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การฝังเข็ม 

(Acupuncture) 
นพ.ทวีศกัด์ิ สิริรตัน์เรขา 

  จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น 

 

การฝังเข็ม (Acupuncture) เป็นวิชาแพทยศาสตรแ์ผนพื้ นบา้นของจีน (Traditional Chinese Medicine) ซึง่มี

มาไม่ตํา่กว่า 3,000 ปี และไดร้บัความนิยมแพร่หลายไปทัว่โลก โดยการฝังเข็มเขา้ไปยงัส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อ

ระงบัอาการเจ็บปวด รกัษาโรค รวมถึงส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 

เป็นศาสตรท์ี่ว่าดว้ยองคป์ระกอบของร่างกายสองส่วน คือ หยินและหยาง การที่คนเราเจ็บป่วยก็เน่ืองดว้ย 

ความไม่สมดุลในการทํางานของหยินและหยางในร่างกาย ดงัน้ันการรกัษาจึงมีหลกัการอยู่ที่การปรบัสมดุลของอวยัวะ

ภายใน โดยการกระตุน้จุดบนผิวกายภายนอกผ่านเสน้ลมปราณ ซึ่งในปัจจบุนัเร่ิมมีการฝังเข็มเพื่อเพิ่มสมาธิ และลด

อาการซนมาก อยู่ไม่น่ิง ในเด็กออทิสติก และสมาธิสั้น 

 

แนวคิดของการฝังเข็ม 

การฝังเข็มเป็นการใชเ้ข็มแทงผ่านไปยงับริเวณจุดฝังเข็มเพื่อปรบัสมดุลของร่างกาย จุดฝังเข็มจะเป็นจุดที่มีอยู่

บนแนวเสน้ลมปราณและจุดนอกระบบที่สามารถรกัษาอาการต่าง ๆ ได ้  

โดยทัว่ไปจะเน้นจุดในระบบตามแนวเสน้ลมปราณเพื่อปรบัสภาพสมดุล เข็มที่ใชจ้ะเป็นเข็มขนาดเล็กมากและ

มีลกัษณะตนั คลา้ยเข็มเย็บผา้ แต่เล็กและอ่อนกว่า โดยทัว่ไปเข็มจะมีความยาวประมาณ 25-50 มิลลิเมตร 

 

 
 

รูปท่ี 1 แสดงการฝังเข็มและเข็มท่ีใช ้

 

เม่ือเข็มแทงเขา้ไปถึงตาํแหน่งของจุดฝังเข็ม จะมีอาการปวดต้ือ ๆ หรือปวดหน่วง ๆ และปวดรา้วไปตามทิศ

ทางเดินของเสน้ลมปราณ ตามทฤษฎีแพทยแ์ผนจีน เช่ือว่าการฝังเข็มทําใหร้ะบบลมปราณหมุนเวียนดีข้ึน และช่วย

ปรบัสมดุลของร่างกาย 
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การฝังเข็มโดยทัว่ไปจะคาเข็มไวใ้นร่างกายประมาณ 15-20 นาที แต่ก็มีบางรายที่ถอนเข็มออกหลงัจากการ

ฝังเข็มทันที ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงคข์องการรกัษา 

ไดมี้การศึกษาว่าการฝังเข็มใหผ้ลการรกัษาอย่างไรโดยมีการศึกษาเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกาย 

พบว่าการฝังเข็มช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการหลัง่สารเคมีในร่างกายที่มีฤทธ์ิระงบัปวดและหรือลดการอกัเสบ 

ในบางรายมีการรมยา ซึ่งเป็นการใชส้มุนไพรมาเผาเพื่อใหค้วามรอ้น ช่วยใหเ้สน้ลมปราณทํางานไดดี้ นิยมใช้

เสริมหรือควบคู่กบัการฝังเข็ม สมุนไพรที่นิยมใช ้คือ โกฏจุฬาลาํภา 

การรมยา คือ การใหค้วามรอ้น ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ซึ่งจะทําใหห้ลอดเลือดบริเวณที่ไดร้บัความรอ้น

ขยายตวั ทําใหเ้ลือดมาเลี้ ยงบริเวณดงักล่าวเพิ่มข้ึน ซึง่ช่วยในการซ่อมแซมเน้ือเยื่อและขจดัการอกัเสบไดดี้ 

ในการฝังเข็มเพื่อเสริมสรา้งสมาธิในเด็ก ยงัไม่มีคาํอธิบายที่ชดัเจน และยงัไม่มีงานวิจยัที่ยืนยนัผล แต่เช่ือวา่

