวิธีมาตรฐาน    วธีินีใ้ช้รักษาภาวะตอ่มลกูหมาก      
        อกัเสบเรือ้รัง 

5.  การรมยา   เลือกจดุ ZhongJi(CV 3) โดยให้ผู้ ป่วยนอนหงาย รมยาด้วยวิธีการ 
    

หมนุวนรอบจดุนาน 40 นาทีทําวนัละ 2 ครัง้ หลงัให้การรักษาผู้ ป่วยจะมีอาการดี ขึน้มากหรือ
หายไปได้ ใช้รักษาโรคของทางเดนิปัสสาวะ 

6. การใช้เข็มอุน่ เลือกจดุ ShenShu (BL 23), PangGuangShu (BL 28),  
CiLiao (BL32), ZhongJi(CV3), และ GuanYuan(CV4) ปักและกระตุ้นเข็มให้ได้ช่ีแล้วใช้โกฐ
จฬุาตดิท่ีปลายเข็มทกุเลม่ ใช้โกฐจฬุาจํานวน 3 – 5 ชิน้ตอ่เข็มหนึง่เลม่ทําวนัละครัง้ ครบ 10 
ครัง้เป็น 1 รอบการรักษา    ใช้เพ่ือรักษาการอกัเสบเรือ้รังของกระเพาะปัสสาวะ(urocystitis) 
และการอกัเสบเรือ้รังของไตและกรวยไต(chronic pyelonephritis) 

7. รมยาท่ีจดุ ZhongFeng(LR 4) ใช้ได้ทัง้ห้าภาวะโดยรมยา 14  ก้อนโกฐ  ท่ีจดุ 
ZhongFeng(LR 4)   ซึง่อยูบ่นหลอดเลือดดําเลก็ ๆ ท่ีตําแหนง่ 1 ชุ่นเฉียงมาด้านหน้าลงลา่ง
จากตาตุม่ด้านใน 
 8. การรมยาถมเกลือท่ีจดุ ShenQue(CV 8) ใช้เกลือแกงป่นแห้งถมท่ีสะดือรมยาด้วย
โกฐจฬุาก้อนใหญ่รวม 7 ก้อนทําวนัละครัง้เ   ม่ือผู้ ป่วยมีอาการปัสสาวะลําบาก ออกเป็นหยด
และปวดเวลาปัสสาวะ หากรมยาท่ีจดุ SanYinJiao (SP 6) ด้วยการรักษาจะได้ผลดียิ่งขึน้ 
 9. การฝังเข็มผิวหนงั เลือกจดุ GuanYuan (CV 4), QuGu (CV 2),  GuiLai (ST 29), 
ShuiDao (ST 28), บริเวณขาหนีบ(Groin), QuQuan (LR 8), SanYinJiao (SP 6) และจดุ 
JiaJi (14th – 21st vertebrae)  โดยใช้เข็มผิวหนงัปักตามจดุตา่ง ๆ ให้เห็นผิวหนงัเป็นสีแดง  
จะปักทิศทางใดก็ได้ไปตามแนวการไหลเวียนของเส้นลมปราณ ใช้รักษาภาวะตอ่มลกูหมาก
อกัเสบเรือ้รัง 

10. ฝังเข็มห ูเลือกจดุ Kidney, Urinary bladder, SanJiao, Urethra, Subcortex,  
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Endocrine และ ShenMen หากใช้เข็มปกติให้เลือกครัง้ละ 3 – 5 จดุปัก  กระตุ้นแล้วคาเข็ม
ไว้ 20 นาที หรือหากใช้เม็ดหวงัปู้ หลิวสิง ให้ใช้ทกุจดุ ทําวนัละครัง้ 10 – 15 ครัง้เป็น 1 รอบ
การรักษา เว้นระยะห่าง 3 – 5 วนัตอ่รอบการ  รักษาใหม่ ใช้รักษาภาวะปัสสาวะเป็นสีขาวขุ่น
คล้ายนํา้นม (chyluria) 

11. ยิงแสงเลเซอร์ท่ีจดุ HuiYin (CV1) โดยใช้สาย optic fiber ขนาด80 micron  
ผา่นเคร่ืองมือเข้าไปท่ีจดุ HuiYin (CV1) จนถึงตอ่มลกูหมากและฉายด้วยแสง He-Ne laser 

12. การใช้เข็มนํา้ เลือกจดุ Auricular, Kidney, Urinary bladder, Subcortex,  
ShenMen โดยใช้วิตามินบี 1 และวิตามินบี 2 ผสมกนั แล้วฉีดจดุละ 0.1 ซีซีวนัละครัง้ตอ่ข้าง 
และ 8 ครัง้เป็น 1 รอบการรักษา เว้นระยะห่าง 3 วนัตอ่รอบการรักษา ใช้ได้ผลดีในการรักษา
ภาวะปัสสาวะมีสีขุน่ขาวคล้ายนม(chyluria) 
 
หมายเหตุ : ภาวะแกร่งให้กระตุ้นแบบระบาย ภาวะพร่องให้กระตุ้นแบบเสริม หากมีการ
ตรวจพบการติดเชือ้ในระบบทางเดินปัสสาวะ หรือภาวะต่อมลกูหมากอกัเสบทัง้เฉียบพลนั
หรือเรือ้รังและภาวะปัสสาวะเป็นสีขาวขุ่นคล้ายนํา้นมให้ส่งตรวจ และรักษาด้วยการแพทย์
แผนปัจจบุนัควบคูก่นัไปด้วย โดยรักษาด้วยสมนุไพรหรือยาแผนปัจจบุนัควบคูก่นัไป สําหรับ
อาหารท่ีรับประทานก็เป็นสิ่งท่ีควรให้ความสําคญัด้วยเช่นกนั โดยแนะนําให้รับประทานข้าว 
ต้มท่ีมีส่วนผสมของเมล็ดถั่วแดง เมล็ดบัว แป้ง  รากบัว แอปเปิ้ลและลูกแพร์ และให้
หลีกเล่ียงอาหารรสจดั 
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รูปที่ 38 แสดงจุดฝังเขม็รักษาโรคปวดปัสสาวะและปัสสาวะผิดปกต ิ
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ภาวะปวดท้องอย่างรุนแรง 
(Acute Catastrophic Abdominal Pain : 急性腹绞痛) 

 

 ภาวะปวดท้องอยา่งรุนแรง เป็นแบบเฉียบพลนั หรืออาการปวดท่ีมีอาการเป็นลม
หมดสต ิความดนัโลหิตต่ําหรือปวดผิดปกตอิยา่งมากเป็นสิง่ท่ีต้องรีบประเมินอาการโดยเร็ว 
ภาวะท่ีต้องนกึถึงคือ ภาวะการอดุตนั การทะลหุรือฉีกขาดของอวยัวะภายใน การแยกตวัหรือ
ฉีกขาดของผนงัหลอดเลือดใหญ่ เชน่ aortic aneurysm การบาดเจ็บเป็นแผล การตดิเชือ้ใน
ช่องท้อง ภาวะกรดจากคีโตน และ ภาวะวกิฤตของตอ่ม อดรีนอล(adrenal crisis) เป็นต้น 
 

การวนิิจฉัยอาการโรค 
 การซกัประวตั ิควรได้ข้อมลูของ อาย ุเวลาท่ีเกิดการปวด กิจกรรมท่ีผู้ ป่วยทําอยูข่ณะ
เกิดอาการปวด ตําแหน่งท่ีปวดและลกัษณะของการปวด อาการปวดร้าวไปบริเวณอ่ืน อาการ
คล่ืนไส้ อาเจียน เบ่ืออาหาร การรับรู้เปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงของระบบขบัถ่ายและ
ประวตัริะด ู การตรวจร่างกาย ให้ความสําคญักบัอาการโดยรวมทัง้หมดก่อน เช่นการปวด
แบบตวังอ(จากโรคน่ิวในท่อไต) หรือปวดแบบนอนน่ิงๆ(จากผนงัช่องท้องอกัเสบหรืออวยัวะ
ภายในทะล)ุ ท่าทางของผู้ ป่วย เชน่เอนตวัมาด้านหน้า(จากตบัออ่นอกัเสบหรือกระเพาะ
อาหารทะลเุข้าช่อง lesser sac) มีไข้หรืออณุหภมูิร่างกายต่ํากวา่ปกต ิหายใจหอบเร็ว ภาวะ
เขียวจากขาดอากาศ เสียงการเคล่ือนไหวของระบบทางเดนิอาหาร การกดแล้วเจ็บท่ีท้องรวม
การกดแล้วปลอ่ยเจ็บ ก้อนท่ีท้องเต้นตามชีพจร เสียงผิดปกตติา่งๆของช่องท้อง ท้องมาน 
เลือดออกท่ีทวารหนกั ปวดท่ีทวารหนกัหรืออุ้งเชิงกราน และภาวะเลือดออกง่ายท่ีสงัเกตพบ 
การตรวจทางห้องปฏิบตักิารท่ีได้ประโยชน์คือ การตรวจเปอร์เซน็ต์อดัแน่นของเมด็เลือดแดง

(อาจปกตไิด้ในภาวะท่ีมีการเสียเลือดในระยะแรกหรืออาจสงูได้ในภาวะขาดนํา้) การตรวจนบั
และแยกชนิดเม็ดเลือด การตรวจปริมาณออกซเิจนในหลอดเลือดแดง การตรวจสมดลุเกลือ
แร่ การตรวจยเูรียในกระแสเลือดและการขบัครีเอตนิิน การตรวจปริมาณนํา้ตาล การตรวจ
เอนไซม์ไลเปซหรืออไมเลซ และการตรวจปัสสาวะผา่นกล้องจลุทรรศน์ ผู้ ป่วยเพศหญิงในช่วง
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วยัเจริญพนัธุ์  ควรตรวจการตัง้ครรภ์ด้วย การตรวจภาพรังสีควรได้ภาพทัง้ทา่นอนราบและทา่
นัง่หรือยืน(หากนัง่หรือยืนไมไ่ด้ควรเป็นท่านอนตะแคงขวาขึน้) เพ่ือดขูนาดของลําไส้และ

อากาศท่ีร่ัวออกจากลําไส้ การตรวจภาพรังสีเพ่ือหาขนาดของหลอดเลือดแดงเอออต้า การ

ตรวจภาพรังสีด้วยระบบภาพรังสีแกนหมนุ (CT Scan) เพ่ือดกูารทะลขุองลําไส้ การอกัเสบ 
อวยัวะภายในท่ีขาดเลือดไปเลีย้ง การตกเลือดหลงัช่องท้อง ฝีอกัเสบหรือก้อนเนือ้ผิดปกต ิ
การเจาะเข้าช่องท้องเพ่ือระบายของเหลวหรือล้างสวน อาจตรวจพบภาวะเลือดออกในช่อง

ท้องหรือภาวะเย่ือบชุ่องท้องอกัเสบได้ การตรวจด้วยเคร่ืองอลัตร้าซาวน์เพ่ือยืนยนัภาวะฝี

อกัเสบ ถงุนํา้ดีอกัเสบหรืออดุตนั ท่อไตอดุตนั หรือก้อนเลือด และตรวจขนาดของหลอดเลือด
เอออต้า 
 

