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การศึกษาเปรียบเทียบจุดสัญญาณนวดแพทยแผนไทยและจุดฝงเข็มแพทยแผนจีน
ในการรักษาโรค Bell’s palsy หรืออัมพาตใบหน3า
A Comparison Study of Traditional Thai Medicine Massage points and
Traditional Chinese Medicine Acupuncture points for treatment Bell’s palsy
ปานียา ณัฐชนาวรเดช
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแพทย!แผนไทยประยุกต!
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บทคัดยEอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค!เพื่อศึกษาจุดสัญญาณนวดของแพทย!แผนไทยและจุดฝ5งเข็มของแพทย!
แผนจีนในการรักษาโรคอัมพาตใบหน8าอัมพาตแบบเบลล! (Bell’s palsy) ซึ่งเปDนโรคที่พบบEอยในคลินิกระบบ
ประสาทและหู คอ จมูก โดยมีความผิดปกติของเส8นประสาทสมองเส8นที่ 7 ซึ่งทําหน8าที่เกี่ยวกับการควบคุม
การเคลื่อนไหวของกล8ามเนื้อใบหน8า ในป5จจุบันยังไมEทราบสาเหตุของโรคที่แนEชัด แตEมีหลักฐานหรือทฤษฎีซึ่ง
เชื่อวEานEาจะเกิดจากกลุEมไวรัส Herpes โดยตรง ทําให8มีอาการอัมพาตใบหน8าซีกใดซีกหนึ่ง มักเกิดขึ้นแบบแบบ
พลันและไมEรู8ตัวมากEอน โดยอาจจะมีอาการแสบตา ปKดตาได8ไมEสนิท รับประทานอาหารแล8วน้ําลายไหลออก
ทางมุมปาก ปากเบี้ยวหรืออาการอื่นๆรEวม ทําให8เกิดผลกระทบตEอภาพลักษณ! โดยบทความนี้จะศึกษาและ
เปรี ยบเทีย บจุ ดสัญ ญาณนวดของแพทย!แผนไทยและจุด ฝ5งเข็มของแพทย! แผนจีน ในการรักษาโรคอัมพาต
ใบหน8าอัมพาตแบบเบลล! (Bell’s palsy) เพื่อวิเคราะห!ตําแหนEงและจุดสําคัญของแตEละศาสตร!และพัฒนา
ศาสตร!การแพทย!ทั้งสองนี้ในอนาคต
Abstract
This research aims to analyze and compare traditional Thai medicine massage points
and traditional Chinese medicine acupuncture points for treating Bell’s palsy, which is a
common disease in the neurological system and ear nose throat (ENT) clinic. As the
disorders of the 7th is not common, the study also aims to pinpoint the controlling factor of
movement in facial muscles. At present, the exact cause of disease remains unknown, but
there is evidence or theory which is believed to be caused by the herpes viruses affecting
facial hemiplegia, which often occurs suddenly and unconsciously. This symptom may have
a burning sensation, disabling your eyes to open completely, eating and drooling out of the
corner of the mouth, and aggravated mouth or other symptoms. Overall, this will affect the
aesthetic of the face. Overall, this research study compared to traditional Thai medicine
massage points and traditional Chinese medicine acupuncture points for treatment Bell’s
palsy will analyze the position and key points for each traditional medicine and develop
traditional Thai medicine and traditional Chinese medicine in the future.
