
สรุปรายงานการศึกษาดูงาน 
การให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบผสมผสาน 

ระหว่างวันท่ี ๔ - ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
ณ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

---------------------------------------------------- 
ศาสตร์การฝังเข็มเป็นศาสตร์การแพทย์แผนจีนสาขาหนึ ่งที่มีประวัติการนําไปใช้และมีการพัฒนา     

อย่างต่อเนื ่อง ปัจจุบันการฝังเข็มได้ร ับการพิสูจน์ว ่าสามารถนําไปใช้ในการรักษาโรคมากมายหลายอย่าง        
การฝังเข็มมีความแตกต่างกับการแพทย์พ้ืนบ้านอ่ืน ๆ ท่ีมีความเฉพาะในประเทศหรือวัฒนธรรมของชนชาตินั้น ๆ 
แต่การฝังเข็มนั้นสามารถแพร่หลายไปท่ัวโลก มีผลให้ประชาชนทุก ๆ ประเทศสามารถเลือกใช้ในการรักษาอาการ
เจ็บป่วยของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หลาย ๆ ประเทศได้มีการจัดหลักสูตรการอบรมความรู้ด้านการฝังเข็ม
รักษาโรค  โดยในระยะแรกได้จัดหลักสูตรมาตรฐานท่ีองค์การอนามัยโลกรับรองให้สถาบันต้นแบบของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ได้แก่  มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้  มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนปักก่ิง  มหาวิทยาลัย
การแพทย์แผนจีนนานกิง และมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางเจา จัดให้สําหรับแพทย์แผนปัจจุบันใน
หลักสูตร ๓ เดือน  จากนั้นก็ได้มีการจัดอบรมอย่างกว้างขวางในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในสาธารณรัฐประชาชน
จีนและท่ัวโลก  รวมท้ังในประเทศไทยซึ่งพบว่าปัจจุบันมีแพทย์แผนปัจจุบันท่ีสําเร็จการอบรมหลักสูตร การฝังเข็ม 
๓ เดือนมากกว่าพันคน 

เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานการรักษาผู้ป่วยด้วยการฝังเข็ม  สถาบันการแพทย์ไทย-จีน ฯ ได้เชิญแพทย์ผู้ 
เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การใช้การฝังเข็มรักษาอาการโรคต่าง ๆ จัดทําตํารามาตรฐานเพ่ือเป็นคู่มือสําหรับ
แพทย์ฝังเข็ม และแพทย์จีนใช้ในการรักษาผู้ป่วย และจัดพิมพ์เผยแพร่ไปแล้ว ๔ เล่ม  ได้แก่ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๒  ตําราการฝังเข็ม รมยา เล่มท่ี ๑ (ทฤษฎเีส้นลมปราณ และจุดฝังเข็ม) 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓  ตําราการฝังเข็ม รมยา เล่มท่ี  ๒ (การฝังเข็มรักษาโรคด้วยท่ีพบบ่อยในประเทศไทย) 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔  ตําราการฝังเข็ม รมยา เล่มท่ี ๓ (การฝังเข็มรักษาอาการปวดต่าง ๆ) 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ตําราการฝังเข็ม รมยา เล่มท่ี ๔ (การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง) โดยได้รับการ

สนับสนุนทางด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 สําหรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สถาบันการแพทย์ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการสนับสนุน 
จากคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน หรือ คกร.ไทย-จีน  ในด้านงบ 
ประมาณเพ่ือการเดินทางไปศึกษาหารือกับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการฝังเข็มจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน
เทียนจิน ภายใต้โครงการวิจัยร่วม Knowledge Management of Acupuncture Treatment of Cerebro -
vascular Diseases in Thailand  (Project  No.20-622J)   
 ความร่วมมือ คกร.ไทย-จีน เป็นลักษณะของความร่วมมือแบบทวิภาคี (Bilateral Programme) โดยมี
การแลกเปลี่ยนและพัฒนาความร่วมมือในรูปต่างตอบแทนภายใต้หลักการของการเคารพ  ความเสมอภาค  และ
อํานวยผลประโยชน์ซ่ึงกันและกัน (Mutual Benefit) โดยผู้รับผิดชอบหน่วยงานฝ่ายไทยคือ กระทรวงการ
ต่างประเทศ และผู้รับผิดชอบฝ่ายจีนคือ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะมี 
การประชุมทุก ๒ ปีเพ่ือพิจารณาสนับสนุนโครงการศึกษาดูงานระยะสั้น และการวิจัยร่วมระหว่างหน่วยงานไทย  
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และจีน  ซึ่งในปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗  สถาบันการแพทย์ไทย-จีน ฯ ด้วยความร่วมมือทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย
การแพทย์แผนจีนเทียนจินได้ร่วมกันจัดทําโครงการ Knowledge Management of Acupuncture Treatment of 
Cerebrovascular Diseases in Thailand  (Project  No.20-622J)  ซึ่งก็คือการจัดทําตํารา การฝังเข็ม รมยา 
เล่มท่ี ๕ นั่นเอง 
 คณะเจ้าหน้าท่ีฝ่ายไทยจํานวน ๕ คนท่ีเดินทางไปประชุมหารือ และศึกษาข้อมูลเพ่ือจัดทําตํารา การ
ฝังเข็ม รมยา เล่มท่ี ๕  ประกอบด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. นายแพทย์โกสินทร์   ตรีรัตน์วีรพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมท่ัวไป  นักวิชาการอิสระ 
๒. แพทย์จีนสมชาย    จิรพินิจวงศ์  รองผู้อํานวยการคลินิกหัวเฉียวไทย-จีน  แพทย์แผนไทย 
     มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  
๓. นางสาวทัศนีย์    ฮาซาไนน ์  นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ 
     สถาบันการแพทย์ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
๔. นายแพทย์กิตติศักดิ์   เก่งสกุล  ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม และประสาทวิทยา 
     โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 
๕. นายแพทย์บัณฑิตย์   พรมเคียมอ่อน ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมโรคทรวงอก  นักวิชาการอิสระ 

