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รักษาโรคระบบประสาทด้ วยการฝังเข็ม

บทความโดย ศาสตราจารย์ แพทย์ จีน เหยียน ลี่
หัวหน้าแผนกฝังเข็ม คลินิกหัวเฉี ยวฯ แพทย์แผนจีน

ฝังเข็ม （针灸）ประกอบด้ วย 2 ส่ วน ได้ แก่
1.เข็ม （针）คือ อุปกรณ์เข็ม ทําจากโลหะ ใช้ทิ่มแทงเข้าไปในจุดฝังเข็ม เพือ่ กระตุน้ การไหลเวียนของเลือดและ
ลมปราณ ทะลวงเส้นลมปราณ ปรับสมดุลอิน-หยาง ทั้งนี้ก็เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ในการรักษาโรค
2.จิว （灸） คือ การให้ความร้อนบนจุดฝังเข็ม เพือ่ อุ่นเส้นลมปราณ ปรับสมดุลอิน -หยาง ทั้งนี้กเ็ พือ่ บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการรักษาโรคเช่นกัน ในทางคลินิกวิธีจิวที่พบบ่อยที่สุดคือ การใช้โกฐจุฬาลัมภาทําเป็ นแท่งจุดไฟรมยา
การฝังเข็มรักษาโรคทางระบบประสาทใดได้ บ้าง
1.โรคทางสมอง ได้แก่ เวียนศีรษะ อัมพฤกษ์อมั พาต (โรคหลอดเลือดสมอง) อาการกลืนลําบาก อาการสมองเสื่อม
อาการสัน่ (โรคพาร์กินสัน) กลุ่มอาการยิลล์เดอลาตูแรตต์ในเด็ก โรคสมาธิส้ นั ในเด็ก อัมพาตของเส้นประสาทใบหน้า
โรคลมชัก
2.กลุ่มอาการกล้ามเนื้ออ่ อนแรง ได้แก่ การอักเสบชนิดเฉียบพลันของเส้นประสาทหลายเส้นจากการหลุดลอกของฉนวน
หุม้ (GBS) , โรคของไขกระดูกสันหลัง , โรคของเซลล์ประสาทการเคลื่อนไหว [โรค Amyotrophic lateral sclerosis
(ALS) , โรค Primary lateral sclerosis (PLS) ,โรค Spinal muscular atrophy(SMA) ,โรค Progressive bulbar palsy
(PBP) ] นอกจากนี้ยงั มีโรค Multiple Sclerosis (MS) โรค Myasthenia gravis (MG) โรค multiple myositis
3. กลุ่มอาการปวดต่ างๆ ได้แก่ ปวดศีรษะ ปวดประสาทไตรเจอมินลั ปวดตามเส้นประสาทไซอาติก โรคงูสวัด
ตกหมอน เนื้อเท้าเน่าจากโรคเบาหวาน ปลายประสาทอักเสบจากโรคเบาหวาน ปวดตามร่ างแหเส้นประสาทส่วนแขน