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บทนํา
ป5 จ จุ บั น การรั กษาโรคมี ห ลายแนวทาง หลายทE า นคงไมE เ คยได8 ยิ น คํ า วE า “แพทย! แผนตะวั น ออก”
(oriental traditional medicine) โดยสEวนมากเรามักจะได8ยินแพทย!แผนตะวันตกหรือแพทย!แผนป5จจุบัน
(western or modern medicine) แพทย!แผนตะวันออกของทวีปเอเชียถูกเรียกวEา “แพทย!แผนโบราณ”
การแพทย! แ ผนตะวั น ออกมี ป ระวั ติ ย าวนานเปD น พั น ปj มี การเกิ ด และพั ฒ นามาในขณะที่ วิ ทยาศาสตร! และ
เทคโนโลยียังไมEเจริญก8าวหน8า ความรู8ตEางๆมาจากการสะสมประสบการณ!การรักษาอยEางตEอเนื่อง แพทย!แผน
ตะวันออกมองลักษณะที่สัมพันธ!กัน มองทุกอยEางที่ใกล8ๆตัวสัมพันธ!กัน มองวEาอวัยวะตEางๆในรEางกายของ
มนุษย!สัมพันธ!และเปDนหนึ่งเดียวกันรวมถึงความสัมพันธ!กับสิ่งแวดล8อมและจักรวาล ด8วยอิทธิพลจากปรัชญา
แนวคิดครอบคลุมถึงวิถีการดําเนินชีวิตในยุคสมัยนั้น เราสามารถแบEงการแพทย!ตะวันออกเปDนหลักใหญEๆ ได8 3
หลัก คือ จีน อินเดีย (หรือที่เรียกวEา อายุรเวท) และอาหรับ(หรือที่เรียกวEา ยูนานิ) นอกจากนั้นยังมีแพทย!แผน
ตะวันออกของชนชาติอื่นเชEนกัน เชEน มองโกล ซินเกียง รวมถึงไทย (หรือที่เรียกวEาการแพทย!แผนไทย) ด8วย
เชEนกัน
การแพทย! แผนไทย เปDน ความรู8 ที่สืบ ตEอกั นมาตั้ งแตE ภูมิป5 ญญาของบรรพบุรุ ษจากในอดี ตที่ ยั งไมE มี
วิทยาศาสตร!และเทคโนโลยีเข8ามา ในยุคสุโขทัยในราวปj ค.ศ. 1370 การแพทย!แผนไทยนั้นสามารถแบEงออกได8
4 สาขา คือ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ!และหัตถเวชกรรมไทย(การนวดไทย) หัตถเวชกรรมไทย
หรือการนวดไทยนั้นมีความเจริญรุEงเรืองมากในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยพระบรมไตรโลกนาถและในสมัยสมเด็จ
พระนารายณ!มหาราชด8วย หลักในการรักษาโรคโดยการนวดไทยนั้นมุEงหวังผลเพื่อต8องการทําให8เกิดผลตEอ
อวัยวะ กล8ามเนื้อและเนื้อเยื่อที่อยูEลึก โดยเพิ่มการไหลเวียนเลือดและเพิ่มการทํางานของเส8นประสาทให8มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ในด8 า นการแพทย! แ ผนจี น เปD น การแพทย! โ บราณของชาวฮั่ น ซึ่ ง เปD น การแพทย! ที่ มี
ประวัติศาสตร!การรักษาในชาวจีนยาวนานมากวEา 5,000 ปj โดยมีองค!ประกอบหลักคือ การวินิจฉัยหรือการ
บอกโรค การรักษาด8วยการฝ5งเข็ม การใช8ยาสมุนไพร และอาหารที่เปDนยา การแพทย!แผนโบราณจีนกําเนิดขึ้น
โดยชนเผEาที่อาศัยบริเวณแถบแมEน้ําเหลืองของจีน มีการคิดค8นทฤษฎีและพัฒนาเพิ่มขึ้นในแตEละยุคสมัยอยEาง
ตEอเนื่อง จนเกิดแพทย!จีนที่มีชื่อเสียง เกิดสํานักแพทย!และตําราแพทยศาสตร!ที่สําคัญจํานวนมาก อยEางไรก็ตาม
การแพทย!แผนจีนได8แพรEหลายออกไปยังดินแดนอื่นๆอีกมาก โดยเฉพาะประเทศไทยการแพทย!แผนจีนได8เข8า
มามีอิทธิพลในด8านการรักษาเยียวยาคนไทยมายาวนาน
การรักษาโรคโดยวิธีการนวดแผนไทยและการฝ5งเข็มเปDนสิ่งที่แพรEหลายในป5จจุบัน โดยเฉพาะผู8ที่ปrวย