วัตถุประสงค์การศึกษาดูงาน 
 ๑. เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินในการ
กําหนดหัวข้อเรื่อง และเนื้อหาของหนังสือ การฝังเข็ม รมยา เล่มท่ี ๕ 
 ๒. เพ่ือศึกษาดูงานความก้าวหน้าในการวิจัยการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  และหลอดเลือดหัวใจ 
ด้วยการฝังเข็ม ผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน 
 ๓. เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้านการฝังเข็ม และสมุนไพรในประเทศไทย 
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ข้อมูลมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินโดยย่อ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน ก่อตั้งในปี ค.ศ. ๑๙๕๘ มหาวิทยาลัยมีพ้ืนท่ีท้ังสิ้น ๑๐๑,๘๒๑ 
ตารางเมตร เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีอาคารก่อสร้างจํานวน ๘๑,๙๐๐ ตารางเมตร มหาวิทยาลัย ฯ ได้จัดการศึกษาใน ๔ สาขา 
ได้แก่ การแพทย,์ วิทยาศาสตร,์ ศิลปะ และการบริหารจัดการ 
 มีการศึกษาในระดับปริญญาเอก ๑๘ สาขา  ปริญญาโท ๒๗ สาขา ระดับต่ํากว่าปริญญาตรีจํานวน ๑๖ 
สาขา และ post-doctoral fellowship ๑ สาขา  ปัจจุบันมีจํานวนนักศึกษาท้ังสิ้นมากกว่า ๗,๐๐๐ คน 

มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินมีโรงพยาบาลในสังกัด ๓ แห่งซึ่งได้รับการจัดลําดับอยู่ในระดับ
หนึ่ง และมีสถาบันวิจัยทางคลินิกในระดับชาติ รวมจํานวนเตียงของท้ัง ๓ โรงพยาบาลมากกว่า ๒,๐๐๐ เตียง ให้
การบริการใน ๑๖ สาขาวิชา  โรงพยาบาลแห่งท่ี ๑ ในสังกัดมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินได้รบัการรับ 
รองจากรัฐบาลว่าเป็นศูนย์การรักษาด้วยการฝังเข็ม รมยาท่ีใหญ่ท่ีสุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน  โรงพยาบาล 
แห่งท่ี๒ ในสังกัดมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินเป็นโรงพยาบาลให้การรักษาแบบผสมผสานกับการแพทยแ์ผน 
ปัจจุบันมีความชํานาญในโรคระบบนรีเวช และโรคระบบสมอง  มีสถาบันการวิจัยการใช้การแพทย์แผนจีนรักษา
โรคท่ีรักษายาก 

มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินได้จัดให้มีโอกาสได้ดูงานการให้บริการการแพทย์แบบผสมผสาน
ในโรงพยาบาล ๓ แห่ง  สถาบันวิจัยสมุนไพร และสถาบันวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง   ดังนี ้

- โรงพยาบาล Tianjin Wu qing  เป็นโรงพยาบาลแผนจีนขนาด ๕๐๐ เตียง  แต่ในสภาพเป็นจริงจะมี
ผู้ป่วยมากกว่าจํานวนเตียง  มีจํานวนผู้ป่วยนอกวันละ ๑,๗๐๐ คน  เป็นโรงพยาบาลท่ีเน้นบริการการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพร่างกายผู้ป่วยใน ๔ อาการโรค  ได้แก่ 

 ๑. โรคหลอดเลือดสมอง 
 ๒. เด็กท่ีมีพัฒนาการผิดปกติ 
 ๓. อุบัติเหตุร่างกายผิดปกติ 
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 ๔. ผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาท่ีผิดพลาดแล้วเกิดอาการพิการ 
โรงพยาบาลได้จัดบริการการแพทย์ทางเลือกสําหรับผู้ป่วยในคลินิกพิเศษ    เป็นอาคารแยกออกมาต่าง  

หาก  มีอัตราค่าบริการการรักษาท่ีค่อนข้างสูง   ผู้ป่วยต้องจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนเกินค่อนข้างมาก  ตัวอย่างเช่น  ค่า
ห้องพิเศษราคาวันละ ๗๐๐ หยวน  สามารถเบิกได้เพียง ๒๐ หยวน ส่วนเกินผู้ป่วยต้องจ่ายเอง  แต่คลินิกพิเศษนี้
จัดได้อย่างทันสมัย และสะดวกสบายมาก สภาพภายในห้องจัดเหมือนห้องพักใน คอนโดมิเนียม มีอุปกรณ์อํานวย
ความสะดวกท่ีจําเป็นทุกอย่าง  มีบริเวณโดยรอบหอ้งพักท่ีดูรื่นรมย์มาก 