การประเมินอาการ และให้การรักษา 
 ต้องประเมินภาวการณ์ไหลเวียนโลหิตของผู้ ป่วยเป็นลําดบัแรกวา่ เป็นปกตหิรือไม ่
หากผิดปกตคิวรนกึถึงภาวะวิกฤต เชน่ หลอดเลือดเอออต้าของช่องท้องฉีกขาดก็ไมค่วรชกัช้า
รีบนําสง่ห้องผา่ตดัในทนัที หากภาวะการไหลเวียนโลหิตของผู้ ป่วยเป็นปกตดีิ ให้ดวูา่มีภาวะ
ช่องท้องแข็งเกร็งหรือไม ่ ซึง่มกัพบได้บอ่ยในภาวะการฉีกขาดหรืออดุตนัของอวยัวะในช่อง

ท้อง การยืนยนัการวินิจฉยัควรใช้การถ่ายภาพรังสีของช่องท้องและทรวงอก 
 หากไมมี่ภาวะช่องท้องแข็งเกร็ง อาจแบง่ได้สองกลุม่ใหญ่คือ อาการปวดท่ีระบุ

ตําแหนง่ได้ชดัเจน กบัอาการปวดท่ีไมส่ามารถระบตํุาแหน่งได้ชดัเจน หากมีอาการปวดท่ีไม่
สามารถระบตํุาแหนง่ได้ชดัเจน ภาวะหลอดเลือดเอออต้าของช่องท้องร่ัวฉีกขาดก็อาจนกึถึง

ได้ หากตรวจได้ควรตรวจด้วยภาพรังสีด้วยระบบภาพรังสีแกนหมนุ(CT Scan) หรืออาจนกึถงึ
ระยะแรกของโรคไส้ติง่อกัเสบแบบเฉียบพลนั การอดุตนัของอวยัวะกลวงระยะแรก การขาด
เลือดของเย่ือแขวนสําไส้(mesenteric ischemia) การอกัเสบของลําไส้ ตบัออ่นอกัเสบ และ
โรคของระบบเมตาโบลสิม 
 อาการปวดท่ีระบตํุาแหน่งได้ชดัเจน  เชน่  อาการปวดบริเวณลิน้ป่ีอาจเก่ียวกบัหวัใจ 
การอกัเสบหรือทะลขุองหลอดอาหาร แผลในกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารและลําไส้เลก็
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สว่นต้นอกัเสบ   ปวดจากถงุนํา้ดีบีบตวัหรือถงุนํา้ดีอกัเสบและตบัออ่นอกัเสบ    อาการปวด
บริเวณช่องท้องด้านขวาบนนอกจากนกึถงึโรคท่ีกลา่วมาแล้ว ก็ยงัมีภาวะกรวยไตอกัเสบหรือ
น่ิวในไต ฝีในตบั ฝีใต้กระบงัลม หลอดเลือดปอดอดุตนั หรือปอดบวมหรือภาวะของระบบ
กระดกูและกล้ามเนือ้  

นอกจากนีอ้าการปวดบริเวณช่องท้องด้านซ้ายบนอาจเป็นภาวะม้ามขาดเลือด หรือ

ฉีกขาด ม้ามโตและแผลในกระเพาะอาหารหรือลําไส้เลก็สว่นต้น อาการปวดบริเวณช่องท้อง
ด้านขวาลา่งอาจนกึถึงไส้ติง่อกัเสบ ภาวะถงุย่ืนของผนงัลําไส้ชนิดเมคเคลิ (Meckel’s 
diverticulum) โรคลําไส้เลก็อกัเสบ(Crohn’s disease) ภาวะถงุย่ืนของผนงัลําไส้อกัเสบ

(diverticulitis) ตอ่มของเย่ือแขวนลําไส้อกัเสบ(mesenteric adenitis) เลือดออกท่ีกล้ามเนือ้
ของผนงัหน้าท้อง ฝีอกัเสบของกล้ามเนือ้บัน้เอว(psoas muscle) ฝีอกัเสบหรือการบดิขัว้ของ
รังไข ่ การตัง้ครรภ์นอกมดลกู ท่อนําไขอ่กัเสบ  น่ิวในทอ่ไต การตดิเชือ้อกัเสบของโรคงสูวดั 
อาการปวดบริเวณช่องท้องด้านซ้ายลา่งอาจนกึถงึภาวะถงุย่ืนของผนงัลําไส้อกัเสบ การแตก

ของก้อนเนือ้งอก  และภาวะอ่ืนท่ีกลา่วมาได้ 
 

การรักษา  
 ให้สารนํา้ทางหลอดเลือดดํา  แก้ไขภาวะสมดลุของเกลือแร่ท่ีเป็นภาวะคกุคามตอ่

ชีวิต และประเมินความเร่งดว่นในการนําสง่ผู้ ป่วยเพ่ือการผา่ตดั  ตรวจประเมินอาการซํา้ด้วย
ความระมดัระวงัในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม (หากเป็นไปได้ควรเป็นผู้ประเมินคนเดมิ)ถือเป็นสิง่
สําคญั การใช้ยาเพ่ือระงบัอาการปวดยงัไมใ่ช่มาตรฐานในการรักษากบัผู้ ป่วยทกุราย โดย 
ทัว่ไปหากยงัไมไ่ด้การวินิจฉยัท่ียืนยนัภาวะโรค หรืออาการของผู้ ป่วยก็จะยงัไมใ่ห้ยาระงบั

อาการปวด เน่ืองจากอาจบดบงัอาการและการแสดงออกของโรคท่ีเป็นอยู ่ และทําให้การ

รักษาต้องลา่ช้าออกไป อยา่งไรก็ตามยงัไมมี่รายงานการใช้ยาระงบัอาการปวดท่ีบดบงัอาการ 
แสดงออกของผู้ ป่วยอยา่งชดัเจนมากนกั 
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เต้านมอักเสบเฉียบพลัน 
(Acute Mastitis : 急性乳腺炎) 

เต้านมอกัเสบเฉียบพลนั เป็นการอกัเสบท่ีเกิดจากการตดิเชือ้ Staphylococcus 
aureus หรือ Streptococcus spp. ท่ีทอ่นํา้นมและเนือ้เย่ือเก่ียวพนั มกัเกิดในครรภ์แรกหลงั
คลอดราว 2 - 6 สปัดาห์ โดยมกัเกิดจากหวันมมีแผล แล้วตดิเชือ้ลกุลามเกิดการอกัเสบเป็น
หนองในเวลาอนัสัน้ มกัมีอาการปวดมาก  

อาการและอาการแสดง 
1. เต้านมท่ีอกัเสบจะปวด บวม แดงและร้อน แข็งเป็นไต กดเจ็บ หลงัจากนัน้จะกลดั

หนอง หนองมกัจะอยูใ่นท่อนํา้นมใต้หวันมหรือหลงัตอ่มเต้านม 
2. เม่ือเกิดหนองแล้ว เวลาท่ีกดคลําจะรู้สกึได้วา่มีของเหลวกระเพ่ือม 
3. ตอ่มนํา้เหลืองบริเวณรักแร้ ข้างเดียวกนับวมกดเจ็บ 
4. มีไข้ตวัร้อน กลวัหนาว ออ่นเพลีย เบ่ืออาหาร เม็ดเลือดขาวมีจํานวนมากขึน้ 
5. อลัตราซาวด์พบลกัษณะเป็นหนอง หรือเจาะดดูได้หนอง 

ระยะของโรค 
 1. ระยะแรก รู้สกึปวดคดัเต้านม ปวดมากในขณะให้นมบตุร นํา้นมออกไมส่ะดวก 
คลําเต้านมอาจพบลกัษณะก้อนแข็ง ผิวของเต้านมอาจมีสีแดงขึน้ อาจมีไข้ ไมส่บายตวั เบ่ือ
อาหาร หงดุหงิด 

 2. ระยะกลัดหนอง ก้อนแข็งในเต้านมมีขนาดโตขึน้ ตอ่มนํา้เหลืองโต ไข้สงู หนาว
สัน่ ออ่นเพลีย ท้องผกู เมด็เลือดขาวสงูขึน้ เม่ือเกิดหนองจะปวดตุ๊บ ๆ ผิวหนงัแดงแผก่ว้าง
ออกและบางใส เม่ือกดตรงกลางของก้อนแข็ง จะรู้สกึน่ิม ๆ หากหนองอยูล่กึจะมองไมเ่ห็นผิว
แดง และกดคลํารู้สกึวา่มีหนองไมช่ดัเจน บางรายอาจเกิดหลายตําแหนง่ก็ได้ 

3. ระยะมีหนองไหล  หนองท่ีอยูใ่นบริเวณตืน้จะปริออกทางผิวหนงัได้  ทําให้มี 
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นํา้นมไหลออกตรงบริเวณท่ีปริแตก   แตถ้่าอยูล่กึหนองอาจแตกทะลไุปชัน้ไขมนั   กล้ามเนือ้
ทรวงอก และหากเป็นนานจะทําให้เชือ้เข้าสูก่ระแสเลือด 

การวเิคราะห์แยกกลุ่มอาการโรค 
1. ช่ีตดิขัดมีความร้อน (ระยะแรก) บริเวณเต้านมบวมแดง คดัเต้านม กดพบก้อน

แข็ง กระหายนํา้ เบ่ืออาหาร   ลิน้  ฝ้าเหลือง,   ชีพจร  เร็ว (ShuMai) 
2. เกิดเป็นพษิร้อน (ระยะกลดัหนอง) ขนาดของก้อนแข็งจะใหญ่ขึน้ ผิวหนงับวม

แดงชดัเจน กดคลําจะรู้สกึวา่มีหนองและมีไข้สงู กระหายนํา้ ปัสสาวะเข้ม ท้องผกู ลิน้ แดง 
ฝ้าเหลืองเหนียว   ชีพจร  ใหญ่และเร็ว (HongShuMai)  

3. เจิง้ช่ีอ่อนแอเสียช่ีตกค้าง (ระยะมีหนองไหล) ภายในสบิวนั หากหนองปริแตก
ออกท่ีผิว หรือเจาะดดูหนองออก ไข้จะลด ทเุลาปวด แผลอาจปิดได้เอง หากมีหนองหลาย
แห่งหนองอาจออกไมห่มด ทําให้ยงัปวดและมีไข้ ออ่นเพลีย หน้าซีด เบ่ืออาหาร  ลิน้ ซีด ฝ้า
บาง  ชีพจร จมออ่น (RuoMai) 

 

การรักษา 

การฝังเข็มระบบเส้นลมปราณ 

หลักการรักษา  : ระยะแรก     ระบายร้อนกระจายช่ี,  

    ระยะกลัดหนอง  ใช้การขบัร้อนขจดัพิษ,  

    ระยะมีหนองไหล  บํารุงเลือดลมใช้การรมยาได้ 
จุดหลัก  :    TanZhong (CV 17),  RuGen (ST 18),  QiMen (LR 14), JianJing (GB 21) 

จุดเสริม  
- ช่ีตดิขดั เพิ่มจดุ HeGu (LI 4),  TaiChong (LR 3),  QuChi (LI 11) 
- มีความร้อน มีไข้ เพิ่มจดุ  NeiTing (ST 44),  DaLing (PC 7) 
- เจิง้ช่ีออ่นแอ เพิ่มจดุ WeiShu (BL 21),  ZuSanLi (ST 36), SanYinJiao (SP 6) 
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- คดัเต้านมมาก เพิ่มจดุ ShaoZe (SI 1),  JueYinShu (BL 14)    
- ไข้สงูกลวัหนาว เพิ่มจดุ  WaiGuan (TE 5),  HeGu (LI 4),  QuChi (LI 11)  
- อารมณ์หงดุหงิด เพิ่มจดุ XingJian (LR 2),  NeiGuan (PC 6)  