โรคหลอดเลือดในสมองคืออะไร
โรคหลอดเลือดสมอง เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวทิ ยาของหลอดเลือดสมองทําให้การทํางานของสมองผิดปกติ
ในทางแพทย์จีนเรี ยกว่าจ้งเฟิ ง （中风） เมื่อเปรี ยบเทียบกับธรรมชาติโรคนี้เหมือนกับลมพัดแรงและเปลี่ยนแปลง
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เร็ว เช่นเดียวกับโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดขึ้นทันทีทนั ใด และอาการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว สาเหตุเกิดจากอิน-หยาง
ขาดความสมดุล เลือดลมปราณแปรปรวนไปรบกวนสมอง ทําให้เส้นเลือดในสมองอุดตันหรื อเลือดออกในสมอง
ความเสี่ ยงของโรคหลอดเลือดสมอง
1.อัตราการเกิดโรคสูง
2.อัตราการเสียชีวติ สูง
3.อัตรการพิการสูง
4.อัตราการเกิดซํ้าสูง
สาเหตุการเกิดโรค
สาเหตุหลัก
1.ความดันโลหิตสูง
2.โรคเบาหวาน
3.ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ (กล้ามเนื้ อหัวใจตาย โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคกล้ามเนื้ อหัวใจอักเสบ)
4.ภาวะสมองขาดเลือดชัว่ คราว (TIA) และมีประวัติเคยป่ วยเป็ นโรคหลอดเลือดสมอง (หมดสติ)
5.กรรมพันธุแ์ ละประวัติครอบครัว ผูท้ ี่มีประวัติครอบครัวจะมีโอกาสเป็ นโรคได้มากกว่าผูท้ ี่ไม่มีประวัติครอบครัว ใน
อัตรา 3.5ต่อ 1
สาเหตุรอง
1.สูบบุหรี่ ผูส้ ูบบุหรี่ มีโอกาสเป็ นมากกว่าผูไ้ ม่สูบ3เท่า บุหรี่ ทาํ ให้เส้นเลือดหดตัว เกร็ง ความข้นของเลือดมากขึ้น
2.ความอ้วน ไม่ได้มีผลโดยตรง แต่ความอ้วนเป็ นปั จจัยเสี่ยงที่ทาํ ให้เกิดความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ
3.รับประทานยาคุมกําเนิด
4.ได้รับเกลือและโซเดียมในปริ มาณมาก
5.อื่น ๆ การติดเชื้อโดยเฉพาะติดเชื้อในสมอง การบาดเจ็บที่สมอง ค่าบิลิรูบินในซีรั่มที่ผดิ ปกติ
ภาวะHyperhomocysteinemia โรคหลอดเลือดแดงอักเสบทากายาสุ ภาวะขาดนํ้า(รวมถึงดื่มนํ้าน้อย) ภาวะขาดเลือด
ความดันโลหิตตํ่า อารมณ์แปรปรวน
อาการหลัก 5 ประการ
1.ความผิดปกติของสติสมั ปชัญญะ คือ มีการหมดสติทนั ทีทนั ใด ไม่รู้สึกตัว หรื อ ความรู ้สึกน้อยลง
2.ร่ างกายครึ่ งซีกอ่อนแรงเป็ นอัมพาตใช้การไม่ได้
3.อาการพูดไม่ชดั ติดขัดหรื อพูดไม่ได้
4.ปากเบี้ยว ลิ้นเฉ
5. อาการแขนขาซีกหนึ่งของร่ างกายชา
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สรรพคุณ ลดความร้อนทําให้เลือดเย็นลง ขับพิษเปิ ดทวาร

วิธีการใช้ทางคลินิก
1.โรคหลอดเลือดสมอง จ้งจ้างฟู่ (中脏腑）กลุ่มอาการหยางปี้ （阳闭）มีอาการหมดสติอย่างกระทันหัน
ร่ างกายครึ่ งซีกใช้การไม่ได้ ขณะเดียวกันมีอาการกระวนกระวาย หน้าแดง ตัวร้อน ท้องผูก ฝ้ าลิ้นเหนียวเหลือง พิษความ
ร้อนถูกปิ ดกั้นอยูภ่ ายใน
2.อาการไข้สูง หมดสติ
3.โรคติดต่อ ไข้เลือดออกเดงกี่ ไข้เลือดออกอีโบล่า สมองอักเสบ เยือ่ หุม้ สมองอักเสบ
วิธีป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง
1.ป้ องกันและรักษาโรคความดันโลหิตสูง
2. ป้ องกันและรักษาโรคหัวใจ
3. ป้ องกันและรักษาโรคเบาหวาน
4. ป้ องกันและรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
5.เลิกบุหรี่
6.งดเครื่ องดื่มแอลกอฮอลล์
7.ควบคุมนํ้าหนัก
8.หมัน่ ตรวจเช็คความดันโลหิต ระดับไขมันและนํ้าตาลในเลือด ค่าไฟบริ โนเจน (โปรตีนที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือด)
ค่า HCY ลดนํ้าหนัก ออกกําลังกาย ไม่ควรเหนื่อยหรื อขี้เกียจจนเกินไป ผูท้ ี่มีโรคความดันโลหิตสูงควรหลีกเลี่ยงการก้ม
เอว ก้มศีรษะ ออกแรงเบ่งถ่ายอุจจาระ ควบคุมอารมณ์ ไม่โกรธหรื อตื่นเต้นจนเกินไป

สรุปได้ 14 ตัวอักษร

“养心在静 ，养身在动，腿要动，肚要小 ”
ดูแลจิตใจโดยการสงบ ดูแลร่ างกายโดยการขยับ ขาต้ องขยับ ท้ องต้ องแบน