 
 

 
 

อาคารดังกล่าวได้จัดให้มีห้องแสดงนิทรรศการการแพทย์แผนจีน  ประวัติบูรพาจารย์แพทย์จีนท่ีมีชื่อเสียง  
สมุนไพรท่ีมีชื่อเสียงของมณฑล  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการแพทย์แผนจีน ฯลฯ 

 - Jixian People’s Hospital  ก่อตั้งเม่ือวันท่ี ๑ กรกฎาคม  ๑๙๔๗  เม่ือแรกก่อตั้ง มีแพทย์ ๑๐ คน มี
จํานวนเตียงผู้ป่วย ๑๓ เตียง  ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลรักษาแบบผสมผสานมีจํานวนเตียงประมาณ ๒๐๐ เตียง 
เปิดให้บริการทางการแพทย์ ๒๒ สาขา  มี ๑๙ ภาควิชา  อัตราครองเตียงประมาณ ๖ วัน ได้รับเงินค่ารักษาผู้ป่วย
นอกปีละประมาณ ๓๒๗ ล้านหยวน  มีงานวิจัย ๗๓ เรื่อง  มีส่วนมากเป็นโรคเก่ียวกับปอด หัวใจ และสมอง งาน 
วิจัยท่ีประสบความสําเร็จคือ การเลิกบุหรี่ 
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 - สถาบันวิจัยสมุนไพร  มีหน้าท่ีหลัก เพ่ือ 
 ๑. ศึกษาวิจัยเพ่ือเป็นคลังเก็บรวบรวมข้อมูลยา สารสําคัญ/สารสกัด   เพ่ือการวิจัย 
 ๒. ทดสอบคุณสมบตัิสมุนไพรในระดับความเข้มข้นท่ีแตกต่างกัน  โดยจัดเก็บสาระสําคัญสมุนไพรไว้ใน
ไนโตรเจนเหลว  เพ่ือให้สามารถรักษาสภาวะคุณสมบัติของสมุนไพรให้ยาวนานอาจสามารถอยู่ได้ถึง ๑๐๐ ปี 

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยสมุนไพรนําคณะผู้แทนไทยชมกิจกรรมของสถาบัน 
 สถาบันวิจัยแห่งนี้มีห้องเพาะเซลล์ เพ่ือนําไปทดลองใช้สารสกัดเพ่ือดูความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับเซลล์  
เพ่ือนํามาใช้ในการรักษาโรค เช่น โรคกระดูกในวัยทอง  โรคหลอดเลือดสมอง  เป็นต้น 

- โรงพยาบาลแห่งท่ี ๒  และสถาบันวิจัยโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลอืดหัวใจ 
 เป็นโรงพยาบาลท่ีมีการรักษาแบบผสมผสาน และทําหน้าท่ีวิจัยเป็นหลัก  โรงพยาบาลได้จัดโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพโดยแยกเป็นแผนกเฉพาะ  มีการประเมินสุขภาพผู้ป่วยก่อนเข้าโครงการ  แบบประเมินใช้ข้อคําถาม
ตามทฤษฎีพ้ืนฐานการแพทย์แผนจีน  เพ่ือคัดกรองผู้ป่วยจากกลุ่มอาการ ๙ กลุ่ม  โดยแบบประเมินจะ 
 ๑. แยกว่าผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มใด  
 ๒. ประเมินว่าผู้ป่วยท่ีอยู่ในกลุ่มดังกล่าว สภาพร่างกายจะสามารถเกิดอาการเจ็บป่วยในระบบอวัยวะใด 
และอาจประเมินถึงสภาพภูมิอากาศในแต่ละฤดูกาลว่ามีแนวโน้มว่าจะเป็นโรคอะไรได้บ้าง 

