การฝังเข็มรักษาโรคหืด
บัณฑิตย์ พรมเคียมอ่ อน พ.บ.
โรคหื ดเป็ นโรคที-มีการอักเสบเรื5 อรังของหลอดลม ทําให้หลอดลมตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้หรื อสิ- ง
เร้ามากเกินปกติ ทําให้หลอดลมหดตัวผิดปกติ เกิดอาการไอ แน่นหน้าอก หายใจหอบเหนื-อยหรื อมีเสี ยงวี5ด
อาการเหล่านี5มกั เป็ น ๆ หาย ๆ โดยอาจดีข5 ึนหรื อหายได้เองหรื อเมื-อได้รับยาขยายหลอดลม
การแพทย์แผนจีน เรี ยกโรคหื ดว่า “เสี5 ยวฉว่าน 哮喘 (xiào chuǎn)” (xiào = wheezing; chuǎn =
shortness of breath) สาเหตุของโรคเกิดจากการรบกวนการไหลเวียนของชี- โดยเหตุและปั จจัยก่อโรคต่าง ๆ
ซึ- งแบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทแกร่ ง และ ประเภทพร่ อง

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค
ปั จจัยที-เป็ นสาเหตุของโรคหื ดมีหลากหลาย ทั5งปั จจัยก่อโรคจากภายนอกร่ างกาย จนถึงความบกพร่ อง
ของระบบภูมิคุม้ กันภายในร่ างกาย โรคหื ดจากปั จจัยก่อโรคภายนอกจัดเป็ นประเภทแกร่ ง ส่ วนโรคหื ดที-เกิด
จากความบกพร่ องของระบบภูมิคุม้ กันภายในร่ างกายจัดเป็ น ประเภทพร่ อง
1. ประเภทแกร่ ง แบ่งเป็ น 2 ชนิด ได้แก่
1.1 ชนิดลมเย็น (Wind-cold type) การรุ กรานจากลมเย็นทําให้การไหลเวียนของชี-ปอดบกพร่ อง ทําร้าย
ระบบผิวหนังและขนทําให้รูผวิ หนังปิ ด เมื-อปอดและระบบคุม้ กันส่ วนผิวอ่อนพร่ องลง ชี-ปอดไม่สามารถ
กระจายและเคลื-อนลงสู่ ส่วนล่างได้ ทําให้เกิดอาการไอ
1.2 ชนิดเสลดร้ อน (Phlegm-heat type) เป็ นโรคหื ดที-เกิดจากระบบม้ามเสี ยหน้าที-ในการแปรสภาพและ
การลําเลียงทําให้เกิดความชื5นคัง- ค้างสะสมกลายเป็ นเสลด เสลดที-คงั- ค้างอยูน่ านแปรสภาพเป็ นความร้อน
หรื อเกิดไฟเกินในปอดผลาญสารนํ5าในปอดจนแห้งกลายเป็ นเสลดร้อน เสลดร้อนที-ตกค้างในปอดทําให้ชีปอดติดขัดไหลเวียนลงสู่ ส่วนล่างไม่คล่องและหน้าที-ของปอดเสี ยไป จึงเกิดอาการของโรคหื ด
2. ประเภทพร่ อง แบ่งเป็ น 2 ชนิด ได้แก่
2.1 ปอดพร่ อง การไอต่อเนื-องเป็ นเวลานานทําให้ชี-ปอดถูกทําลายจนอ่อนพร่ อง รวมถึงความเคร่ งเครี ยด
มากเกินไปและการบาดเจ็บภายในก็สามารถทําให้ชี-ปอดพร่ องได้เช่นกัน เหล่านี5ทาํ ให้เกิดอาการหายใจถี-ส5 นั
และหอบเหนื-อย
2.2 ไตพร่ อง การทํางานหนักเกินและการหมกมุ่นในเพศสัมพันธ์มากเกินส่ งผลเสี ยต่อการทํางานของไต
การป่ วยรุ นแรงหรื อเรื5 อรังทําให้ความต้านทานของร่ างกายอ่อนพร่ องและทําลายชี-ที-จาํ เป็ น การเป็ นโรคหื ด
ต่อเนื-องเป็ นเวลานานก็ส่งผลเสี ยต่อการทํางานของไตด้วยเช่นกัน ไตที-เสี ยหน้าที-ในการรับชี-ทาํ ให้เกิดเป็ น
โรคหื ด