รักษา 3 ตํ่า
“ เกลือตํ่า โปรตีนตํ่า ไขมันตํ่า ”
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เส้ นเลือดอุดตันได้ อย่างไร
ของเสียในหลอดเลือด ได้แก่ คอลเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ ซึ่งมักจะเกาะเป็ นก้อนตามผนังหลอดเลือด ทําให้หลอด
เลือดแข็งตัว เมื่อเวลาผ่านไปความยืดหยุน่ ของหลอดเลือดลดลง การไหลเวียนของเลือดติดขัด เกิดโรคหลอดเลือดใน
สมอง
สาเหตุที่ทําให้ เกิดความผิดปกติของหลอดเลือด
1.การรับประทานปลาตัวใหญ่ เนื้อสัตว์ใหญ่
2.ขาดวินยั ในการใช้ชีวิตประจําวัน
3.สูบบุหรี่
4.ออกกําลังการน้อย
5.อารมณ์ไม่ดี
6.โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ส่งผลต่อหลอดเลือด
อาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง
1.ความดันสูงผิดปกติ แล้วลดลงอย่างฉับพลัน
2.มีเลือดกําเดาออก
3.ท่าเดินผิดปกติ เดินสะดุด
4.เวียนศีรษะ บ้านหมุนเฉี ยบพลัน
5.ปวดศีรษะเฉียบพลัน ปวดรุ นแรง และ อาเจียน นอนหลับตลอดเวลา

• เส้นเลือดในสมองตีบ
• เส้นเลือดในสมองแตก

การฝังเข็มกับโรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลือดสมองแบ่ งเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ได้ แก่
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คําถาม 1 : ฝังเข็มรักษาโรคหลอดเลือดสมองได้ หรือไม่ ?
คําตอบ : ได้ แน่ นอน ยิ่งรั กษาได้ เร็ว ผลการรั กษายิ่งดี อาการที่หลงเหลืออยู่ยิ่งน้ อย
แรงกล้ ามเนือ้ เพิ่มขึน้ อาการพูดไม่ ได้ ดีขึน้ อาการกลืนลําบากบรรเทาลง
คําถาม 2: ฝังเข็มสามารถรักษาเลือดออกในสมองในสภาวะเฉียบพลันได้ หรือไม่
คําตอบ : ได้ การฝั งเข็มช่ วยลดแรงดันในสมอง ลดความดันโลหิ ต ทําให้ เลือดออกในสมองน้ อยลง

ทําอย่ างไรเส้ นเลือดจะแข็งแรง
1. อาหาร อาหารที่ทาํ ความสะอาดหลอดเลือด ได้แก่ เซียมจา ข้าวโอ๊ต เห็ดหูหนูดาํ ส้ม มะเขือ มันเทศ กระเทียม
หัวหอม นํ้าส้มสายชู ปลาทะเล ปลิงทะเล งา ฮ่วยซัว แปะก๊วย มันสําปะหลัง ฟองเต้าหู ้ เมล็ดทานตะวัน
2. เสริ มกรดโฟลิก ซึ่งมีในแครอท ผักโขม ปวยเล้ง หน่อไม้ฝรัง่ ถัว่ ทุกชนิด ยีสต์ แอบเปิ้ ล ส้ม
3. ผักผลไม้ ที่ช่วยลดการแข็งตัวของเลือดและลดไขมันในเลือด ได้แก่ กระเทียม หัวหอม ต้นหอม เห็ดหอม สตอร์เบอรี่
สับปะรด มะเขือม่วง องุ่นเป็ นต้น อาหารที่ช่วยลดไขมันในเลือด ได้แก่ ขึ้นฉ่าย แครอท เซียมจา สาหร่ าย ถัว่ วอลนัต
นํ้ามันมะกอก นํ้ามันงา
4. ออกกําลังกายก่อนรับประทานอาหาร เช่น เดิน (เสริ มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ เพิม่ ความยืดหยุน่ ให้กบั หลอดเลือด)
ขี่จกั รยาน ว่ายนํ้า วิง่ จ็อกกิ้ง
5. รับประทานดาร์กช็อคโกแลตวันละ 2 ชิ้น
6. ดื่มนํ้าชาเขียว ไวน์แดง (ในปริ มาณที่พอดี เหมาะสม)
7. ไม่รับประทานผลไม้แทนผัก
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วิธีป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้ วยตนเอง
จุดจู๋ซานหลี่ （足三里穴）
• ‘人要安，三里不干’ หมายถึง ร่ างกายคนจะสงบเมื่อจุดจู๋ซานหลี่ไม่
แห้ง
• จุดนี้ อยูใ่ ต้หัวเข่าลงไป 3 นิ้ว ห่างจากกระดูกหน้าแข้งออกไปด้านนอก หนึ่งนิ้วกลางคัน่
• ป้ องกันโรคใช้วธิ ีการรมยาเป็ นหลัก ทําทุกวัน ๆ ละครึ่ งชัว่ โมง
• ลดไขมันในเลือด ไฟบริ โนเจน เพิม่ ภูมิคุม้ กันในร่ างกาย รักษากระเพาะ ลําไส้ และ
หลอดเลือดหัวใจ