เป็นการปรบัสมดุลของการหลัง่สารเคมีส่ือประสาท 

 

 
 

รูปท่ี 2 แสดงแนวเสน้ลมปราณ 

 

ประโยชนข์องการฝังเขม็ 

องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization - WHO) ใหค้วามสนใจในการจดัประชุมฝังเข็มนานาชาติ 

และกาํหนดรายช่ือโรคต่าง ๆ ที่อาจใชก้ารฝังเข็มเป็นการรกัษา มีการกําหนดมาตรฐานความปลอดภยั และแนวทาง

การฝึกอบรม การฝังเข็มไดก้ารรบัรองจากองคก์ารอนามยัโลก ในบทบาทการรกัษาโรคกลุ่มต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) กลุ่มอาการปวดต่าง ๆ เช่น ปวดศีรษะ ไมเกรน ปวดหลงั ปวดหวั ปวดไหล่ ปวดตน้คอ เป็นตน้  

2) โรคระบบประสาท เช่น อมัพฤกษ์ อมัพาต กระดูกทับเสน้ กลา้มเน้ืออ่อนแรง เป็นตน้  

3) โรคระบบกลา้มเน้ือและกระดูก เช่น ขอ้เส่ือม ปวดกลา้มเน้ือเร้ือรงั (Myofascial Pain) เป็นตน้ 

4) โรคเกี่ยวกบัภูมิแพ ้เช่น แพอ้ากาศ ลมพิษ หอบหดื ภูมิตา้นทานไวเกิน (เอสแอลดี) รูมาตอยด ์เป็นตน้ 

5) โรคระบบต่อมไรท้่อ เช่น เบาหวาน ความดนัโลหติสูง เป็นตน้ 

6) โรคระบบทางเดินอาหารและลาํไส ้เช่น กรดไหลยอ้น ทอ้งผูก อาหารไม่ย่อย เป็นตน้ 

7) โรคอ่ืน ๆ เช่น อาการทางร่างกายที่เกิดจากจิตใจ ไดแ้ก่ นอนไม่หลบั ใจเตน้ ใจสัน่ เครยีด กงัวล เป็นตน้ 
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ในปี ค.ศ. 2003 องคก์ารอนามยัโลก กาํหนดภาวะทีพ่ิสูจน์แลว้ว่าการฝังเข็มไดผ้ล 15 รายการ ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นอาการปวดต่าง ๆ เช่น ปวดหวั ปวดทอ้ง ปวดขอ้ ปวดฟัน อาการคลื่นไส ้อาเจียน เวียนศีรษะ ฯลฯ และอีก 9 

รายการ ที่พบว่าอาจช่วยได ้แต่ตอ้งหาขอ้มูลสนับสนุนเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึง โรคทูเร็ตต ์(Tourette syndrome) ดว้ย 

ในปี ค.ศ. 2018 มีการรวบรวมขอ้มูลการฝังเข็มในสหรฐัอเมริกา พบว่า 10 อนัดบัแรกที่ไดร้บัความนิยมใน

การฝังเข็ม มีปัญหาดา้นสุขภาพจิตถึง 3 เร่ือง คือ ซึมเศรา้ วิตกกงัวล และนอนไม่หลบั  

ในปัจจบุนัยงัไม่มีการรบัรองจากองคก์ารอนามยัโลกถึงประโยชน์ของการฝังเข็มเพื่อเสริมสรา้งสมาธิในเด็ก 

ลดอาการอยู่ไม่น่ิง หรือใชใ้นเด็กออทิสติก แต่ก็มีการนํามาใช ้ซึ่งยงัตอ้งศึกษาหาขอ้มูลยืนยนัผลการรกัษาต่อไป 

 

ลกัษณะเด่นของการฝังเขม็ 

การฝังเข็มเป็นการบาํบดัรกัษาที่นิยมใชก้นัแพร่หลายทัว่โลก เน่ืองจากมีการสัง่สมภูมิปัญญามานานหลายพนั

ปี ไดร้บัการยืนยนัว่าไดผ้ลดีในหลายโรค มีผลขา้งเคียงน้อย 

นอกจากน้ียงัมีความสะดวกในเร่ืองของการใชอุ้ปกรณ์น้อย ไม่ตอ้งการพื้ นที่ในการบาํบดัรกัษามาก สามารถ

นําเอาไปปฏิบติัไดง้่าย และราคาประหยดั 

 