การวินิจฉัยแยกกลุ่มโรค
1. ประเภทแกร่ ง
1.1 ชนิดลมเย็น
อาการ: ไอเสมหะน้อย หายใจเร็ ว หนาวสัน- มีไข้ ปวดศีรษะ ไม่มีเหงื-อในระยะแรก ไม่รู้สึกกระหายนํ5า
ลินM : ฝ้าขาว
ชีพจร: ชีพจรลอย-ตึงแน่น (Fu-JinMai)
วิเคราะห์ อาการ: ปอดทําหน้าที-หายใจ และสัมพันธ์กบั ผิวหนังและขนซึ- งเป็ นด่านแรกที-ถูกลมเย็นเข้า
กระทํา เมื-อลมเย็นเข้าถึงปอดทําให้ชี-ปอดติดขัดไหลเวียนกระจายไม่คล่องจึงเกิดอาการไอ เสมหะน้อยและ
หายใจเร็ ว; ลมเย็นที-กระทําต่อส่ วนผิวของร่ างกายทําให้รูผวิ หนังปิ ด เกิดอาการหนาวสัน- มีไข้ ปวดศีรษะและ
ไม่มีเหงื-อ; การไม่รู้สึกกระหายนํ5าเนื-องเพราะลมเย็นยังไม่แปรสภาพเป็ นความร้อน; ลิ5นมีฝ้าขาวและชีพจร
ลอย-ตึงแน่น บ่งชี5วา่ ลมเย็นก่อโรคอยูใ่ นปอด

1.2 ชนิดเสลดร้ อน

อาการ: หายใจตื5นและเร็ ว เสี ยงพูดดังกระด้าง ไอมีเสมหะข้นเหลือง แน่นหน้าอก มีไข้
กระสับกระส่ าย ปากแห้ง
ลินM : ฝ้าเหลือง หนาหรื อเหนียว
ชีพจร: ชีพจรลื-น-เร็ ว (Hua-ShuMai)
วิเคราะห์ อาการ: เสลดร้อนที-แปรสภาพมาจากความชื5นหรื อเสลดไฟที-สะสมในปอดเป็ นเวลานานปิ ด
กั5นทางเดินหายใจ ทําให้ชี-ปอดเสี ยหน้าที- เกิดอาการหายใจตื5นและเร็ ว เสี ยงพูดดังกระด้าง และไอมีเสมหะข้น
เหลือง เสลดที-คงั- ค้างอยูใ่ นปอดทําให้รู้สึกอึดอัดแน่นหน้าอก ความร้อนทําให้เกิดอาการไข้ กระสับกระส่ าย
และปากแห้ง ฝ้าลิ5นสี เหลือง หนาหรื อเหนียว และชีพจรลื-น-เร็ ว เป็ นอาการแสดงของเสลดร้อน

2. ประเภทพร่ อง
2.1 ปอดพร่ อง

อาการ: หายใจตื5นและเร็ ว เสี ยงพูดเบาไม่มีแรง ไอเสี ยงเบาไม่มีแรง เหงื-อออกง่ายเมื-อออกแรง
ลินM : ลิ5นซี ด
ชีพจร: ชีพจรพร่ อง (XuMai)
วิเคราะห์ อาการ: ปอดควบคุมกํากับชี- เมื-อชี-ปอดพร่ องหน้าที-ปอดย่อมเสี ยไปด้วย เกิดอาการหายใจตื5น
และเร็ ว เสี ยงพูดเบาไม่มีแรง ไอเสี ยงเบาไม่มีแรงไอ ปอดมีหน้าที-ควบคุมระบบผิวหนัง เมื-อชี-ปอดพร่ องย่อม

ทําให้ระบบผิวหนังอ่อนแอทําให้เหงื-อออกง่ายแม้ออกแรงเพียงเล็กน้อย ลิ5นซี ดและชีพจรพร่ องเป็ นอาการ
แสดงของชี-ปอดพร่ อง