การรักษาด้วยวธีิอ่ืน 
1. การปล่อยเลือด ให้สงัเกตหารอยจดุสีท่ีบริเวณสะบกัด้านใน ซึง่กดแล้วสีไมจ่าง

หายไป โดยใช้เข็มสามเหล่ียมเจาะให้เลือดออกเลก็น้อย หากหาไมพ่บ ให้เลือกตําแหน่งสอง
นิว้ทาบเหนือจดุ GaoHuangShu (BL 43) แทน 

2. การครอบกระปุก มกัใช้ในระยะแรก ใช้จดุ DaZhui (GV 14), JiaJi (EX-B 2) 
ระดบั T4, RuGen (ST 18) โดยใช้เข็มสามเหล่ียมเจาะแล้วครอบกระปกุ วนัละครัง้ 

3. การฝังเขม็ห ู ใช้จดุ Chest, Endocrine, Adrenal gland, Thoracic vertebrae 

เลือกใช้ครัง้ละ 2 จดุ กระตุ้น 2 - 3 นาที แล้วคาเข็ม 20-30 นาที วนัละครัง้ 

การป้องกัน 
1. หลีกเล่ียงการเกิดบาดแผลท่ีหวันม ควรทําความสะอาดด้วยนํา้อุน่ อยา่ให้ลกูดดู

นมจนหลบัไป หลงัการให้นมบตุรต้องทําความสะอาดทกุครัง้ 
2. หากเกิดแผลต้องระวงัการตดิเชือ้ 
3. ป้องกนัเต้านมคดัโดยการนวดคลงึ และประคบด้วยผ้าอุน่  หรือใช้ป๊ัมนมดดูนํา้นม

ออก 
4. หลีกเล่ียงอาหารรสเผ็ดร้อน เพ่ือป้องกนัความร้อนสะสม 
5. ทําจิตใจให้เบกิบาน 
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รูปที่ 39  แสดงจุดฝังเขม็รักษาอาการเต้านมอักเสบเฉียบพลัน 
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ปวดประจาํเดอืน 
(Dysmenorrhea : 痛经) 

 

ปวดประจําเดือนเป็นอาการปวดท้องน้อยช่วงก่อน ในระหวา่งหรือหลงัมีรอบเดือน 
ซึง่จะรบกวนการทํางานและการดําเนินชีวติปกตปิระจําวนั อาจเป็นแบบไมท่ราบสาเหตหุรือมี
ความผิดปกตจิากการทํางานของมดลกู โดยตรวจไมพ่บการเปล่ียนแปลงของอวยัวะสืบพนัธุ์ 
(แบบปฐมภมูิ) หรือทราบสาเหตเุน่ืองจากมีพยาธิสภาพเปล่ียนแปลงในอวยัวะสืบพนัธุ์ (แบบ
ทตุยิภมูิ) การรักษาด้วยการฝังเข็มจะได้ผลดีในกรณีปวดประจําเดือนชนิดปฐมภมู ิ

 

อาการและอาการแสดง 
- มีประวตัปิวดท้องน้อยซึง่สมัพนัธ์กบัคาบเวลาท่ีจะมีรอบเดือนคอ่นข้างชดัเจน  

หรืออาจเคยมีประวตัขิองปริมาณเลือดประจําเดือนท่ีผิดปกต ิ มีบตุรยาก ใช้การคมุกําเนิด

ด้วยการใสห่่วง  และเคยมีประวตัอิุ้งเชิงกรานอกัเสบ 
- มกัจะปวดท้องน้อยก่อนประจําเดือนมา 1 - 2 วนั โดยจะปวดมากท่ีสดุในวนัแรก 

ท่ีมีประจําเดือน อาการปวด มีลกัษณะปวดเกร็ง เป็นพกั ๆ หรือท้องแน่นอืดร่วมกบัหนว่งท้อง 
ในรายท่ีรุนแรงจะปวดร้าวไปท่ีเอวหรือสะโพก ทวารหนกั ช่องคลอด ขาหนีบ และอาจมีอาการ
หน้าซีดขาว เหง่ือออกตวัเยน็ มือเท้าเยน็ จนเป็นลมหมดสตไิด้ อยา่งไรก็ตามอาการปวดนีจ้ะ
ไมมี่ลกัษณะของกล้ามเนือ้ท้องเกร็งแข็ง หรือปวดเม่ือปลอ่ยมือจากการกด บางรายจะปวด
เม่ือใกล้หมดหรือหลงัหมดประจําเดือนแล้ว 1 - 2 วนั 
 

การตรวจพเิศษทางนรีเวชกรรมและการตรวจภาพรังสี 
     ตรวจไมพ่บลกัษณะของอุ้งเชิงกรานอกัเสบ ก้อนเนือ้หรือตุม่ไต หรือเย่ือบมุดลกูเจริญ

ผิดตําแหนง่ รวมถงึการตรวจด้วยอปุกรณ์พิเศษ เช่น อลัตราซาวด์ การตรวจด้วยกล้องเจาะ
ผา่นช่องท้อง และการถ่ายภาพรังสีท่อรังไข ่การตรวจโดยสอ่งกล้องเข้าในโพรงมดลกู เป็นต้น 

    นอกจากนีค้วรวินิจฉยัแยกโรคท่ีมีอาการคล้ายคลงึกนัออกด้วย เช่น ไส้ติง่อกัเสบ  
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ลําไส้อกัเสบ กระเพาะปัสสาวะอกัเสบ ถงุนํา้ในรังไข ่เป็นต้น 

การวเิคราะห์แยกกลุ่มอาการโรค  
          1. ความเยน็ชืน้ตกค้าง 
           ปวดเยน็ท้องน้อยก่อน หรือระหวา่งมีรอบเดือน  ปฏิเสธการกด  ชอบอุน่ ประจําเดือน
มาน้อยไมค่ลอ่ง สีมว่งหรือดําเป็นลิม่  ร่วมกบัมีตวัเยน็ แขนขาเย็น  ปวดข้อ  ลิน้ ฝ้าขาว
เหนียว  ชีพจร  จม หรือจมตงึแน่น (ChenMai or ChenJinMai) 
 

          2. ช่ีตดิขัดและเลือดค่ัง 
          ปวดแนน่อดึอดัท้องน้อยก่อนหรือระหวา่งมีรอบเดือน ประจําเดือนมาน้อยไมค่ลอ่ง สี
มว่งหรือดําเป็นลิม่  ร่วมกบัแน่นทรวงอก   ชายโครงและเต้านม    ลิน้ สีมว่งหรือมีจํา้เลือด   
ชีพจร  จม หรือจมฝืด (ChenMai or ChenSeMai ) 
 

          3. ช่ีและเลือดพร่อง 
ปวดโลง่ ๆ บริเวณท้องน้อยระหวา่งหรือหลงัมีรอบเดือน กดท้องแล้วรู้สกึดีขึน้ ประจํา 

เดือนสีแดงจาง ร่วมกบัหน้าซีดขาว  ออ่นเพลียไมมี่แรง  วิงเวียนศีรษะ  ลิน้ ซีด  ชีพจร  เลก็
และออ่นแรง (XiRuoMai) 
 

          4. ตบัและไตพร่องหรืออ่อนแอ 
          ปวดโลง่ ๆ บริเวณท้องน้อยหลงัมีรอบเดือน  ประจําเดือนไมส่ม่ําเสมอ อาจมากหรือ
น้อย สีแดงจาง ไมเ่ป็นลิม่ ร่วมกบัมีอาการปวดเม่ือยออ่นล้าบริเวณหลงัและเขา่ นอนไมห่ลบั  
วิงเวียนและมีเสียงดงัในห ู ลิน้ฝ้าน้อย  ชีพจรเลก็ (XiMai) 
 

การรักษา 
- การฝังเข็มระบบเส้นลมปราณ 

 จุดหลัก  :     ZhongJi (CV 3),   CiLiao (BL 32),   DiJi (SP 8),    
      SanYinJiao (SP 6)   
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 จุดเสริม  :   
       - ความเยน็ชืน้ตกค้าง เพิม่จดุ GuanYuan (CV 4), ShuiDao (ST 28)  
        ร่วมกบัการรมยา  
      - ช่ีตดิขัดและเลือดค่ัง เพิ่มจดุ TaiChong (LR 3), XueHai (SP 10)  
       - ช่ีและเลือดพร่อง   เพิ่มจดุ  PiShu (BL 20),   ZuSanLi (ST 36) 
      - ตบัและไตพร่องหรืออ่อนแอ   เพิม่จดุ GanShu (BL 18),  
        ShenShu (BL 23), TaiXi (KI 3)                      
       -  ถ้ามีอาการคล่ืนไส้ อาเจียน   เพิม่จดุ NeiGuan (PC 6),  
        ZhongWan (CV 12) 
       -  ถ้ามีอาการท้องเสีย เพิ่มจดุ TianShu (ST 25), ShangJuXu (ST 37) 
 วิธีการ     
 การรักษาควรเร่ิม  3 – 5  วนัก่อนมีรอบเดือน 
 - CiLiao (BL 32) ปักลกึ 1.5 ชุ่น เฉียงไปยงักระดกูสนัหลงั ถ้าเป็นกลุม่แกร่งให้
กระตุ้นระบาย   ถ้าเป็นกลุม่พร่องให้กระตุ้นบํารุง   กระตุ้นเข็มซํา้จนความรู้สกึสง่ผา่นไปยงั
ท้องน้อย   สําหรับอาการปวดรุนแรง ใช้เคร่ืองกระตุ้นเข็มไฟฟ้า 
                   - ZhongJi (CV 3) ก่อนปักเข็มต้องปัสสาวะออกให้หมดก่อน ปักเข็มเฉียงลงไป
ทางหวัหน่าว จนเกิดเตอ๋ช่ีไปยงับริเวณท้องน้อย 

- DiJi (SP 8)  ปักเข็มแบบระบาย 
- SanYinJiao (SP 6)  ปักเฉียงขึน้จนมีความรู้สกึของเข็มสง่ผา่นไปยงัด้านบน 

 กรณีความเยน็ชืน้ตกค้าง ใช้เข็มอุน่  
 ช่ีตดิขัดและเลือดค่ัง ปักเข็มระบาย 
 ช่ีและเลือดพร่อง เช่นเดียวกบัตบัไตพร่อง ปักเข็มเสริมบํารุงหรือร่วมกบัรมยา   
 

การรักษาด้วยวธีิอ่ืน ๆ 
        1. การฝังเข็มห ู 
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         จุดที่ใช้ : Internal genitalia, Subcortex, Sympathetic nerve, Endocrine, Liver, 
Kidney 
         วิธีการ : เลือกครัง้ละ 2 – 4 จดุ ฝังเข็มกระตุ้นปานกลางถงึหนกั หรือใช้เมลด็หวงัปู้ หลวิ
สงิ กดท่ีหสูลบัทัง้สองข้าง 3 – 4 ครัง้ตอ่วนั การรักษาควรเร่ิมก่อนมีรอบเดือน 3 วนั เพ่ือ
ป้องกนัการเกิดอาการซํา้ 
 2. การรมยา  

     เหมาะในกลุม่ความเย็นอดุกัน้(ทัง้เยน็แกร่งและเยน็พร่อง) ซึง่ใช้เป็นเข็มอุน่ท่ีบริเวณ

ท้องน้อยหรือจดุซดู้านหลงั หรือใช้กลอ่งรมยาก็สะดวกดีในด้านขีเ้ถ้าไมห่ลน่ จํานวนโกฐ

ขึน้กบัสภาพอาการท่ีเป็นวา่มากหรือน้อย โดยทัว่ไปอยา่งน้อยต้องนาน 30 นาที 
  3. การใช้เข็มดอกเหมยเคาะ  
     ให้เคาะบริเวณกระเบนเหน็บในแนวเจ๋ียจ่ีและเคาะตามจดุฝังเข็มท่ีเก่ียวข้องบริเวณ

ท้องน้อย   โดยใช้แรงเคาะระดบักลางๆคือแคผิ่วหนงัแดงๆก็พอ 
4. การใช้เข็มนํา้  
ในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการใช้ยาฉีด เช่น ตนัเซนิ ตงักยุ หวงฉี วิตามินบี12 ท่ีจดุ 

GanShu (BL 18), ShenShu (BL 23), PiShu (BL 20), GuanYuan (CV 4), GuiLai (ST 29), 
ZuSanLi (ST 36), SanYinJiao (SP 6) โดยใช้ครัง้ละ 2 - 3 จดุ จดุละ 1 – 2 มล. 
 