การให้บริการทางการแพทยข์องโรงพยาบาลแห่งท่ี ๒ ในสังกัดมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจนิ 
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 การแบ่งกลุ่มบุคคลเป็น  ๙ กลุ่ม  ได้แก่ 
 ๑. กลุ่มสมดุล  เป็นผูท่ี้มีอิน - หยาง ชี ่และเลือด สมดุล  ลักษณะเด่นของคนกลุ่มนี้คือ รูปร่างสมส่วน  สี
หน้าสดใสเปล่งปลั่ง  มีชีวิตชีวา  
 ๒. กลุ่มช่ีพร่อง  เป็นผูท่ี้มีหยวนชี่พร่อง  ลักษณะเด่นคือ เหนื่อยง่าย หายใจสั้น  เหงื่อออกเอง เป็นต้น 
 ๓. กลุ่มหยางพร่อง  เป็นผูท่ี้มีหยางชี่พร่อง  ลักษณะเด่นคือ กลัวหนาว แขนขาเย็น เป็นต้น 
 ๔. กลุ่มอินพร่อง   เป็นผู้ท่ีมีอินและสารน้ําพร่อง  ลักษณะเด่นคือ ปากแห้งคอแห้ง  ฝ่ามือและฝ่าเท้าร้อน 
 ๕. กลุ่มเสมหะช้ืน  เป็นผู้ท่ีมีเสมหะชื้นเกาะตัวและติดขัด  ลักษณะเด่นคือ รูปร่างอ้วน  หน้าท้องใหญ่
หนา  ปากเหนียว  ฝ้าหนา  เป็นต้น 
 ๖. กลุ่มร้อนช้ืน  เป็นผู้ท่ีมีความร้อนสะสมอยู่ภายใน  ลักษณะเด่นคือ หน้าหมองและมันวาว  ปากขม  
ฝ้าเหลือ เป็นต้น 
 ๗. กลุ่มเลือดคั่ง  เป็นผู้ท่ีเลือดไหลเวียนไม่คล่อง  ลักษณะเด่น คือ สีผิวหมองคล้ํา  ลิ้นม่วงคล้ํา เป็นต้น 
 ๘. กลุ่มช่ีอ้ัน  เป็นผู้ท่ีมีการไหลเวียนของลมปราณอุดอ้ันติดขัด  ลักษณะเด่นคือ จิตใจหม่นหมอง  อัดอ้ัน
ตันใจ  อารมณ์อ่อนไหว  เปราะบาง  คิดมาก  เป็นต้น 
 ๙. กลุ่มพิเศษ  เป็นกลุ่มของผู้ท่ีความผิดปกติตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา  ลักษณะเด่นคือ เกิดความผิดปกติ
ทางสรีรวิทยา  เป็นภูมิแพ้ได้ง่าย  เป็นต้น 
 หลังการประเมินสภาพร่างกายแล้ว  จะพบแพทย์เพ่ือให้คําปรึกษาถึงแนวทางการดูแลสุขภาพ  โดยท่ีใน
เรื่องของการส่งเสริมบํารุงสุขภาพ  จะประกอบด้วย การออกกําลังกายก็จะมีพิจารณาว่าร่างกายเหมาะกับการออก
กําลังกายแบบใด  อาจใช้การรําไทเก็ก   แอโรบิค  โยคะ  รําพัดจีน  รวมท้ังการให้ความรู้ในเรื่องโภชนาการว่าควร
รบัประทานอะไรในฤดูกาลใดเพ่ือเป็นการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ 
 โรงพยาบาลได้มีระบบการนัดพบแพทย์ทางอินเตอร์เนต เม่ือผูป้่วยมาถึงโรงพยาบาลก็ไปพิมพ์ไปนัดแพทย์
ได้ท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลท่ีมีโปรแกรมการนัดตรวจ  แล้วนําใบนัดไปพบแพทย์เพ่ือให้การตรวจรักษา
ต่อไป 
 สถาบันวิจัยโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ในโรงพยาบาลแห่งท่ี ๒ ทํา
หน้าท่ีวิจัยและให้การรักษาผู้ป่วยด้วยการผสมผสานการฝังเข็ม  การใช้ยาและสมุนไพรจีน ร่วมกับการตรวจวินิจฉัย
และใช้ยาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน  มีจํานวนเตียงสําหรับผู้ป่วยในประมาณ ๑๐๐ เตียง  มีห้อง ไอ ซี ยู ท่ีมีเตียง
ผู้ป่วยประมาณ ๑๐ เตียง  Prof. Zhang Liancheng เป็นหัวหน้าแผนกฝังเข็มของสถาบนั ฯ ซึ่งท่านเคยเดินทาง 
มาประเทศไทยให้การบรรยายและสอนสาธิตในการอบรมหลักสูตร  การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง  จัดโดยศูนย ์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน  ร่วมกับศูนย์ประชุมและบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ เม่ือป ี๒๕๕๔ ด้วย   
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การดงูานการให้การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยคณะผูเ้ช่ียวชาญ 

 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินได้จัดให้คณะผู้แทนฝ่ายไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองร่วมกับคณะนักวิจัยของสถาบันวิจัย ฯ ซึ่งทําให้ทราบว่า ปัจจุบันทางสถาบัน 
วิจัย ฯ ได้มีการทดลองให้สมุนไพรเดี่ยวมาช่วยในการรักษาอาการข้างเคียงของผู้ป่วย แต่ยังอยู่ในข้ันการทดลอง ซึ่ง
ทางคณะผู้เชี่ยวชาญก็ได้ให้คําแนะนําว่าประเทศไทยใสมุนไพรหลายชนิดท่ีน่าจะได้มีการวิจัยนํามาใช้ในการรักษา
อาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน นอกจากนั้นคณะผู้แทนจากประเทศไทยยังไดมี้โอกาสได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยท่ีมีปัญหาติดขัดในการรักษาทําให้ผลการรักษาไม่ดีเท่าท่ีตั้งใจ ซึ่งผู้เชี่ยว 
ชาญก็ได้ให้คําแนะนําซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศ
ไทยต่อไป  
 

การประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรักษากับคณะผู้เชี่ยวชาญ 

 
 
 

 



- ๙ - 
  

การประชุมหารือเพื่อจัดทําตํารา การฝังเข็ม รมยา เล่ม ๕ 
 คณะผู้แทนฝ่ายไทย และคณะนักวิชาการของมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน ได้ประชุมร่วมกัน 
เพ่ือพิจารณาการจัดทําตํารา การฝังเข็ม รมยา เล่ม ๕  โดยรองอธิการบดี ฯ Prof Gao Xiumei  เป็นประธาน  
สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

การประชุมหารือเนื้อเรื่องตํารา การฝังเข็ม รมยา เล่ม ๕  โดยรองอธิการบดี ฯ Prof Gao Xiumei  เป็นประธานท่ีประชุม 
  
