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การฝังเข็ม

(Acupuncture)

นพ.ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

การฝังเข็ม (Acupuncture) เป็ นวิชาแพทยศาสตร์แผนพื้ นบ้านของจีน (Traditional Chinese
Medicine) ซึ่งมีมาไม่ตาํ ่ กว่า 3,000 ปี และได้รบั ความนิ ยมแพร่หลายไปทัว่ โลก
เป็ นศาสตร์ที่วา่ ด้วยองค์ประกอบของร่างกายสองส่วน คือ หยินและหยาง การที่คนเราเจ็บป่ วย
ก็เนื่ องด้วย ความไม่สมดุลในการทํางานของหยินและหยางในร่างกาย ดังนั้นการรักษาจึงมีหลักการอยูท่ ี่
การปรับสมดุลของอวัยวะภายใน โดยการกระตุน้ จุดบนผิวกายภายนอกผ่านเส้นลมปราณ ซึ่งในปั จจุบนั
เริ่มมีการฝังเข็มเพื่อเพิ่มสมาธิ และลดอาการซนมาก อยูไ่ ม่นิ่ง ในเด็กออทิสติก และสมาธิส้นั

แนวคิดของการฝังเข็ม

การฝังเข็มเป็ นการใช้เข็มแทงผ่านไปยังบริเวณจุดฝังเข็มเพื่อปรับสมดุลของร่างกาย จุดฝังเข็มจะ
เป็ นจุดที่มีอยูบ่ นแนวเส้นลมปราณและจุดนอกระบบที่สามารถรักษาอาการต่างๆ ได้
โดยทัว่ ไปจะเน้นจุดในระบบตามแนวเส้นลมปราณเพื่อปรับสภาพสมดุล เข็มที่ใช้จะเป็ นเข็ม
ขนาดเล็กมากและมีลกั ษณะตัน คล้ายเข็มเย็บผ้า แต่เล็กและอ่อนกว่า โดยทัว่ ไปเข็มจะมีความยาว
ประมาณ 25-50 มิลลิเมตร

รูปที่ 1 แสดงการฝังเข็มและเข็มที่ใช้
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เมื่อเข็มแทงเข้าไปถึงตําแหน่ งของจุดฝังเข็ม จะมีอาการปวดตื้ อๆ หรือปวดหน่ วงๆ และปวดร้าว
ไปตามทิศทางเดินของเส้นลมปราณ ตามทฤษฎีแพทย์แผนจีน เชื่อว่าการฝังเข็มทําให้ระบบลมปราณ
หมุนเวียนดีขึ้น และช่วยปรับสมดุลของร่างกาย
การฝังเข็มโดยทัว่ ไปจะคาเข็มไว้ในร่างกายประมาณ 15-20 นาที แต่ก็มีบางรายที่ถอนเข็มออก
หลังจากการฝังเข็มทันที ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการรักษา
ได้มีการศึกษาว่าการฝังเข็มให้ผลการรักษาอย่างไรโดยมีการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ภายในร่างกาย พบว่าการฝังเข็มช่วยกระตุน้ ให้เกิดการหลัง่ สารเคมีในร่างกายที่มฤี ทธิ์ระงับปวดและ
หรือลดการอักเสบ
ในบางรายมีการรมยา ซึ่งเป็ นการใช้สมุนไพรมาเผาเพื่อให้ความร้อน ช่วยให้เส้นลมปราณ
ทํางานได้ดี นิ ยมใช้เสริมหรือควบคู่กบั การฝังเข็ม สมุนไพรที่นิยมใช้ คือ โกฏจุฬาลําภา
การรมยา คือ การให้ความร้อน ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ซึ่งจะทําให้หลอดเลือดบริเวณที่ได้รบั
ความร้อนขยายตัว ทําให้เลือดมาเลี้ ยงบริเวณดังกล่าวเพิ่มขึ้ น ซึ่งช่วยในการซ่อมแซมเนื้ อเยือ่ และขจัด
การอักเสบได้ดี
ในการฝังเข็มเพื่อเสริมสร้างสมาธิในเด็ก ยังไม่มีคาํ อธิบายที่ชดั เจน และยังไม่มีงานวิจยั ที่ยนื ยัน
ผล แต่เชื่อว่าเป็ นการปรับสมดุลของการหลัง่ สารเคมีสื่อประสาท

รูปที่ 2 แสดงแนวเส้นลมปราณ

ประโยชน์ของการฝังเข็ม

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization - WHO) ให้ความสนใจในการจัดประชุม
ฝังเข็มนานาชาติ และกําหนดรายชื่อโรคต่างๆ ที่อาจใช้การฝังเข็มเป็ นการรักษา ซึ่งในปั จจุบนั มีท้งั หมด
57 โรค มีการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัย และแนวทางการฝึ กอบรม การฝังเข็มได้การรับรองจาก
องค์การอนามัยโลก ในบทบาทการรักษาโรค 5 กลุ่ม ดังนี้
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ตอยด์