การใช้จุดตามคัมภร์ีโบราณ 
1. คัมภร์ีเจนิจวิเจี่ยอ่ีจงิ ( ปวดประจําเดือนให้ใช้จดุ ShuiDao (ST 28) ในกรณ 

ปวดแน่นอืด  ท้องน้อยปวดร้าวไปช่องคลอด  ปวดร้าวไปบัน้เอว มีก้อนในมดลกู เยน็ท่ีบริเวณ
ช่องคลอด  ปวดร้าวไปท่ีหน้าขา 

    2. คัมภร์ีเจนิจวิต้าเฉิง ขณะมีรอบเดือนปวดท้องน้อย เวียนศีรษะ ให้ใช้จดุ

ZhaoHai (KI 6), YangJiao (GB 35), NeiTing (ST 44), HeGu ((LI 4)  
3. คัมภร์ีเจนิจวิเฟิงเหยยีน ขณะมีรอบเดือนเวียนศีรษะ ปวดท้องน้อย ใช้จดุ 

HeGu (LI 4), YangJiao (GB 35), NeiTing (ST 44) หากมีคาบเวลาผิดปกตร่ิวมกบัปวดท้อง
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บริเวณสะดือใช้ ShenShu (BL 23),  GuanYuan (CV 4),  SanYinJiao (SP 6)   
 

ตวัอย่างผู้ป่วย 
ผู้ ป่วยหญิงอาย ุ32 ปี ปวดประจําเดือน 3-4 ปี ก่อนประจําเดือนมาหนึง่วนัมีอาการ 

ปวดท้องน้อยแบบเกร็ง  ต้องทานยาจงึจะบรรเทา วางถงุนํา้ร้อนพอบรรเทา มีอาการร่วมคือ 
คดัหน้าอก อารมณ์หงดุหงิด บางครัง้ท้องเสีย ประจําเดือนสีแดงคลํา้ มีลิม่เลือดเลก็บ้างใหญ่
บ้าง ปริมาณปกต ิ4-5 วนัหมด ผู้ ป่วยทํางานเป็นเลขานกุาร งานจะมาก รับประทานอาหารไม่
เป็นเวลา มกัด่ืมนํา้เย็น  กาแฟเย็นเป็นประจํา อารมณ์คอ่นข้างเครียด ใบหน้ามีฝ้าเลก็น้อย 
บางครัง้เจ็บเสียดชายโครง มกัถอนหายใจ ลิน้แดงอมคลํา้มีรอยจํา้ ฝ้าบาง ขอบลิน้มีรอยฟัน 
ชีพจร ตงึเลก็เร็ว  

การแยกกลุม่อาการ  พบวา่เป็นกลุม่อาการช่ีตบัตดิขดั  และมีความเยน็อดุกัน้ การ 
รักษาโดยกระจายช่ีตบัสลายการคัง่ อุน่ทะลวงเส้นลมปราณบริเวณมดลกูแก้ปวดประจํา 
เดือน  

      จุดที่ใช้ GeShu (BL 17), GanShu (BL 18), ShenShu (BL 23), GuanYuan 
(CV4), ZhongJi (CV 3), SanYinJiao (SP 6), YangLingQuan (GB 34)  

จุดเสริม คดัหน้าอกเพิ่ม NeiGuan (PC 6), TanZhong (CV 17) ; ท้องเดนิเพิม่ 
TianShu (ST 25) 

ข้อสังเกตหรือแนะนํา   
ข้อสังเกต  

      GuanYuan (CV 4) ทําเข็มอุน่จํานวน 3 - 5 จ้วง หรือใช้กลอ่งรมยา หากผู้ ป่วยรู้สกึ
วา่มีการไหลเวียนของช่ีจะเกิดประสทิธิผลยิ่งขึน้ จดุอ่ืนผิงปู่ ผิงเซีย่  
การครอบกระปุก  

ครอบตําแหนง่ DaBao (SP 21), QiMen (LR 14), ZhongFu (LU 1) และอาซ่ือ 
คาํแนะนํา  

1. ควรปรับอารมณ์จิตใจให้ผอ่นคลาย  โดยเฉพาะใกล้มีประจําเดือน 
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      2. งดเคร่ืองด่ืมเยน็ นํา้แข็ง โดยเฉพาะก่อนมีรอบเดือน 5 - 7 วนั รวมทัง้หลีกเล่ียง
บริเวณท่ีมีอากาศเยน็มาก เช่น ในท่ีทํางาน ห้องนอน การวา่ยนํา้ ในระยะเวลาใกล้มีรอบ
เดือน 
การระงบัอาการปวดประจาํเดอืนเบือ้งต้น 

   1. ใช้จดุ SanYinJiao (SP 6) กระตุ้นระบาย หากไมบ่รรเทาเพิม่จดุ DiJi (SP 8) หรือ
จะเลือกจดุ CiLiao (BL 32)   
 2. ในสตรีท่ียงัไมเ่คยตัง้ครรภ์ อาการปวดประจําเดือนมกัเกิดจากความเย็น ใช้การรม
ยาท่ีจดุ SanYinJiao  (SP 6) และฝังเข็มจดุ HeGu (LI 4) 
 3.ในกรณีปวดท้องอนัมีสาเหตจุากเย่ือบมุดลกูเจริญผิดตําแหนง่ให้รมยาจดุ 
SanJiaoJiu (EX-CA 3) และฝังเข็มจดุ SanYinJiao หรือรมยาจดุ BaLiao (BL 31 – BL 34), 
YaoQi (EX-B 9) หรือฝังเข็มจดุ ZhongJi (CV 3), GuanYuan (CV 4), QiHai (CV 6), 
SanYinJiao (SP 6), LiGou (LR 5), DiJi (SP 8)   
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รูปที่ 40 แสดงจุดฝังเขม็รักษาอาการปวดประจาํเดือน 
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การบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา 
(Sport Injury : 运动性损伤) 

 

 การบาดเจ็บจากการเลน่กีฬา ในท่ีนีก้ลา่วถงึ การได้รับบาดเจ็บของเนือ้เย่ือ 
ได้แก่ กล้ามเนือ้ พงัผืด เอ็นกล้ามเนือ้ เอ็นกระดกู และเย่ือหุ้มข้อ (Soft tissue injury : Sprain 
or Strain) โดยไมมี่กระดกูแตกหกัเข้ามาเก่ียวข้อง สว่นใหญ่เกิดบริเวณคอ ไหล ่ ข้อศอก 
ข้อมือ แขนขา สะโพก หวัเขา่ ข้อเท้า ขึน้กบัประเภทของกีฬา อาจเป็นแบบเฉียบพลนัหรือ
เรือ้รังก็ได้ 
 

อาการและอาการแสดง 
               มีประวตัไิด้รับการบาดเจ็บจากการเลน่กีฬา เช่น หกล้ม ได้รับแรงกระแทก หรือบดิ
ตวัผิดท่า แล้วมีอาการเจ็บปวด  บวมหรือฟกชํา้เฉพาะท่ี  อาจมีการจํากดัการเคล่ือนไหว  หรือ
เคล่ือนไหวร่างกายสว่นนัน้ไมไ่ด้ 
               กรณีท่ีมีอาการบวม ฟกชํา้เกิดขึน้ทนัที  และเคลื่อนไหวข้อหรือร่างกายสว่นนัน้

ไมไ่ด้ อาจเกิดจากกล้ามเนือ้ เส้นเอ็น หลอดเลือดฉีกขาด หรือมีเลือดออกในข้อ และ/หรือมี
การผิดรูปของร่างกายสว่นนัน้ หรือมีเหตใุห้สงสยัวา่มีกระดกูหกั  การเคล่ือนย้ายผู้ ป่วยจะต้อง
กระทําอยา่งระมดัระวงัและถกูต้อง รวมทัง้ดามบริเวณท่ีสงสยัวา่มีกระดกูหกัไมใ่ห้เคล่ือนไหว 
จนกวา่จะได้รับการวนิิจฉยัท่ีถกูต้อง 
 

การตรวจภาพรังสี 
            ภาพรังสีชว่ยในการวนิิจฉยั โดยอาจพบหรือไมพ่บร่องรอยกระดกูหกัจากการ

ได้รับบาดเจ็บก็ได้  
 

การรักษา 
            กรณีไมมี่กระดกูหกั หลอดเลือดใหญ่ฉีกขาด หรือเลือดออกในข้อร่วมด้วย ถ้ามี 
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อาการเฉียบพลนัหลงัได้รับบาดเจ็บ ปวดเฉพาะท่ี มีอาการบวมเลก็น้อย ใช้ประคบเย็นหรือยา
พน่เฉพาะท่ี ถ้ามีอาการมาก รักษาด้วยยา ประคบเย็นหรือร้อนตามระยะเวลาท่ีได้รับบาดเจ็บ 
อาจร่วมกบัการดามสว่นท่ีได้รับบาดเจ็บไว้ชัว่คราวประมาณ 1 – 3 สปัดาห์ เช่น การใช้ผ้ายืด
พนั การใสเ่ฝือกออ่น ระหวา่งนีค้วรพิจารณาการทํากายภาพบําบดัและกายบริหารเพ่ือ

ป้องกนัและฟืน้ฟกูล้ามเนือ้และการเคล่ือนไหวของข้อ 
                

การวนิิจฉัยและรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน 
              การบาดเจ็บจากการเลน่กีฬา จดัอยูใ่นกลุม่อาการบาดเจ็บเส้นเอ็น (ShangJin) มี
สาเหตจุากการได้รับบาดเจ็บ เช่น จากการหกล้ม การกระแทก การเคล่ือนไหวผิดท่า หรือตก
จากท่ีสงู ทําให้ช่ีตดิขดัและมีเลือดคัง่เฉพาะท่ี เกิดอาการปวดและบวมเฉพาะท่ี การ