 ประธานท่ีประชุมได้แจ้งให้ทราบว่า ทางมหาวิทยาลัย ฯ ได้รับแจง้จากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ของจีนถึงการอนุมัติความร่วมมือของมหาวิทยาลัย ฯ ในโครงการ Knowledge Management of 
Acupuncture Treatment of Cerebro -vascular Diseases in Thailand  (Project  No.20-622J)  แลว้และ 
ยินดีท่ีได้ร่วมมือกับดําเนินงานจัดทําหนังสอืเพ่ือเป็นคู่มือให้แก่แพทย์ฝังเข็ม และแพทย์จีนในประเทศไทย สําหรับ 
หนังสือ การฝังเข็มรักษาโรคหลอดเลือดสมอง  ซึ่งท่ีจริงได้จัดทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนการอนุมัติความร่วมมือก็
ถือว่าเป็นการดีท่ีจะสามารถจัดทําหนังสือเล่มอ่ืน ๆ ให้เกิดประโยชน์สืบเนื่องต่อไป  ก่อนท่ีทางคณะผู้แทนฝ่ายไทย 
จะเดินทางมาท่ีมหาวิทยาลัย ฯ ก็ได้มีการติดต่อประสานงานเก่ียวกับการจัดทําหนังสือเล่มต่อไป คือเล่มท่ี ๕  ซึ่ง
ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ฯ ได้พิจารณาเห็นว่าควรเป็นเรื่องท่ีเก่ียวเนื่องกันกับเล่มท่ี ๔ ท่ีเก่ียวกับการรักษาโรค
หลอดเลือดสมอง  เล่มท่ี ๕ นี้ก็ควรมีเนื้อหาเก่ียวกับโรคท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง  ได้แก่ 
ความดันโลหิตสูง,  เบาหวาน, ไขมันในเลือดสูง  และทางฝ่ายไทยขอเสนอเพ่ิมอีก ๑ เรื่องคือ โรคอ้วน  โดยมีเนื้อหา 
เริ่มด้วยแนวคิดของการแพทย์แผนปัจจุบันเก่ียวกับโรคนั้น ๆ วิธีการตรวจ และการรักษาแบบมาตรฐานแล้ว จึง
เป็นเนื้อหาของการแพทย์แผนจีน  ซึ่งจะเหมือนกันคือ เริ่มจากแนวคิดการเกิดโรค  การวินิจฉัยสาเหตุการเกิดโรค 
ตามทฤษฎีการ แพทย์แผนจีน  แนวทางการรักษาซึ่งจะกล่าวถึงวิธีการฝังเข็ม และการใช้ยาจีน โดยพิจารณาเห็นว่า 
 - โรคระบบประสาท ใชก้ารฝังเข็มได้ผลด ี
 - โรคความดันโลหิตสูง, เบาหวาน  มักใช้ยาจีนเป็นหลัก  โดยเสริมด้วยยาแผนปัจจุบัน 
 - ในกรณีเบาหวานระยะแรก  ใช้ยาจีน  หรืออาจใช้สมุนไพรเดี่ยวในการรักษา เช่น ใบหม่อน ช่วยลด
ไขมันในเลือด และความดันเลือด 
 โดยจะใช้ชื่อหนังสือเล่มท่ี ๕ ว่า “การรักษากลุ่มโรค Metabolic ด้วยการแพทย์แผนจีน”  ใช้ชื่อภาษาจีน 
ว่า “针药治疗代谢性疾病的临床应用” 



- ๑๐ - 
 นอกจาก ๔ โรคหลักจะมีกล่าวถึงในเรื่องการรักษาได้แก่ ความดันโลหิตสูง,  เบาหวาน, ไขมันในเลือด 
และโรคอ้วนแล้ว  คณะผู้แทนฝ่ายไทยได้ขอให้เพ่ิมการรักษาอาการข้างเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากโรคดังกล่าวด้วย  ซึ่ง
ทางคณะผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ฯ ยินดีจะเตรียมเนื้อหาเป็นภาษาจีนให้  และทางฝ่ายไปดําเนินการแปลและ
เรียบเรียงต่อไป 

 
 