2.2 ไตพร่ อง

อาการ: หลังจากมีอาการหื ดหอบเป็ นเวลานานจะเกิดอาการเหนื-อยง่ายเมื-อออกแรง เสี ยงวี5ดรุ นแรง
เนื5อเยือ- รอบคอบุ๋มตามการหายใจ หายใจตื5น อ่อนล้าและอ่อนเพลีย เหงื-อแตก แขนขาเย็น
ลินM : ลิ5นซี ด
ชีพจร: ชีพจรจม-เล็ก (Chen-XiMai)
วิเคราะห์ อาการ: เมื-อมีอาการหื ดหอบเป็ นเวลานานเกิดผลกระทบต่อไตซึ- งเป็ นแหล่งรองรับชี- จึงเกิด
อาการเหนื-อยง่ายเมื-อออกแรง เสี ยงวี5ดรุ นแรงและหายใจตื5น ในกรณี เรื5 อรังจนเกิดชี-ไตพร่ องจะมีอาการ
อ่อนเพลียและผ่ายผอม หยางไตพร่ องทําให้หยางของระบบผิวหนังเสี ยหน้าที-เกิดอาการเหงื-อออกง่าย เมื-อ
สภาพหยางเสี ยหน้าที-ในการสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายทําให้เกิดอาการแขนขาเย็น ลิ5นซี ดและชีพจรลึกเล็ก เป็ นอาการแสดงของหยางไตอ่อนพร่ อง

การรักษาด้ วยการฝังเข็ม
1. ชนิดลมเย็น
หลักการ: เลือกใช้จุดหลักบนเส้นลมปราณมือไท่อินปอดและเส้นลมปราณมือหยางหมิงลําไส้ใหญ่
กระตุน้ ระบายร่ วมกับรมยาเพื-อขจัดลมเย็นและบรรเทาอาการหอบหื ด (รู ปที- 1)
จุดหลัก: เฟ่ ยซู FeiShu (BL13), เฟิ งเหมิน FengMen (BL12), ต้าจุย DaZhui (GV14),
เลี-ยเชวีย LeiQue (LU7) และ เหอกู่ HeGu (LI4)
อธิบาย: เฟ่ ยซู FeiShu (BL13) จุดอวัยวะหลังของปอด (Back-shu) ร่ วมกับ เฟิ งเหมิน FengMen (BL12)
จุดที-อยูใ่ กล้ปอด ใช้บาํ รุ งปอดและขจัดลมเย็นก่อโรคออกจากปอด; ต้าจุย DaZhui (GV14), เลี-ยเชวีย LieQue
(LU7) และ เหอกู่ HeGu (LI4) ใช้ร่วมกันเพื-อขจัดลมเย็น รักษาปอดและบรรเทาอาการหอบหื ด

µBL13h
µBL12i
µGV14i
µLU7h
µLI4i

รู ปทีP 1 จุดรักษาโรคหืดชนิดลมเย็น

2. ชนิดเสลดร้ อน
หลักการ: เลือกจุดหลักบนเส้นลมปราณมือไท่อินปอดและเส้นลมปราณเท้าหยางหมิงกระเพาะอาหาร
กระตุน้ ระบาย เพื-อขจัดเสลด ลดความร้อน และบรรเทาอาการหอบหื ด (รู ปที- 2)
จุดหลัก: เฟ่ ยซู FeiShu (BL13), ติ5งฉว่าน DingChuan (EX-B1), เทียนทู TianTu (CV22),
ฉื- อเจ๋ อ ChiZe (LU5) และ เฟิ งหลง FengLong (ST40)
อธิบาย: ฉื- อเจ๋ อ ChiZe (LU5) เป็ นจุดเหอ-ทะเล ของเส้นมือไท่อินปอด ใช้ขจัดเสลดร้อนและบรรเทาอาการ
หอบหื ด; เฟิ งหลง FengLong (ST40) จุดบนเส้นหยางหมิงกระเพาะอาหาร ใช้เสริ มหน้าที-ของม้ามและสลาย
เสลด; เฟ่ ยซู FeiShu (BL13) บํารุ งปอดและปรับการไหลเวียนของชี-; เทียนทู TianTu (CV22) ทําให้ชี-ปอด
ไหลเวียนลงล่างและขจัดเสลด; ติ5งฉว่าน DingChuan (EX-B1) ทําให้การหายใจสงบราบรื- น