เคล่ือนไหวสว่นของร่างกายหรือข้อลําบาก เน่ืองจากเจ็บปวดหรือมีการฉีกขาดของเนือ้เย่ือ

รอบบริเวณดงักลา่ว 
 

อาการและอาการแสดง 
 มีอาการเจ็บปวด บวม เฉพาะท่ีหลงัได้รับบาดเจ็บ ลิน้ ปกต ิ ชีพจร ปกต ิหรือตงึ 
(XianMai) 
 

หลักการรักษา 
              สลายเลือดคัง่ ทะลวงเส้นลมปราณ กระตุ้นการไหลเวียนของช่ีและเลือด ระงบัปวด 
 

การรักษา 
             อาการบาดเจ็บจากการเลน่กีฬา อาจเกิดขึน้ได้ขณะฝึกซ้อมหรือลงแขง่ขนั และ

ตําแหนง่ของการบาดเจ็บมกัขึน้กบัประเภทกีฬานัน้ ๆ  เชน่ ฮ็อกกี ้ มกัพบอาการบาดเจ็บ
บริเวณข้อเท้าได้บอ่ย กอล์ฟมกัมีปัญหาบริเวณคอและปวดหลงัได้บอ่ย 
จุดที่ใช้รักษา 

- แบบที่ 1 : ใช้จดุใกล้ – จดุไกล ระงบัปวด ร่วมกบั ปามา่ยเจียวฮุย่, ปาฮุ่ยเซีย่, จดุ 
ซี และจดุ AShi ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที่  1  จุดฝังเข็ม การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 
 

บริเวณที่ปวด               จุดใกล้                       จุดไกล                  หมายเหตุ 
 

Musculoskeleton    YangLingQuan (GB34)      HouXi (SI 3)           If pain above  
                                                                                                        diaphragm 
                               YangLingQuan (GB34)     Kunlun (BL60)        If pain below  

     diaphragm 
Bone , joint , cartilage  DaZhu (BL11)            XuanZhong (GB39) 
Face                             XiaGuan (ST7)            LieQue (LU 7) 
                                    QuanLiao (SI18)         TaiChong (LR 3) 
Neck                            FengChi (GB20)         HouXi (SI 3) 
Shoulder                     JianYu (LI15)               TiaoKou (ST 38) 
                                   JianLiao (SJ14)            YangLao (SI 6) 
Thorax                        TanZhong (CV 17)       WaiGuan (SJ 5) 
Abdomen                   ZhongWan (CV 12)     NeiTing (ST 44)             
                                   TianShu (ST 25)          XianGu (ST 43) 
 
Location of pain      Local acupoint             Distal acupoint              Notes 
 
Back                    DaChangShu ( BL 25 )        Loo ’s point         Between GB 41 & BL 62 
                            HuanTiao ( GB 30 )                            
Sciatica               HuanTiao ( GB 30 )             KunLun ( BL 60 ) 
                            ZiBian ( BL 54 ) 
Knee                   DuBi ( ST 35 )                     NeiTing ( ST 44 ) 
                           NeiHuaiJian ( EX–LE 8) 
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Location of pain             Local acupoint        Distal acupoint                        Notes 
 
8  confluent 
Heart , chest , stomach                                   NeiGuan ( PC 6 ) , GongSun ( SP 4 ) 
Neck , shoulder , back & inner cathus            WaiGuan ( SJ 5 ) , ZuLinQi ( GB 41 ) 
Neck , nape , ear , shoulder , inner canthus   ShenMai ( BL 62 ) , HouXi ( SI 3 ) 
Knee                               DuBi ( ST 35 )           NeiTing ( ST 44 ) 
                                       NeiHuaiJian ( EX – LE 8 ) 
8  influent 
Zang organs ( Chest , liver , spleen , kidney )          ZhangMen ( LR 13 ) 
Fu organs ( Stomach , intestines )                             ZhongWan ( RN 12 ) 
Qi ( Fullness feeling in chest , dyspnea , asthma )    DanZhong ( RN 17 ) 
Blood ( Blood stagnation , boils , heart problem )     GeShu ( BL 17 ) 
Tendons ( Joint pain , muscular spasm , paralysis )  YangLingQuan ( GB 34 ) 
Vessels & pulse ( Cold limbs , heart failure , no pulse )  TaiYuan ( LU 9 ) 
Bone ( Back pain , emaciation with weakness )               DaZhu ( BL 11 ) 
Marrow ( Bone pain , aversion to cold , tiredness )         XuanZhong ( GB 39 ) 
Xi ( Cleft ) point 
Hand  LU meridian         KongZui ( LU 6 )            LI meridian         WenLiu ( LI 7 ) 
            PC meridian         XiMen ( PC 4 )             SJ meridian         HuiZong ( SJ 7 ) 
            HT meridian         YinXi ( HT 6 )               SI meridian         Yanglao ( SI 6 ) 
Leg     SP meridian          DiJi ( SP 8 )                 ST meridian        LiangQiu ( ST 34 ) 
           LR meridian        ZhongDu ( LR 6 )          GB meridian        WaiQiu ( GB 36 ) 
           KI meridian        ShuiQuan ( KI 5 )           BL meridian        JinMen (BL 63 ) 
          Yangqiao mai      FuYang ( BL 59 )           Yinqiao mai         JiaoXin ( KI 8 ) 
         Yangwei mai        YangJiao ( GB 35 )       Yinwei mai          ZhuBin ( KI 9 ) 
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ข้อแนะนํา     
          1. ให้ปักจดุไกลก่อนเสมอในกรณีเฉียบพลนั  โดยเฉพาะในรายท่ีไมแ่น่ใจวา่มีกระดกู 
หกัร่วมด้วยหรือไม ่
          2.กรณีเป็นเรือ้รัง (Chronic sprain)  ให้ดรูายละเอียดการรักษาในตําราฝังเข็มเลม่อ่ืนๆ 
         3.  หลงัปักเข็ม และป่ันเข็มแล้ว ควรให้ผู้ ป่วยเคล่ือนไหวสว่นของร่างกายท่ีมีอาการ  
บาดเจ็บ เพ่ือกระตุ้นให้ช่ีและเลือดไหลเวียนเพิม่ขึน้ ช่วยลดอาการปวด 
         - แบบที่  2.   ใช้จดุฝังเข็ม 1 – 2 จดุรักษาอาการ Acute sprain จากการเลน่กีฬา  ซึง่
มีหลายวธีิตามสรุปในตารางท่ี  2. 
ข้อแนะนํา     
          1.  ใช้ในกรณีเฉียบพลนั ไมมี่อาการปวดจากการบาดเจ็บของอวยัวะภายใน ( Non – 
organic pain ) 
          2.  ผู้ ป่วยอาจตอบสนองตอ่การรักษาด้วยวิธีใดวธีิหนึง่ หรือหลายวธีิประสมกนั ดงันัน้
หลงัปักเข็มและป่ันเข็มแล้ว 
          ควรให้ผู้ ป่วยเคล่ือนไหวสว่นของร่างกายท่ีมีอาการบาดเจ็บ  เพ่ือกระตุ้นให้ช่ีและเลือด
ไหลเวียนเพิ่มขึน้  ชว่ยลดอาการปวด  ถ้าไมดี่ขึน้ให้ Manipulate  เข็มซํา้  1 – 2  ครัง้  ถ้าไม่
ได้ผลจงึพิจารณาเพิ่มวิธีอ่ืนตอ่ไป 
          3. อาจพิจารณาให้ยาร่วมด้วย  ในกรณีท่ีผู้ ป่วยไมส่ามารถมารักษาได้สม่ําเสมอตาม
นดั  หรือต้องการทําให้ผู้ ป่วยหายเร็วขึน้  ลดอาการทกุข์ทรมานท่ีรบกวนการดํารงชีวิต ประจํา 
วนัของผู้ ป่วย  ทัง้นีอ้าจเป็นยาจีน หรือยาแผนตะวนัตกก็ได้ บอ่ยครัง้ท่ีผู้ ป่วยได้รับการฝังเข็มดี
ขึน้   แตย่งัมีอาการเลก็น้อยรบกวนอยู ่ ก็ใช้ยาร่วมด้วยเพ่ือเพิม่ประสทิธิภาพการรักษา  และ
เพ่ือป้องกนัการเกิดอาการรุนแรงซํา้ จงึไมค่วรปฏิเสธการใช้ยา 
         4. กรณีมีอาการเรือ้รัง (Chronic sprain)  ให้ดรูายละเอียดการรักษาในตําราฝังเข็มเลม่
นัน้ ๆ 
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ดัชนีจุดฝังเข็มตามระบบเส้นลมปราณ 
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จุดฝงัเข็มบนเสน้มือไท่อนิปอด (LU) 
The Lung Meridian of Hand-TaiYin Acupoints 
(手太阴肺经穴 Shǒu-Tài-Yīn-Fèi-Jīng-Xué) 

รหสัจุด ช่ือภาษาจนี พนิอนิ ภาษาไทย 

LU1 中府 Zhōng-Fǔ จงฝู่ 

LU2 云门 Yún-Mén ยหฺวนิเหมนิ 

LU3 天府 Tiān-Fǔ เทยีนฝู่ 

LU4 侠白 Xiá-Bái เสยีไป๋ 

LU5 尺泽 Chǐ-Zé ฉ่ือเจอ๋ 

LU6 孔最 Kǒng-Zuì ขง่จุย้ 

LU7 列缺 Liè-Quē เลีย่เชฺวยี 

LU8 经渠 Jīng-Qú จงิฉฺว ี

LU9 太渊 Tài-Yuān ไท่เย◌ฺวยีน 

LU10 鱼际 Yú-Jì ยหฺวจีี้ 

LU11 少商 Shào-Shāng เสา้ซาง 

จุดบนเสน้มือหยางหมิงลาํไสใ้หญ่ ( LI) 

The Large Intestine Meridian of Hand-YangMing Acupoints 
(手阳明大肠经穴Shǒu-Yáng-Míng-Dà-Cháng-Jīng-Xué) 

LI1 商阳 Shāng-Yáng ซางหยาง 

LI2 二间 Èr-Jiān เออ้รเ์จยีน 

LI3 三间 Sān-Jiān ซานเจยีน 

LI4 合谷 Hé-Gǔ เหอกู่ 

LI5 阳溪 Yáng-Xī หยางซ ี
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รหสัจุด ช่ือภาษาจนี พนิอนิ ภาษาไทย 

LI6 偏历 Piān-Lì เพยีนลี ่

LI7 温溜 Wēn-Liū เวนิลวิ 

LI8 下廉 Xià-Lián เซีย่เหลยีน 

LI9 上廉 Shàng-Lián ซ่างเหลยีน 

LI10 手三里 Shǒu-Sān-Lǐ โส่วซานหลี ่

LI11 曲池 Qū-Chí ชฺวฉืีอ 

LI12 肘髎 Zhǒu-Liáo โจ่วเหลยีว 

LI13 手五里 Shǒu-Wǔ-Lǐ โส่วอูห๋ลี ่

LI14 臂臑 Bì-Nào ป้ีเน่า 

LI15 肩髃 Jiān-Yú เจยีนยหฺว ี

LI16 巨骨 Jù-Gǔ จวฺี้กู่ 

LI17 天鼎 Tiān-Dǐng เทยีนติ่ง 

LI18 扶突 Fú-Tū ฝูทู 

LI19 口禾髎 Kǒu-Hé-Liáo โขว่เหอเหลยีว 

LI20 迎香 Yíng-Xiāng อิง๋เซยีง 

จุดบนเสน้เทา้หยางหมิงกระเพาะอาหาร (ST) 