 Prof Gao Xiumei  เสนอว่า ในการจัดทําหนงัสือ การฝังเข็ม รมยา เล่ม ๔  จะเป็นภาษาไทยตลอดท้ัง
เล่มสําหรับในเล่ม ๕ นี้ ขอให้เรียบเรียงเป็น ๒ ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาจีน  ซึ่งคณะผู้แทนไทยก็รับจะนํา
เนื้อหาท่ีทางคณะผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ฯ จัดทําให้ผนวกไว้ในหนังสือดังกล่าวด้วย  และ Prof Gao Xiumei  
ยังได้เสนอท่ีประชุมว่าขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินได้มีการทําวิจัยสมุนไพรเดี่ยวสําเร็จแล้ว
หลายตัว  ถึงแม้ว่าสถาบันการแพทย์ไทย-จีน ฯ จะมีการจัดทําหนังสือเก่ียวกับสมุนไพรร่วมกับมหาวิทยาลัยการ 
แพทย์แผนจีนเฉินตูอยู่แล้วก็ตาม  ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีอาจารย์ทราบจากโครงการท่ีได้รับการสนับสนุน ครก.ไทย-จีน 
อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นไปได้ในการจัดทําหนังสือ การฝังเข็ม รมยา เล่มต่อไปให้เป็นเนื้อเรื่องเก่ียวกับสมุนไพรท่ีได้ทํา
การวิจัยแล้ว  โดย เสนอข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์  วิธีการให้  ข้อจํากัดหรือโทษของสมุนไพรแต่ละตัว ฯลฯ  ซึ่ง
คณะผู้แทนไทยได้ยินดีรับไปร่วมประชุมกับคณะกรรมการ แต่ก็เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่แพทย์แผนปัจจุบันท่ี
จะเริ่มให้ความสนใจเก่ียวกับการใช้สมุนไพรในการรักษาผู้ป่วย  โดยในเล่มท่ี ๕ นี้จะกล่าวถึงการใช้สมุนไพรเดี่ยว
บางตัว หรือตํารับยาสําเร็จรูปท่ีผ่านการวิจัยแล้วเพ่ือเป็นกระตุ้นให้แพทย์เกิดความสนใจ  ในเล่มท่ี ๖ ก็จะเป็นการ
ให้ความรู้เพ่ิมการนําไปใช้ให้กว้างขวางมากยิ่งข้ึนต่อไป  โดยจะเน้นสมุนไพรและยาท่ีใช้รักษาโรคหลอดเลือดสมอง 
โรคความดันโลหิตสูง  เบาหวาน และไขมันในเลือด เป็นสําคัญ 
 อนึ่ง  เนื่องจากเอกสารท่ีทางผู้เชี่ยวชาญเตรียมมาให้ยังมีเนื้อหาไม่ครบถ้วนทุกโรคท่ีทางฝ่ายไทยเสนอขอ  
และยังมีรายละเอียดการรักษาในโรคเบาหวานท่ีปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการรักษาด้วยการแพทย์แผน
จีน  ทางคณะผู้เชี่ยวชาญจะนําไปปรับใหม่  และจะจัดส่งเอกสารท้ังหมดให้ทางฝ่ายไทยภายในเดือนธันวาคม นี้ 
 นอกจากนั้น Prof Gao Xiumei  ได้ให้ข้อเสนอแก่คณะผู้แทนไทยท่ีจะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาเภสัชกรรมจีน หลักสูตรภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาเภสัช ฯ ของไทยท่ีสนใจท่ีทําวิจัยเก่ียวกับสมุนไพร โดย 
ให้ยื่นความจํานงไปให้ฝ่ายตา่งประเทศของมหาวิทยาลัย ฯ  เพ่ือเป็นความร่วมมือในการพัฒนาการวิจัยสมุนไพร
ไทย-จีน ให้ได้มาตรฐานมากยิ่งข้ึน  ซึ่งทางคณะผู้แทนไทยยินดีแจ้งข่าวดังกล่าวให้แก่คณะเภสัชศาสตร์ในประเทศ
ไทยเพ่ือติดต่อโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัย ฯ ต่อไป 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เนื้อหาโดยสรุป หนังสือ การฝังเข็ม รมยา เล่ม ๕ 
โดย  Prof. Zhang Liancheng 

---------------------------- 

- โรคความดันโลหิตสูง 
 1. มาตรฐานการรักษา  ทางการแพทย์แผนจีนยังไม่มีการกําหนด 
 2. มาตรฐานการวินิจฉัย 
 - แพทย์แผนปัจจุบัน    1. รับประทานยาติดต่อกัน ๔ สัปดาห ์
           2. ความดันเลือด  140 - 90 
 - แพทย์แผนจีน   กําหนดโดยทบวงการแพทย์แผนจีนแห่งชาติ (สิงหาคม 2008) 
  อยู่ในกลุ่มวิงเวยีนศีรษะ  ปวดศีรษะ  หน้ามืด  ตาลาย  หนักศีรษะ  หน้าแดง  ตาแดง  หูอ้ือ  
เข่าอ่อน  ปวดเอว 
 สาเหตุ   - กลุ่มอาการพร่อง จากทะเลของไขกระดูกเสื่อม  ชี่เลือดพร่องจากจิงไตพร่อง  ไตหยาง
พร่อง 
    -  กลุ่มอาการแกร่ง ลม  ไฟ  เสมหะ  เลือดค่ัง    ไฟหยางตับแกร่งลอยข้ึน  เสมหะ
ความชื้นอุดก้ันภายใน   
ตํารับยาท่ีใช้รักษา 
1. กลุ่มแกร่ง - ตับหย่งแกร่ง 
 ตํารับยา เทียนหมาโกวเถิงอี 
2. กลุ่มชี่เลือดพร่อง กุยผีถัง  ............ 
3. จิงไตพร่อง - จั่วกุยหยาง  ลิ่วเว่ยตี้หวงหวาน   ต้าปู่อินหวาน 
4. ไตหย่างพร่อง - เอ้อเซียถัง 
 ยาสําเร็จรูป  เซิงหลงหลาน 
5. กลุ่มเสมหะ ความชื้นเกาะกุมภายใน ยาตํารับ.......................... 
 ยาสําเร็จรูป.................................... 
6. กลุ่มอาการเลือดค่ัง  ยาตํารับ.......................... 
 ยาสําเร็จรูป.................................... 
การฝังเข็ม 
1. กลุ่มแกร่ง ปรับสมดุลตับสลายเสมหะ 
 - ระบาย 
 - ตับหย่างแกร่ง  เพ่ิม 
 - เสมหะความชื้นเกาะ 
 - เลือดค่ังภายใน 
2. กลุ่มพร่อง บํารุงชี่และเลือด  ระงับอาการวิงเวียนศีรษะ 