µBL13i
µEX-B1i
µCV22i
µLU5i
µST40i

รู ปทีP 2 จุดรักษาโรคหืดชนิดเสลดร้ อน

3. ปอดพร่ อง
หลักการ: เลือกใช้จุดบนเส้นลมปราณมือไท่อินปอดและเส้นลมปราณเท้าหยางหมิงกระเพาะอาหาร
กระตุน้ บํารุ งหรื อรมยา เพื-อเสริ มชี-ปอด (รู ปที- 3)
จุดหลัก: เฟ่ ยซู FeiShu (BL13), ทัย- เยวียน TaiYuan (LU9), จู๋ซานหลี- ZuSanLi (ST36),
ทัย- ปั\ ย TaiBai (SP3)
อธิบาย: ทัย- เยวียน TaiYuan (LU9) จุดปฐมภูมิ (Yuan-Primary) ของเส้นลมปราณปอด ใช้เสริ มบํารุ งชี-ปอด;
เฟ่ ยซู FeiShu (BL13) จุดอวัยวะหลังของปอด กระตุน้ บํารุ งหรื อรมยา เพื-อเสริ มชี-ปอด; จู๋ซานหลี- ZuSanLi
(ST36) จุดเหอ-ทะเล ของเส้นลมปราณกระเพาะอาหาร ทัย- ปั\ ย TaiBai (SP3) จุดปฐมภูมิ และจุดซู -ลําธาร
(Shu-Stream) ของเส้นลมปราณม้าม จุดคู่น5 ี เป็ นจุดธาตุดินของเส้นลมปราณธาตุดิน กระตุน
้ บํารุ งหรื อรมยา
เพื-อเสริ มบํารุ งปอดซึ-งเป็ นธาตุโลหะ ตามหลักทฤษฎีปัญจธาตุที-วา่ “ลูกพร่ องบํารุ งแม่”

µBL13h-+p
µLU9h-+p
µST36h-+p
µSP3h-+p

รู ปทีP 3 จุดรักษาโรคหืดจากปอดพร่ อง

4. ไตพร่ อง
หลักการ: เลือกใช้จุดหลักบนเส้นลมปราณเท้าเส้าอินไตและเส้นลมปราณเญิ-น กระตุน้ บํารุ งหรื อรมยา
เพื-อเสริ มหน้าที-ไตในการรองรับและกักเก็บชี- (รู ปที- 4)
จุดหลัก: ทัย- ซี TaiXi (KI3), เซิ- นซู ShenShu (BL23), เฟ่ ยซู FeiShu (BL13),
ถานจง TanZhong (CV17) และ ชี-หยั- QiHai (CV6)
จุดเสริม: u อาการหอบหื ดเรื5 อรัง: เซินจู ้ ShenZhu (GV12), เกาฮวง GaoHuang (BL43)
v อาการม้ามพร่ อง: จงหว่าน ZhongWan (CV12), ผีซู PiShu (BL20)
อธิบาย: ทัย- ซี TaiXi (KI3) เป็ นจุดปฐมภูมิของเส้นลมปราณไต ใช้ร่วมกับ เซิ- นซู ShenShu (BL23) จุด
อวัยวะหลังของไต เพื-อเสริ มบํารุ งชี-ไต; ถานจง TanZhong (CV17) จุดอิทธิพลต่อชี- ร่ วมกับ เฟ่ ยซู FeiShu
(BL13) จุดอวัยวะหลังของปอด ใช้เพื-อเสริ มบํารุ งชี-และทําให้การหายใจสงบราบรื- น; ชี-หย
ั- QiHai (CV6) เป็ น
จุดสําคัญในการบํารุ งชี- สามารถปรับสมดุลชี-ในช่องท้องส่ วนล่าง บํารุ งไต เสริ มชี-ปฐมภูมิ กระตุน้ หยาง และ
ควบคุมสารจําเป็ น ในกรณี น5 ีใช้เพื-อบํารุ งไตในการรองรับชี-และช่วยการหายใจให้ราบรื- น; เซินจู ้ ShenZhu
(GV12) และ เกาฮวง GaoHuang (BL43) ใช้การรมยาเพื-อช่วยแก้ไขอาการหอบหื ดเรื5 อรัง; จงหว่าน
ZhongWan (CV12) และ ผีซู PiShu (BL20) ใช้การรมยาเพื-อเสริ มหน้าที-มา้ มและบํารุ งชี-

µKI3h-+p
µBL23h-+p
µBL13h-+p
µCV17h-+p
µCV6h-+p
uGV12h-+p
uBL43h-+p

vCV12h-+p
vBL20h-+p

รู ปทีP 4 จุดรักษาโรคหืดจากไตพร่ อง