1) รักษาอาการปวดต่างๆ เช่น ไมเกรน ตึงเครียด ปวดหลัง ปวดหัว เป็ นต้น
2) กลุ่มโรคเกี่ยวกับเส้นประสาท เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต กระดูกทับเส้น เป็ นต้น
3) โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้ อและกระดูก เช่น ข้อเสื่อม ปวดกล้ามเนื้ อเรื้ อรัง (Myofascial Pain)
4) โรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ เช่น แพ้อากาศ ลมพิษ หอบหืด ภูมิตา้ นทานไวเกิน (เอสแอลดี) รูมา

5) โรคเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น อาการทางร่างกายที่เกิดจากจิตใจ ได้แก่ นอนไม่หลับ ใจเต้น ใจสัน่
อาหารไม่ยอ่ ย เป็ นต้น
ในปั จจุบนั ยังไม่มีการรับรองจากองค์การอนามัยโลกถึงประโยชน์ของการฝังเข็มเพื่อเสริมสร้าง
สมาธิในเด็ก

ลักษณะเด่นของการฝังเข็ม

การฝังเข็มเป็ นการบําบัดรักษาที่นิยมใช้กนั แพร่หลายทัว่ โลก เนื่ องจากมีการสัง่ สมภูมิปัญญามา
นานหลายพันปี ได้รบั การยืนยันว่าได้ผลดีในหลายโรค มีผลข้างเคียงน้อย
นอกจากนี้ ยังมีความสะดวกในเรื่องของการใช้อุปกรณ์นอ้ ย ไม่ตอ้ งการพื้ นที่ในการบําบัดรักษา
มาก สามารถนําเอาไปปฏิบตั ิได้ง่าย และราคาประหยัด

ข้อห้ามในการฝังเข็ม

ภาวะที่ควรระวังหรือห้ามฝังเข็ม ได้แก่
1) สตรีต้งั ครรภ์ โดยเฉพาะในระยะใกล้คลอด เนื่ องจากอาจกระตุน้ ให้มดลูกบีบตัวมากเกินไป
จนทําให้เกิดการแท้งลูกได้
2) ผูท้ ี่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด เมื่อเลือด ออกแล้วหยุดยาก เช่น โรคฮีโมฟี
เลีย เป็ นต้น
3) ผูป้ ่ วยโรคหัวใจที่มีเครื่องกระตุน้ การเต้นหัวใจ (pacemaker) ติดอยูใ่ นร่างกาย ห้ามรักษา
โดยเครื่องกระตุน้ เข็มด้วยไฟฟ้ า เพราะอาจรบกวนการทํางานของเครื่อง ทําให้หวั ใจเต้นผิดจังหวะจน
เกิดอันตรายร้ายแรงได้
4) ผูท้ ี่ตื่นเต้นหวาดกลัวต่อการรักษามากเกินไป กลัวเข็ม ทั้งๆ ที่ได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว ก็
ยังควบคุมจิตใจตนเองไม่ได้
5) ผูท้ ี่เหน็ ดเหนื่ อยหลังออกกําลังกายหนัก
6) ทารก เด็กเล็ก ผูป้ ่ วยโรคจิต โรคสมองเสื่อม ที่ไม่สามารถให้ความร่วมมือในการรักษาได้
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ข้อควรระวังในการฝังเข็ม

การฝังเข็ม เป็ นหัตถการทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยง เนื่ องจากมีการนําสิ่งแปลกปลอมเข้าไปใน
ร่างกาย จึงต้องพึงระวังเป็ นพิเศษ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1) ความรู ้ ความสามารถ ของผูใ้ ห้การรักษา
2) ปั ญหาการติดเชื้ อ ต้องพิจารณาเรื่องของความสะอาด การทําให้ปราศจากเชื้ อของเข็มที่ใช้
และกระบวนการในการฝังเข็ม
3) เลือดออก เป็ นอาการข้างเคียงที่พบได้บ่อย มักเกิดจากการปั กเข็มไปถูกเส้นเลือดฝอยเล็กๆ
ใต้ผิวหนัง ซึ่งบางครั้งไม่สามารถมองเห็นหรือหลีกเลี่ยงได้เหมือนกับการฉีดยาทัว่ ๆ ไป โดยมีเลือดซึม
ออกจากรูเข็มเล็กน้อย ส่วนใหญ่จะหยุดได้เองโดยใช้กอ้ นสําลีกดเอาไว้ชวั ่ ขณะ บางครั้งอาจเห็นเป็ นรอย
จํ้าเลือดเล็กๆ ซึ่งจะหายไปได้เองภายใน 2-3 วัน
4) อาการเป็ นลม มักพบในผูท้ ี่หวาดกลัวเข็ม หรือตื่นเต้นกังวลมากๆ
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