- ๒ - 
จุดฝังเข็มท่ีใช้ 
 - กลุ่มชี่เลือดพร่อง เพ่ิม 
 - จิงไตพร่อง เพ่ิม 
 - ไตหยางพร่อง  รมยาท่ี 
 - บทความทางวิชาการท่ีได้รับการยอมรับ 
 เกิดจาก อินและหยางขาดสมดุล  เลือดค่ังภายใน 
ปัจจัยหลัก - ชี่พร่อง 
สาเหตุภายใน - จากจิงและชี่พร่อง  หยางแกร่งอินพร่อง 
สาเหตุภายนอก - อารมณ์  อาหาร  อ่อนเพลีย  มีเพศสัมพันธ์มากเกินไป 
ปัจจัยการเกิด - ลม  ไฟ  เสมหะ  เลือดค่ัง  ความพร่อง 
     โรคท่ีเกิด - กับอวัยวะ  ตับ  ไต  ม้าม  หัวใจ 
 การแพทย์แผนจีนเน้นการแยกกลุ่มอาการ และการรักษา  
 - รักษาท่ีอาการแสดงของผู้ป่วย ยา dip เข้าเส้นเลือด  ถ้าเลือดค่ังเพ่ิม ตันหงส์  ลูเ่ซ่อเยี่ย 
     เสมหะอุดก้ัน  เพ่ิม  สิงเหน่ากู้เซ่อเสี่ย ต่าง ๆ ร่วมด้วย 
  - จุดฝังเข็มท่ีใช้บ่อย taichong   Zusanli (ST 36) Sanyinjiao   Taishu  Fonglong 
  - เข็มศีรษะ   ใช้เส้นติ่งจงเซี่ย 
  - เข็มหู    เซ่นตั้งเซี่ยน 
     ตับหยางแกร่ง  เพ่ิมจุดตับ  ถุงน้ําดี 
     ชี่เลือดพร่อง   เพ่ิม ม้าม  กระเพาะอาหาร 
   เลือกครั้งละ 3 - 4 จุด  เวลากระตุ้น 
  - การรมยา  ใช้จุด ST 36, Yongqian  Qichi  Baihui  Shenchian 
  - มีการวิจัยใช้จุดฝังเข็มเดียวในการลดความดันเลือดสูง 
  - การใช้ชี่กงออกกําลังกาย 
  - การใช่ยาจีนแช่เท้า 
  - เม็ดผักกาดขาวกระตุ้นเข็มห ู
  - เข็มไหมลดความดันเลือด 

- ไขมันในเส้นเลือด 

 - การแพทย์แผนปัจจุบัน   - มาตรฐานการตรวจวินิจฉัย 
    - มาตรฐานการรักษา 
 - การแพทย์แผนจีน - ความเข้มข้นของเลือดมีความสัมพันธ์กับการเกิดจ้งฟง  การเกิดอาการ
เจ็บปวด 
      หน้าอก  หัวใจ  เลือดค่ัง  ความชื้นอุดก้ัน 



- ๓ - 
 การแพทย์แผนจีนถือว่า  ความสกปรกหรือความเหนียวข้นของเลือด  ใช้ค่า lab. อิงตามการแพทย์แผน
ปัจจุบัน 
สาเหตทุางการแพทย์แผนจีน 
 1. กลุ่มอาการเสมหะอุดก้ันภายใน  วิธีรักษา  สลายเสมหะ  ปรับสมดุล 
     - ตํารับยา........................ 
 2. กลุ่มอาการชี่ติดขัด เลือดค่ัง 
      - ตํารับยา...................................ยาสําเร็จรูป.............................. 
 3. กลุ่มม้ามพร่อง มีความชื้นอุดก้ันภายใน วิธีรักษา  บํารุงม้าม 
      - ตํารับยา...................................ยาสําเร็จรูป.............................. 
 4. กลุ่มตับ และไตอินพร่อง  วิธีรกัษา  บํารุงตับและไต  บํารุงเลือดและอิน 
      - ตํารับยา...................................ยาสําเร็จรูป.............................. 
การฝังเข็ม 
 จุดฝังเข็ม  Zusanli (ST 36)  GB 36  Fonglong ปักท้ัง ๒ ข้าง 
  - มีเสมหะ ความชื้น เพ่ิม 
  - ตับหยางแกร่ง เพ่ิม     
  - ชี่ติดขัดภายใน เพ่ิม    ผิงปู่ผิงเสี่ย 
  - ตับและไตอินพร่อง เพ่ิม 
 จากงานวิจัยถ้าใช้ Fonglong  กับ Sanyinjiao 
   Zulanli (ST 36) กับ Sanyinjiao  จะลด  Trigeserline   ปรับสภาพความผิดปกติของ
ไขข้อ  และใน coronary artery 
สรุป ไขมันในเส้นเลือด 
 สาเหต ุ 1. สภาพร่างกายค่อนข้างอ้วน  อินพร่อง 
  2. สภาวะจิตใจ  ไม่ร่าเริง 
  3. อาหาร   ชอบรับประทานอาหารมัน  ของหวาน 
  4. การใช้ชีวิต  ทํางานมาก  ดูแลสุขภาพไม่ดี  มีเพศสัมพันธ์มากเกินไป  เกิดการเผาผลาญท่ีไม่
ปกติ 
 กลไกการเกิดโรค  จะเก่ียวกับ  ตับ  ม้าม  ไต 
  การแยกกลุ่มอาการของไขมันในเส้นเลือด 
  1. เสมหะอุดก้ัน 
  2. ชี่ติดขัด เลือดพร่อง 
  3. ม้ามพร่อง 
  4. ตับและไตอินพร่อง 
  5. ชี่ตับอุดก้ัน และม้ามพร่อง 