จุดกวนหยวน （关元穴）
• ‘男子藏精，
女子藏血之处’
ตําแหน่งจุดกวน
หยวนเป็ นตําแหน่งที่เก็บสารจําเป็ น
ของผูช้ าย และเก็บ
เลือดของผูห้ ญิง
• ‘每年灸三
百 壮 ， 令人 长寿 不 老 ’
ทุกปี รมยาจุดกวน
หยวนครบ 300 จ้วง ทําให้คนผูน้ ้ นั
อายุยนื
• จุดนี้ อยูใ่ ต้สะดือ 3
นิ้ว
• จากการวิจยั ทดลองในประเทศจีน พบว่า ฝังเข็มหรื อรมยาหรื อใช้เข็มอุ่นที่จุดกวนหยวน ส่งผลดีต่อระบบปั สสาวะ
ระบบสืบพันธุ์ จนถึงระบบภูมิคุม้ กัน เพิม่ ประสิทธิภาพการทํางานของต่อมไฮโปธาลามัส ต่อมใต้สมอง ต่อมสืบพันธุ์
ทั้งนี้เพือ่ ร่ างกายที่แข็ง ต่อต้านริ้ วรอยและความแก่
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• จุดหย่ งเฉวียน （涌泉穴）

‘长寿二穴’ ใช้ร่วมกับจุดจู๋ซานหลี่ เป็ นสองจุดอายุยนื
• ใต้ฝ่าเท้าค่อนมาทางด้ายหน้า 1/3
• รมยาจุดนี้เพือ่ บํารุ งลมปราณไต ให้อายุยนื หยุดเลือด
• ฝังเข็มรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ปากขบแน่นไม่เปิ ด พูดไม่ได้

จุดไป่ ฮุ่ย （百会穴）

ตําแหน่งอยูก่ ลางกระหม่อม นิ้วมือคลําได้เป็ นหลุม
• ฝังเข็มและรมยารักษาอาการเวียนศีรษะ เป็ นจุดหลักที่ใช้รักษาความดันโลหิตสูง
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จุดซานอินเจียว （三阴交穴）

• อยูบ่ ริ เวณน่อง เหนือตาตุ่มด้านในขึ้นมา 3 นิ้ว
• เป็ นจุดหลักในการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง
• รมยาเพือ่ ลดระดับนํ้าตาลในเลือด ลดความหนืดของเลือด ทําให้เลือดไหลเวียนเร็วขึ้น มีผลปรับระดับนํ้าตาลในเลือด
ป้ องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้

จุดชวีฉือ เหอกู่ ไท่ ชง （曲池、合谷、太冲）

• ฝังเข็มจุดดังกล่าวนี้ ช่วยลดความดันโลหิต ปรับระดับเลือดที่ไปเลี้ยง
สมอง ลดอาการสมองขาดเลือด

แปลบทความภาษาไทยโดย : พจ.สิริลักษณา ทวีโชติช่วง แผนกฝังเข็ม

หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็นลิขสิ ทธิ์ และทรัพท์สินทางปั ญญาของคลินิกหัวเฉียวฯ แพทย์แผนจีน
ใช้เผยแพร่ เพื่อเป็นวิทยาทานความรู้แก่ประชาชน ห้ามมิ ให้คดั ลอกในเชิงพาณิ ชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตทุกกรณี

注意：这份文件的版权和知识产权属于华侨中医院，仅对外宣传和传播科普知识所用。禁止擅自用于任何形式的商业谋利。

Attention: The copyright and intellectual assets are belonged to the Hua Chiew (TCM) Clinic for public knowledge only. It is prohibit to copy for commercial purposes
in all cases without permission.
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