ขอ้หา้มและขอ้ควรระวังในการฝังเขม็ 

ภาวะที่เป็นขอ้หา้มและขอ้ควรระวงัในการฝังเข็ม ไดแ้ก่  

1) สตรีตั้งครรภ ์โดยเฉพาะในระยะใกลค้ลอด เน่ืองจากอาจกระตุน้ใหม้ดลูกบีบตวัมากเกินไป จนทําใหเ้กดิ

การแทง้ลูกได ้ในขณะเดียวกนัก็พบว่าการฝังเข็มใชไ้ดผ้ลในการเร่งคลอด 

2) ผูท้ี่มีความผิดปกติเกี่ยวกบัการแข็งตวัของเลือด (bleeding disorder) เม่ือเลือดออกแลว้หยุดยาก เช่น 

โรคฮีโมฟีเลีย เป็นตน้ 

3) ผูป่้วยโรคหวัใจที่มีเคร่ืองกระตุน้การเตน้หวัใจ (pacemaker) ติดอยู่ในร่างกาย หา้มรกัษาโดย

เคร่ืองกระตุน้เข็มดว้ยไฟฟ้า เพราะอาจรบกวนการทํางานของเคร่ือง ทําใหห้วัใจเตน้ผิดจงัหวะจนเกิดอนัตรายรา้ยแรง 

4) ผูท้ี่ต่ืนเตน้หวาดกลวัต่อการรกัษามากเกินไป กลวัเข็ม ทั้งที่ไดพ้ยายามอย่างเต็มที่แลว้ กย็งัควบคุมจิตใจ

ตนเองไม่ได ้

5) ผูท้ี่เหน็ดเหน่ือยหลงัออกกาํลงักายหนัก 

6) ทารก เด็กเลก็ ผูป่้วยโรคจิต โรคสมองเส่ือม ที่ไม่สามารถใหค้วามร่วมมือในการรกัษาได ้

 

ความเสี่ยงจากการฝังเขม็ 

 การฝังเข็ม มีความปลอดภยัถา้ทําอย่างถูกวิธีโดยผูเ้ช่ียวชาญ แต่ก็เป็นหตัถการทางการแพทยท์ี่มีความเส่ียง 

เน่ืองจากมีการนําส่ิงแปลกปลอมเขา้ไปในร่างกาย จึงตอ้งพึงระวงัเป็นพิเศษ  

ความรู ้ความสามารถ ของผูใ้หก้ารรกัษาเป็นปัจจยัสาํคญัที่มีผลต่อความเส่ียงที่เกิดข้ึน เน่ืองจากผูใ้หบ้ริการ

ฝังเข็มในไทยมีหลายระดบั ตั้งแต่ผูท้ี่ผ่านการฝึกอบรมระยะสัน้เพียงไม่กี่เดือน จนถึงผูท้ี่จบหลกัสูตรแพทยศ์าสตรแ์ผน

จีนโดยตรงและมีประสบการณ์สูง จงึตอ้งรูถึ้งขอ้มูลผูใ้หบ้ริการฝังเข็ม เพื่อประกอบการตดัสินใจในรกัษาดว้ย 

พบว่ามีความเส่ียงจากการฝังเข็มในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 
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1) การติดเช้ือ เป็นปัญหาที่พบไดบ้่อยจากการฝังเข็ม จึงตอ้งพจิารณาเร่ืองของความสะอาด การทําให้

ปราศจากเช้ือของเข็มที่ใช ้และกระบวนการในการฝังเข็ม 

2) เลือดออก เป็นอาการขา้งเคียงที่พบไดบ้่อย มกัเกดิจากการปักเข็มไปถูกเสน้เลือดฝอยเล็ก ๆ ใตผิ้วหนัง 

ซึ่งบางครั้งไม่สามารถมองเห็นหรือหลีกเลี่ยงไดเ้หมือนกบัการฉีดยาทัว่ไป โดยมีเลือดซึมออกจากรูเข็มเล็กน้อย ส่วน

ใหญ่จะหยุดไดเ้องโดยใชก้อ้นสาํลีกดเอาไวช้ัว่ขณะ บางครั้งอาจเห็นเป็นรอยจํ้าเลือดเลก็ ๆ ซึ่งจะหายไปไดเ้องภายใน 

2-3 วนั 

3) ภาวะลมรัว่ในช่องเยื่อหุม้ปอด (pneumothorax) เป็นผลขา้งเคียงที่พบไดบ้่อยจากการฝังเข็ม ซึ่งตอ้งให้

ความระมดัระวงัในการฝังเข็มบริเวณหน้าอกและหลงัส่วนบน 

4) อาการเป็นลม มกัพบในผูท้ี่หวาดกลวัเข็ม หรือวิตกกงัวลกงัวลมาก 
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