- ๔ - 
วิธีการรักษาอ่ืน ๆ  
 1. เข็มหู  จุด ม้าม  กระเพาะอาหาร  ปล่อยเลือดท่ีปลายหู 
 2. เข็มหน้าท้อง  ระดับความลึกไม่เหมือนกันข้ึนกับสภาพร่างกายผู้ป่วย 
  จุดฝังเข็มท่ีใช้  Taichi  Tianshu etc. 
 3. การรมยา  ท่ีจุด Zusanli (ST 36)  Sanyinjiao (GB 6) Qihai 
      Shenchian + Zusanli (ST 36)   
 4. การฝังเข็มไหม  ใช้จุด Zhongwan  Pishu + Fonglong 
 5. เข็มแม่เหล็ก  
 6. แปะกอเอ๋ีย ท่ี Zusanli (ST 36)  Sanyinjiao (GB 6)   Pishu 
 7. ฉีดยาตันเซินเข้าจุด Zusanli (ST 36)    Fonglong 
 8. สมุนไพรเดี่ยว  ได้แก่  ซันจา  เจอเซีย  หวงฉี  เจ๋อหมิงจื่อ  หลินจือ  เก่อเกิง   
 
  ลด Trigeserline  ใช ้
  ลด คลอเลสเตอร์ลอล ใช้ หลินจือ  ชวนชยฺง 
  ลดท้ัง 2 อย่าง ใช้  ซานซี  ซันจา  ต้าหวง  เจี๋ยหวง 
 9. ตํารับยา   ปู่หยางหวานอู่ถัง 
 10. เลเวอร ์
 11. เข็ม และยาร่วมกัน 
 12. ปรับสมดุลอาหาร 
 13. การออกกําลังกาย 
 

โรคเบาหวาน 

 - การแพทย์แผนปัจจุบัน   - มาตรฐานการตรวจวินิจฉัย 
    - มาตรฐานการรักษา 
 - การแพทย์แผนจีน - แบ่งเป็นกลุ่มอาการ  บน  กลาง  ล่าง 
 กลุ่มซ่างเจียว   ปอดเป็นหลัก  ปอดร้อนกระทบถึงจิน 
  การรักษา   ระบายความร้อน  ให้ความชุ่มชื้นแก่ปอด 
  ตํารับยา........................ 
 กลุ่มชี่และอินพร่อง ใช้ตํารับยา...................... 
 การฝังเข็ม   ใช้จุดฝังเข็ม  Feishu   Pishu  Qichi   Zusanli (ST 36) 
  - กระหายน้ํา เพ่ิม จิน จิน เย่ เย ่
 



- ๕ - 
 กลุ่มจงเจียว    1. กระเพาะอาหารมีความร้อนแกร่ง 
  การรักษา บํารุงอิน  กระตุ้นสารน้ํา 
  ตํารับยา........................ 
  ถ้าท้องผูก  ใช้ตํารับ  จงเยี่ยหงจีถัง 
   2. ชี่อินพร่อง   บํารุงชี่  กระตุ้นการทํางานของม้าม 
  ตํารับยา........................เพ่ิมตํารับ......เพ่ิมบํารุงชี ่
 การฝังเข็ม ใช้จุดฝังเข็ม   Pishu  Weishu  Zusanli (ST 36) Zhongwan 
   Yinlingquian 
 กลุ่มเซ่ียเจียว 
 - กลุ่มไตอินพร่อง    การรักษา บํารุงอิน  บํารุงไต  เพ่ิมความชุม่ชื้น 
 - อินหยางพร่อง     การรักษา ให้ความอบอุ่นหยาง  บํารุงอิน (ไต) 
     กระตุ้นชี่ของไตให้เก็บกักมากยิ่งข้ึน 
 1. การฝังเข็ม  -  ไตอินพร่อง  ใช้จุด 
      - ตามัว  ใช้จุด 
      - อินหยางพร่อง  ใช้จุด 
 ยาสําเร็จรูป - ใช้กลุ่มอินพร่อง  มีร้อนแห้ง  ระบายความร้อน  บํารุงอิน 
       - ชี่พร่อง   บํารุงชี่  บํารุงอิน 
 ยาสําเร็จรูป 
 วิธีฝังเข็ม Zusanli (ST 36)   GB 36  Yanglingquian 
   จุดฝังเข็มบนเส้นลมปราณกระเพาะปัสสาวะ   Back shu 
 2. ใช้การรมยา  บนเส้นลมปราณ ปอด  ม้าม  ไต  จุด Back shu 
 3. การใช้เข็มผิวหนัง 
 4. การทุยหน่า 
 5. การฉีดยา 
 6. ชี่กง 
 7. ย่าจีนแช่เท้า  ประคบร้อน 
 8. อาหาร และการออกกําลังกาย 
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