The Stomach Meridian of Foot-YangMing Acupoints 
(足阳明胃经穴 Zú-Yáng-Míng-Wèi-Jīng-Xué) 

ST1 承泣 Chéng-Qì เฉิงชี่ 

ST2 四白 Sì-Baí ซือ่ไป๋ 

ST3 巨髎 Jù-Liáo จวฺี้เหลยีว 

ST4 地仓 Dì-Cāng ตี้ชาง 
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รหสัจุด ช่ือภาษาจนี พนิอนิ ภาษาไทย 

ST5 大迎 Dà-Yíng ตา้อิง๋ 

ST6 颊车 Jiá-Chē เจีย๋เชอ 

ST7 下关 Xià-Guān เซีย่กวาน 

ST8 头维 Tóu-Wéi โถวเหวย 

ST9 人迎 Rén-Yíng เหญนิอิง๋ 

ST10 水突 Shǔi-Tū สุ่ยทู 

ST11 气舍 Qì-Shè ชี่เซ่อ 

ST12 缺盆 Quē-Pén เชฺวยีเผนิ 

ST13 气户 Qì-Hù ชี่ฮู่ 

ST14 库房 Kù-Fáng คู่ฝาง 

ST15 屋翳 Wū-Yì อูอี้ 

ST16 鹰窗 Yīng-Chuāng องิชวฺาง 

ST17 乳中 Rǔ-Zhōng หญู่จง 

ST18 乳根 Rǔ-Gēn หญู่เกนิ 

ST19 不容 Bù-Róng ปู้หญง 

ST20 承满 Chéng-Mǎn เฉิงหมา่น 

ST21 梁门 Liáng-Mén เหลยีงเหมนิ 

ST22 关门 Guān-Mén กวานเหมนิ 

ST23 太乙 Tài-Yí(Tài-Yǐ) ไท่อี ๋(ไท่อี)่ 

ST24 滑肉门 Huá-Ròu-Mèn หวัโญ่วเหมนิ 

ST25 天枢 Tiān-Shū เทยีนซู 

ST26 外陵 Wài-Líng ไวห่ลงิ 
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รหสัจุด ช่ือภาษาจนี พนิอนิ ภาษาไทย 

ST27 大巨 Dà-Jù ตา้จวฺี้ 

ST28 水道 Shuǐ-Dào สุ่ยเตา้ 

ST29 归来 Gūi-Lái กยุไหล 

ST30 气冲 Qì-Chōng ชี่ชง 

ST31 髀关 Bì-Guān ป้ีกวน 

ST32 伏兔 Fú-Tù ฝูทู่ 

ST33 阴市 Yīn-Shì อนิซือ่ 

ST34 梁丘 Liáng-Qiū เหลยีงชวิ 

ST35 犊鼻 Dú-Bí ตูป๋ี๋ 

ST36 足三里 Zú-Sān-Lǐ จูซ๋านหลี ่

ST37 上巨虚 Shàng-Jù-Xū ซ่างจวฺี้ซฺว ี

ST38 条口 Tiáo-Kǒu เถยีวโขว่ 

ST39 下巨虚 Xià-Jù-Xū เซีย่จวฺี้ซฺว ี

ST40 丰隆 Fēng-Lóng เฟิงหลง 

ST41 解溪 Jiě-Xī เจี่ยซ ี

ST42 冲阳 Chōng-Yáng ชงหยาง 

ST43 陷谷 Xiàn-Gǔ เซีย่นกู่ 

ST44 内庭 Nèi-Tíng เน่ยถงิ 

ST45 厉兑 Lì-Duì ลีตุ่ย้ 
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จุดบนเสน้เทา้ไท่อนิมา้ม (SP) 
The Spleen Meridian of Foot-TaiYin Acupoints 
(足太阴脾经穴 Zú-Tài-Yīn-Pí-Wèi-Jīng-Xué) 

SP1 隐白 Yǐn-Bái อิน่ไป๋ 

SP2 大都 Dà-Dū ตา้ตู 

SP3 太白 Tài-Bái ไท่ไป๋ 

SP4 公孙 Gōng-Sūn กงซุน 

SP5 商丘 Shāng-Qiū ซางชวิ 

SP6 三阴交 Sān-Yīn-Jiāo ซานอนิเจยีว 

SP7 漏谷 Lòu-Gǔ โลว่กู่ 

SP8 地机 Dì-Jī ตี้จ ี

SP9 阴陵泉 Yīn-Líng-Quán อนิหลงิเฉฺวยีน 

SP10 血海 Xuè-Hǎi เซฺวีย่ไห่ 

SP11 箕门 Jī-Mén จเีหมนิ 

SP12 冲门 Chōng-Mén ชงเหมนิ 

SP13 府舍 Fǔ-Shè ฝู่เซ่อ 

SP14 腹结 Fù-Jié ฝู้เจีย๋ 

SP15 大横 Dà-Héng ตา้เหงิ 

SP16 腹哀 Fù-āi ฝู้ไอ 

SP17 食窦 Shí-Dòu สอืโตว้ 

SP18 天溪 Tiān-Xī เทยีนซ ี

SP19 胸乡 Xiōng-Xiāng ซงเซยีง 

SP20 周荣 Zhōu-Róng โจวหญง 
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รหสัจุด ช่ือภาษาจนี พนิอนิ ภาษาไทย 

SP21 大包 Dà-Bāo ตา้เปา 

จุดบนเสน้มือเสา้อนิหวัใจ (HT) 
The Heart Meridian of Hand-ShaoYin Acupoints 
(手少阴心经穴 Shǒu-Shǎo-Yīn-Xīn-Jīng-Xué) 

HT1 极泉 Jí-Quán จีเ๋ฉฺวยีน 

HT2 青灵 Qīng-Líng ชงิหลงิ 

HT3 少海 Shào-Hǎi เสา้ไห่ 

HT4 灵道 Líng-Dào หลงิเตา้ 

HT5 通里 Tōng-Lǐ ทงหลี ่

HT6 阴郗 Yīn-Xì อนิซี ่

HT7 神门 Shén-Mén เสนิเหมนิ 

HT8 少府 Shào-Fǔ เสา้ฝู่ 

HT9 少冲 Shào-Chōng เสา้ชง 

จุดบนเสน้มือไท่หยางลาํไสเ้ลก็ (SI) 
The Small Intestine Meridian of Hand - TaiYang Acupoints 
(手太阳小肠经穴 Shǒu-Tài-Yáng-Xiǎo-Cháng-Jīng-Xué) 

SI1 少泽 Shào-Zé เสา้เจอ๋ 

SI2 前谷 Qián-Gǔ เฉียนกู่ 

SI3 后溪 Hòu-Xī โฮ่วซ ี

SI4 腕骨 Wàn-Gǔ วา่นกู่ 

SI5 阳谷 Yáng-Gǔ หยางกู่ 

SI6 养老 Yǎng-Lǎo หย่างเหลา่ 

SI7 支正 Zhī-Zhèng จอืเจิ้ง 
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รหสัจุด ช่ือภาษาจนี พนิอนิ ภาษาไทย 

SI8 小海 Xiǎo-Hǎi เสยีวไห่ 

SI9 肩贞 Jiān-Zhēn เจยีนเจนิ 

SI10 臑俞 Nào-Shū เน่าซู 

SI11 天宗 Tiān-Zōng เทยีนจง 

SI12 秉风 Bǐng-Fēng ป่ิงเฟิง 

SI13 曲垣 Qū-Yuán ชฺวเีหยวฺยีน 

SI14 肩外俞 Jiān-Wài-Shū เจยีนไวซู่ 

SI15 肩中俞 Jiān-Zhōng-Shū เจยีนจงซู 

SI16 天窗 Tiān-Chuāng เทยีนชฺวาง 

SI17 天容 Tiān-Róng เทยีนหญง 

SI18 颧髎 Quán-Liáo เฉฺวยีนเหลยีว 

SI19 听宫 Tīng-Gōng ทงิกง 

จุดบนเสน้เทา้ไท่หยางกระเพาะปสัสาวะ (BL) 
The Bladder Meridian of FootTaiYang Acupoints 

(足太阳膀胱经穴 Zú-Tài-Yáng-Páng-Guāng-Jīng-Xué) 

BL1 睛明 Jīng-Míng จงิหมงิ 

BL2 攒竹 
Zǎn-Zhú 

(Cuán-Zhú) 
จ่านจู ๋

(ฉฺวานจู)๋ 
BL3 眉冲 Méi-Chōng เหมยชง 

BL4 曲差 Qū-Chā ชฺวชีา 

BL5 五处 Wǔ-Chù อู่ชู่ 

BL6 承光 Chéng-Guāng เฉิงกวาง 

BL7 通天 Tōng-Tiān ทงเทยีน 
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รหสัจุด ช่ือภาษาจนี พนิอนิ ภาษาไทย 

BL8 络却 Luò-Què ล ัว่เชวฺีย่ 

BL9 玉枕 Yù-Zhěn อวี้เจิน่ 

BL10 天柱 Tiān-Zhù เทยีนจู ้

BL11 大杼 Dà-Zhù ตา้จู ้

BL12 风门 Fēng-Mén เฟิงเหมนิ 

BL13 肺俞 Fèi-Shū เฟ่ยซู 

BL14 厥阴俞 Jué-Yīn-Shū จเหวยีอนิซู 

BL15 心俞 Xīn-Shū ซนิซู 

BL16 督俞 Dū-Shū ตูซู 

BL17 膈俞 Gé-Shū เกอ๋ซู 

BL18 肝俞 Gān-Shū กานซู 

BL19 胆俞 Dǎn-Shū ต่านซู 

BL20 脾俞 Pí-Shū ผซูี 

BL21 胃俞 Wèi-Shū เวย่ซู 

BL22 三焦俞 Sān-Jiāo-Shū ซานเจยีวซู 

BL23 肾俞 Shèn-Shū เซิน่ซู 

BL24 气海俞 Qì-Hǎi-Shū ชี่ไห่ซู 

BL25 大肠俞 Dà-Cháng-Shū ตา้ฉางซู 

BL26 关元俞 Guān-Yuán-Shū กวานเหยวฺยีนซู 

BL27 小肠俞 Xiǎo-Cháng-Shū เสีย่วฉางซู 

BL28 膀胱俞 Páng-Guāng-Shū ผงักวางซู 

BL29 中膂俞 Zhōng-Lǔ-Shū จงหลีซู่ (จงลฺหวีซู่) 
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รหสัจุด ช่ือภาษาจนี พนิอนิ ภาษาไทย 

BL30 白环俞 Bái-Huán-Shū ไป๋หวนซู 

BL31 上髎 Shàng-Liáo ซ่างเหลยีว 

BL32 次髎 Cì-Liáo ชื่อเหลยีว 

BL33 中髎 Zhōng-Liáo จงเหลยีว 

BL34 下髎 Xià-Liáo เซีย่เหลยีว 

BL35 会阳 Huì-Yáng หุย้หยาง 

BL36 承扶 Chéng-Fú เฉิงฝู 

BL37 殷门 Yīn-Mén อนิเหมนิ 

BL38 浮郗 Fú-Xì ฝูซี ่

BL39 委阳 Wěi-Yáng เหวย่หยาง 

BL40 委中 Wěi-Zhōng เหวย่จง 

BL41 附分 Fù-Fēn ฟู่เฟิน 

BL42 魄户 Pò-Hù พอ่หู ้

BL43 膏肓 Gāo-Huāng เกาฮวาง 

BL44 神堂 Shén-Táng เสนิถงั 

BL45 譩譆 Yì-Xǐ อี้สี ่

BL46 膈关 Gé-Guān เกอ๋กวาน 

BL47 魂门 Hún-Mén หนุเหมนิ 

BL48 阳纲 Yáng-Gāng หยางกงั 

BL49 意舍 Yì-Shè อี้เซ่อ 

BL50 胃仓 Wèi-Cāng เวย่ชาง 

BL51 肓门 Huāng-Mén ฮวฺางเหมนิ 
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รหสัจุด ช่ือภาษาจนี พนิอนิ ภาษาไทย 

BL52 志室 Zhì-Shì จื้อซือ่ 

BL53 胞肓 Bāo-Huāng เปาฮวฺาง 

BL54 秩边 Zhì-Biān จื้อเปียน 

BL55 合阳 Hé-Yáng เหอหยาง 

BL56 承筋 Chéng-Jīn เฉิงจนิ 

BL57 承山 Chéng-Shān เฉิงซาน 

BL58 飞扬 Fēi-Yáng เฟยหยาง 

BL59 跗阳 Fū-Yáng ฟูหยาง 

BL60 昆仑 Kūn-Lún คุนหลนุ 

BL61 仆参 Pú-Cān(Pú-Shēn) ผูชาน (ผูเซนิ) 

BL62 申脉 Shēn-Mài เซนิมา่ย 

BL63 金门 Jīn-Mén จนิเหมนิ 

BL64 京骨 Jīng-Gǔ จงิกู่ 

BL65 束骨 Shù-Gǔ ซู่กู่ 

BL66 足通谷 Zú-Tōng-Gǔ จูท๋งกู่ 

BL67 至阴 Zhì-Yīn จื้ออนิ 

จุดบนเสน้เทา้เสา้อนิไต (KI) 
The Kidney Meridian of Foot-ShaoYin Acupoints 

(足少阴肾经穴 Zú-Shǎo-Yīn-Shèn-Jīng-Xué) 

KI1 涌泉 Yǒng-Quán หย่งเฉฺวยีน 

KI2 然谷 Rán-Gǔ หญานกู่ 

KI3 太溪 Tài-Xī ไท่ซ ี
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รหสัจุด ช่ือภาษาจนี พนิอนิ ภาษาไทย 

KI4 大钟 Dà-Zhōng ตา้จง 

KI5 水泉 Shuǐ-Quán สุ่ยเฉฺวยีน 

KI6 照海 Zhào-Hǎi เจา้ไห่ 

KI7 复溜 Fù-Liū ฟู่ลวิ 

KI8 交信 Jiāo-Xìn เจยีวซิน่ 

KI9 筑宾 Zhù-Bīn จูปิ้น 

KI10 阴谷 Yīn-gǔ อนิกู่ 

KI11 横骨 Héng-Gǔ เหงิกู่ 

KI12 大赫 Dà-Hè ตา้เฮ่อ 

KI13 气穴 Qì-Xué ชี่เสฺวยี 

KI14 四满 Sì-Mǎn ซือ่หมา่น 

KI15 中注 Zhōng-Zhù จงจู ้

KI16 肓俞 Huāng-Shū ฮวฺางซู 

KI17 商曲 Shāng-Qū ซางชวฺ ี

KI18 石关 Shí-Guān สอืกวาน 

KI19 阴都 Yīn-Dū อนิตู 

KI20 腹通谷 Fù-Tōng-Gǔ ฝู้ทงกู่ 

KI21 幽门 Yōu-Mén อวิเหมนิ 

KI22 步廊 Bù-Láng ปู้หลาง 

KI23 神封 Shén-Fēng เสนิเฟิง 

KI24 灵墟 Líng-Xū หลงิซฺว ี

KI25 神藏 Shén-Cáng เสนิฉาง 
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รหสัจุด ช่ือภาษาจนี พนิอนิ ภาษาไทย 

KI26 彧中 Yù-Zhōng อวี้จง 

KI27 俞府 Shū-Fǔ ซูฝู่ 

จุดบนเสน้มือจฺเหวยีอนิเยื่อหุม้หวัใจ (PC) 
The Pericardium Meridian of Hand-JueYin Acupoints 
(手厥阴心包经穴 Shǒu-Jué-Yīn-Xīn-Bāo-Jīng-Xué) 

PC1 天池 Tiān-Chí เทยีนฉือ 

PC2 天泉 Tiān-Quán เทยีนเฉฺวยีน 

PC3 曲泽 Qū-Zé ชฺวเีจอ๋ 

PC4 郗门 Xì-Mén ซีเ่หมนิ 

PC5 间使 Jiān-Shǐ เจยีนสือ่ 

PC6 内关 Nèi-Guān เน่ยกวาน 

PC7 大陵 Dà-Líng ตา้หลงิ 

PC8 劳宫 Láo-Gōng เหลากง 

PC9 中冲 Zhōng-Chōng จงชง 

จุดบนเสน้มือเสา้หยางซานเจยีว (TE) 
The Pericardium Meridian of Hand-JueYin Acupoints 
(手少阳三焦经穴 Shǒu-Jué-Yīn-Xīn-Bāo-Jīng-Xué) 

TE1 关冲 Guān-Chōng กวานชง 

TE2 液门 Yè-Mén เย่เหมนิ 

TE3 中渚 Zhōng-Zhǔ จงจู่ 

TE4 阳池 Yáng-Chí หยางฉือ 

TE5 外关 Wài-Guān ไวก่วาน 

TE6 支沟 Zhī-Gōu จอืโกว 
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TE7 会宗 Huì-Zōng หุย้จง 

TE8 三阳络 Sān-Yáng-Luò ซานหยางล ัว่ 

TE9 四渎 Sì-Dú ซือ่ตู ๋

TE10 天井 Tiān-Jǐng เทยีนจิ่ง 

TE11 清冷渊 Qīng-Lěng-Yuān ชงิเหลิง่เย◌ฺวยีน 

TE12 消泺 Xiāo-Luò เซยีวล ัว่ 

TE13 臑会 Nào-Huì เน่าหุย้ 

TE14 间髎 Jiān-Liáo เจยีนเหลยีว 

TE15 天髎 Tiān-Liáo เทยีนเหลยีว 

TE16 天牖 Tiān-Yǒu เทยีนอิว่ 

TE17 翳风 Yì-Fēng อี้เฟิง 

TE18 瘛脉 Chì-Mài ชื่อมา่ย 

TE19 颅息 Lú-Xī  หลูซ ี

TE20 角孙 Jiǎo-Sūn เจี่ยวซุน 

TE21 耳门 ĚÉr-Mén เอ่อรเ์หมนิ 

TE22 耳禾髎 ĚÉr-Hé-Liáo เอ่อรเ์หอเหลยีว 

TE23 丝竹空 Sī-Zhú-Kōng ซอืจูค๋ง 

จุดบนเสน้เทา้หยางถงุน้ําดี (GB)  
The Gall Bladder Meridian of Foot-ShaoYang Acupoints 

(足少阳胆经穴 Zú-Shǎo-Yáng-Dǎn-Jīng-Xué)  
GB1 瞳子髎 Tóng-Zǐ-Liáo ถงจื่อเหลยีว 

GB2 听会 Tīng-Huì ทงิหุย้ 
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GB3 上关 Shàng-Guān ซ่างกวาน 

GB4 颔厌 Hàn-Yàn ฮัน่เอี้ยน 

GB5 悬颅 Xuán-Lú เสฺวยีนหลู 

GB6 悬厘 Xuán-Lí เสฺวยีนหล ี

GB7 曲鬓 Qū-Bìn ชฺวป้ิีน 

GB8 率谷 Shuài-Gǔ ไซฺวกู่่ 

GB9 天冲 Tiān-Chōng เทยีนชง 

GB10 浮白 Fú-bái ฝูไป๋ 

GB11 头窍阴 Tóu-Qiào-Yīn โถวเชี่ยวอนิ 

GB12 完骨 Wán-Gǔ หวนักู่ 

GB13 本神 Běn-Shén เป่ินเสนิ 

GB14 阳白 Yáng-Bái หยางไป๋ 

GB15 头临泣 Tóu-Lín-Qì โถวหลนิซี ่

GB16 目窗 Mù-Chuāng มูชฺ่วาง 

GB17 正营 Zhèng-Yíng เจิ้งอิง๋ 

GB18 承灵 Chéng-Líng เฉิงหลงิ 

GB19 脑空 Nǎo-Kōng เหน่าคง 

GB20 风池 Fēng-Chí เฟิงฉือ 

GB21 肩井 Jiān-Jǐng เจยีนจิ่ง 

GB22 渊液 Yuān-Yè เอวยีนเย่ 

GB23 辄筋 Zhé-Jīn เจอ๋จนิ 

GB24 日月 Rì-Yuè ญื่อเอวีย่ 
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GB25 京门 Jīng-Mén จงิเหมนิ 

GB26 带脉 Dài-Mài ไตม้า่ย 

GB27 五枢 Wǔ-Shū อู่ซู 

GB28 维道 Wéi-Dào เหวยเตา้ 

GB29 居髎 Jū-Liáo จวฺเีหลยีว 

GB30 环跳 Huán-Tiào หวนเทีย่ว 

GB31 风市 Fēng-shì เฟิงซือ่ 

GB32 中渎 Zhōng-Dú จงตู ๋

GB33 膝阳关 Xī-Yáng-Guān ซหียางกวาน 

GB34 阳陵泉 Yáng-Líng-Quán หยางหลงิเฉฺวยีน 

GB35 阳交 Yáng-Jiāo หยางเจยีว 

GB36 外丘 Wài-Qiū ไวช่วิ 

GB37 光明 Guāng-Míng กวางหมงิ 

GB38 阳辅 Yáng-Fǔ หยางฝู่ 

GB39 悬钟 Xuán-Zhōng เสฺวยีนจง 

GB40 丘墟 Qiū-Xū ชวิซฺว ี

GB41 足临泣 Zú-Lín-Qì จูห๋ลนิชี่ 

GB42 地五会 Dì-Wǔ-Huì ตี้ อู่ฮุ่ย 

GB43 侠溪 Xiá-Xī เสยีซ ี

GB44 足窍阴 Zú-Qiào-Yīn จูเ๋ชี่ยวอนิ 
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จุดบนเสน้เทา้จฺเหวยีอนิตบั  (LR) 
The Liver Meridian of Foot-JueYin Acupoints 

(足厥阴肝经穴 Zú-Jué-Yīn-Xīn-Gān-Jīng-Xué) 

LR1 大敦 Dà-Dūn ตา้ตนุ 

LR2 行间 Xíng-Jiān สงิเจยีน 

LR3 太冲 Tài-Chōng ไท่ชง 

LR4 中封 Zhōng-Fēng จงเฟิง 

LR5 蠡沟 Lí-Gōu หลโีกว 

LR6 中都 Zhōng-Dū จงตู 

LR7 膝关 Xī-Guān ซกีวาน 

LR8 曲泉 Qū-Quán ชฺวเีฉฺวยีน 

LR9 阴包 Yīn-Bāo อนิเปา 

LR10 足五里 Zú-Wǔ-Lǐ จูอู่๋หลี ่

LR11 阴廉 Yīn-Lián อนิเหลยีน 

LR12 急脉 Jí-Mài จีม๋า่ย 

LR13 章门 Zhāng-Mén จางเหมนิ 

LR14 期门 Qī-Mén ชเีหมนิ 

จุดบนเสน้ลมปราณเญิ่น (CV) 
The Conception Vessel Acupoints 

(任脉穴Rèn-Mài-Xué) 

CV1 会阴 Huì-Yīn หุย้อนิ 

CV2 曲骨 Qū-Gǔ ชฺวกู่ี 

CV3 中极 Zhōng-Jí จงจี ๋

CV4 关元 Guān-Yuán กวานเหยวฺยีน 
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CV5 石门 Shí-Mén สอืเหมนิ 

CV6 气海 Qì-Hǎi ชี่ไห่ 

CV7 阴交 Yīn-Jiāo อนิเจยีว 

CV8 神阙 Shén-Què เสนิเชฺวีย่ 

CV9 水分 Shuǐ-Fēn สุ่ยเฟิน 

CV10 下脘 Xià-Wǎn เซีย่หวา่น 

CV11 建里 Jiàn-Lǐ เจี้ยนหลี ่

CV12 中脘 Zhōng-Wǎn จงหวา่น 

CV13 上脘 Shàng-Wǎn ซ่างหวา่น 

CV14 巨阙 Jù-Què จวฺี้เชฺวีย่ 

CV15 鸠尾 Jiū-Wěi จวิเหวย่ 

CV16 中庭 Zhōng-Tíng จงถงิ 

CV17 膻中 

Tán-Zhōng 
(Dàn-Zhōng) 
(Shàn-Zhōng) 

ถนัจง 

(ตัน้จง)  
(ซ ัน่จง) 

CV18 玉堂 Yù-Táng อวี้ถาง 

CV19 紫宫 Zǐ-Gōng จื่อกง 

CV20 华盖 Huá-Gài หวักา้ย 

CV21 璇玑 Xuán-Jī เสฺวยีนจ ี

CV22 天突 Tiān-Tū เทยีนทู 

CV23 廉泉 Lián-Quán เหลยีนเฉฺวยีน 

CV24 承浆 Chéng-Jiāng เฉิงเจยีง 
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จุดบนเสน้ลมปราณตู (GV) 
The Governor Vessel Acupoints 

(督脉穴Dū-Mài-Xué) 

GV1 长强 Cháng-Qiáng ฉางเฉียง 

GV2 腰俞 Yāo-Shū เยาซู 

GV3 腰阳关 Yāo-Yáng-Guān เยาหยางกวาน 

GV4 命门 Mìng-Mén มิง่เหมนิ 

GV5 悬枢 Xuán-Shū เสฺวยีนซู 

GV6 脊中 Jǐ-Zhōng จี่จง 

GV7 中枢 Zhōng-Shū จงซู 

GV8 筋缩 Jīn-Suō จนิซวั 

GV9 至阳 Zhì-Yáng จื้อหยาง 

GV10 灵台 Líng-Tái หลงิไถ 

GV11 神道 Shén-Dào เสนิเตา้ 

GV12 身柱 Shēn-Zhù เซนิจู ้

GV13 陶道 Táo-Dào เถาเตา้ 

GV14 大椎 Dà-Zhuī ตา้จยุ 

GV15 哑门 Yǎ-Mén หย่าเหมนิ 

GV16 风府 Fēng-Fǔ เฟิงฝู่ 

GV17 脑户 Nǎo-Hù เหน่าหู ้

GV18 强间 Qiáng-Jiān เฉียงเจยีน 

GV19 后顶 Hòu-Dǐng โหว้ติ่ง 

GV20 百会 Bǎi-Huì ไป่หุย้ 
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GV21 前顶 Qián-Dǐng เฉียนติ่ง 

GV22 囟会 Xìn-Huì ซิน่หุย้ 

GV23 上星 Shàng-Xīng ซ่างซงิ 

GV24 神庭 Shén-Tíng เสนิถงิ 

GV25 素髎 Sù-Liáo ซู่เหลยีว 

GV26 水沟 Shuǐ-Gōu สุ่ยโกว 

GV27 兑端 Duì-Duān ตุย้ตวฺาน 

GV28 龈交 Yín-Jiāo อิน๋เจยีว 

จุดพเิศษบน ศีรษะและคอ  (EX-HN) 
Head and Neck Extra-Acupoints 
(头颈奇穴 : Tóu-Jǐng-Qí-Xué) 

EX-HN1 四神聪 Sì-Shén-Cōng ซือ่เสนิชง 

EX-HN2 当阳 Dāng-Yáng ตางหยาง 

EX-HN3 印堂 Yìn-Táng อิ้นถงั 

EX-HN4 鱼腰 Yú-Yāo ยหฺวเียา 

EX-HN5 太阳 Tài-Yáng ไท่หยาง 

EX-HN6 耳尖 Ér-Jiān เอ่อรเ์จยีน 

EX-HN7 球后 Qiú-Hòu ฉิวโหว้ 

EX-HN8 上迎香 Shàng-Yíng-Xiāng ซ่างอิง๋เซยีง 

EX-HN9 内迎香 Nèi-Yíng-Xiāng เน่ยอิง๋เซยีง 

EX-HN10 聚泉 Jù-Quán จวฺี้เฉฺวยีน 

EX-HN11 海泉 Hǎi-Quán ไห่เฉฺวยีน 
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EX-HN12 金津 Jīn-Jīn จนิจนิ 

EX-HN13 玉液 Yù-Yè อวี้เย่ 

EX-HN14 翳明 Yì-Míng อี้หมงิ 

EX-HN15 颈百劳 Jǐng-Bǎi-Láo จิ่งไป่เหลา 

EX-HN16 上廉泉 Shàng-Lián-Quán ซ่างเหลยีนเฉฺวยีน 

EX-HN17 夹承浆 Jia-Chéng-Jiāng เจี่ยเฉิงเจยีง 

EX-HN18 牵正 Qian-Zheng เฉียนเจิ้ง 

EX-HN19 安眠 An-Mián อนัเหมีย่น 

จุดพเิศษบน หนา้อกและทอ้ง (EX-CA) 
Chest and Abdomen Extra-Acupoints 

(胸腹奇穴 : Xiōng-Fù-Qí-Xué) 
EX-CA1 子宫 Zǐ-Gōng จื่อกง 

EX-CA2 胃上 Wèi-Shàng เวย่ซ่าง 

EX-CA3 三角灸 Sān-Jiǎo-Jiǔ ซานเจี่ยวจิ่ว 

EX-CA4 利尿穴 Lì-Niào-Xué ลีเ่น่ียวเสฺวยี 

EX-CA5 气门 Qì-Mén ชี่เหมนิ 

EX-CA6 提托 Tí-Tuō ถทีวั 

จุดพเิศษบน หลงั (EX-B) 
Back Extra-Acupoints 
(背奇穴 Bèi-Qí-Xué) 

EX-B1 定喘 Dìng-chuǎn ติ้งฉฺวา่น 

EX-B2 夹脊 Jiá-jǐ เจีย๋จี่ 

EX-B3 胃脘下俞 Wèi-Wǎn-Xià-Shū เวย่หวา่นเซีย่ซู 
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EX-B4 痞根 Pǐ-Gēn ผีเ่กนิ 

EX-B5 下极俞 Xià-Jí-Shū เซีย่จีซู๋ 

EX-B6 腰宜 Yāo-Yí เยาอี ๋

EX-B7 腰眼 Yāo-Yǎn เยาเอีย่น 

EX-B8 十七椎 Shí-Qī-Zhuī สอืชจียุ 

EX-B9 腰奇 Yāo-Qí เยาฉี 

EX-B10 环中 Huán-Zhōng หวนจง 

EX-B11 血压点 Xuè-Yā-Diǎn เซฺวีย่ยาเตี่ยน 

EX-B12 巨阙俞 Jù-Què-Shū จวฺี้เชฺวีย่ซู 

จุดพเิศษบน รยางคบ์น (EX-UE) 
Upper Extremities Extra-Acupoints 

(上肢奇穴 Shàng-Zhī-Qí-Xué) 

EX-UE1 肘尖 Zhǒu-Jiān โจ่วเจยีน 

EX-UE2 二白 Èr-Bái เออ้รไ์ป๋ 

EX-UE3 中泉 Zhōng-Quán จงเฉฺวยีน 

EX-UE4 中魁 Zhōng-Kuí จงขยุ 

EX-UE5 大骨空 Dà-Gǔ-Kōng ตา้กู่คง 

EX-UE6 小骨空 Xiǎo-Gǔ-Kōng เสยีวกู่คง 

EX-UE7 腰痛点 Yāo-Tòng-Diǎn เยาท่งเตี่ยน 

EX-UE8 外劳宫 Wài-Láo-Gōng ไวเ่หลากง 

EX-UE9 八邪 Bā-Xié ปาเสยี 

EX-UE10 四缝 Sì-Fèng ซือ่เฝ้ิง 
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EX-UE11 十宣 Shí-Xuān สอืเซฺวยีน 

EX-UE12 肩前 

(肩内陵) 

Jiān-Qián 
(Jiān-Nèi-Ling)

เจยีนเฉียน 
(เจยีนเน่ยหลงิ) 

EX-UE13 臂中 

(收逆注) 

Bì-Zhōng  
(Shou-Ni-Zhu) 

ป้ีจง 

(โซวน่ีจู)้ 
จุดพเิศษบน รยางคล์า่ง (EX-LE) 

Lower Extremities Extra-Acupoints 
(下肢奇穴Qí-Xué-Xia-Zhi) 

EX-LE1 髋骨 Kuān-Gǔ ควานกู่ 

EX-LE2 鹤顶 Hè-Dǐng เหอ้ติ่ง 

EX-LE3 膝内 

白虫窝 

Xī-Nèi 
Bái-Chóng-Wō 

ซเีน่ย 

ไป๋ฉงวอ 

EX-LE4 内膝眼 Nèi-Xī-Yǎn เน่ยซเีอีย่น 

EX-LE5 膝眼 Xī-Yǎn ซเีอีย่น 

EX-LE6 胆囊 Dǎn-Náng ต่านหนาง 

EX-LE7 阑尾 Lán-Wěi หลานเหวย่ 

EX-LE8 内踝尖 Nèi-Huái-Jiān เน่ยหวฺายเจยีน 

EX-LE9 外踝尖 Wài-Huái-Jiān ไวห่วายเจยีน 

EX-LE10 八风 Bā-Fēng ปาเฟิง 

EX-LE11 独阴 Dú-Yīn ตูอ๋นิ 

EX-LE12 气端 Qì-Duān ชี่ตวฺาน 
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