เปDนโรคเรื้อรัง เชEน ไมเกรน, ออฟฟKศซินโดรม, ข8อเขEาเสื่อม, Bell’s Palsy หรือโรคเรื้อรังอื่นๆ ซึ่งโรคเหลEานี้
เปDนป5ญหาใหญEในการใช8ชีวิตประจําวัน การรักษาโดยวิธีเหลEานี้เปDนวิธีที่สะดวกตEอตัวผู8ปrวย ทําให8ผู8ปrวยมี
อาการเจ็บปวดลดลง จากแนวทางการรักษาหลากหลายวิธีที่สามารถรักษาโรคได8ทําให8ผู8วิจัยสนใจที่จะทําวิจัย
เรื่องการเปรียบเทียบจุดสัญญาณนวดและจุดฝ5งเข็มในการรักษาโรคBell’ Palsy หรือ อัมพาตใบหน8า

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาจุดสัญญาณนวดในการรักษาโรคBell’ Palsy หรือ อัมพาตใบหน8า
2. เพือ่ ศึกษาจุดฝ5งเข็มในการรักษาโรคBell’ Palsy หรือ อัมพาตใบหน8า
3. เพือ่ เปรียบเทียบจุดสัญญาณนวดและจุดฝ5งเข็มในการรักษาโรคBell’ Palsy หรือ อัมพาตใบหน8า
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นิยามศัพทเฉพาะ
จุดสัญญาณ หมายถึง จุดหรือตําแหนEงสําคัญของเส8นในรEางกาย ที่สามารถบังคับจEายเลือด ความร8อน
และพลังประสาทไปเลี้ยงบริเวณตEาง ๆ ของรEางกาย จุดสัญญาณ มีหลักอยูEเส8นละ 5 จุด ในแตEละโรคอาจมีแนว
เส8นรอง หรือจุดลูกสัญญาณประกอบอีก
เส3นประธานสิบ หมายถึง หลอดเลือด เอ็น กล8ามเนื้อ เยื่อหุ8มกระดูก พลังประสาท และพลังเลือดลม
เส8นเอ็นทั่วรEางกายประมาณ 72,000 เส8น และมีเอ็น 10 เส8นเปDนประธาน
จุดฝงเข็ม หมายถึง จุดที่มีตําแหนEงแนEนอนอยูEบนสEวนผิวของรEางกาย ซึ่งเมื่อถูกกระตุ8นโดยวิธีการ
หนึ่ง ๆ เชEน การใช8เข็มแทง, การกดนวด หรือการกระตุ8นด8วยกระแสไฟฟuา สามารถที่จะมีบทบาทในการรักษา
อาการและโรคได8 โดยสEวนใหญEจุดตEาง ๆ จะกระจายอยูEตามแนวทางเดินของเส8นลมปราณ
โรคBell’ Palsy หรือ อัมพาตใบหน3า หมายถึง ภาวะที่กล8ามเนื้อใบหน8าข8างใดข8างหนึ่งอEอนแรงหรือ
เกิดอัมพาตชั่วขณะ โดยมีสาเหตุมาจากเส8นประสาทบนใบหน8าเกิดความผิดปกติ ซึ่งภาวะนี้มักสEงผลให8ผู8ปrวยมี
ใบหน8าเบี้ยวครึ่งซีก สEวนผู8ปrวยที่ใบหน8าเบี้ยวทั้งหมดพบได8ไมEบEอยนัก
การแพทยแผนไทย หมายถึง วิชาชีพทางการแพทย!ของชาวไทยที่ใช8รักษาผู8ปrวย เปDนการแพทย!ที่
อาศัยความรู8และภูมิป5ญญาของคนไทยที่ได8ทดลอง ปฏิบัติจริงแล8วได8ผล แล8วจึงสะสมถEายทอดสืบตEอกันมา ผู8ที่
เปDนแพทย!แผนไทยที่สมบูรณ!แบบ จะต8องมีบทบาทหน8าที่ในการประกอบวิชาชีพ 4 ด8าน คือ เวชกรรมไทย
เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ!ไทย และหัตถเวชกรรมไทย
แพทยแผนจีน หมายถึง วิชาทางการแพทย!ของชาวจีนที่ใช8เพื่อรักษาผู8ปrวยซึ่งก็มีประวัติความเปDนมา
ยาวนานกวEา 5,000 ปjเลยทีเดียว สําหรับวิธีการรักษาตามแบบแพทย!แผนจีน สามารถแบEงออกได8เปDน 6 วิธี
คือ การฝ5งเข็ม การครอบแก8ว การกวาซา การเปKดตํารายาจีน การนวดทุยหนา การรมด8วยโกฐจุฬาลัมพา
ระเบียบวิธีวิจัย
รูปแบบการศึกษา
เปDนการศึกษาจากข8อมูลเอกสารงานวิจัย (documentary research) ที่เกี่ยวข8องกับจุดที่ใช8ในการ
รักษาโรค Bell’s palsy หรือโรคอัมพาตใบหน8าของจุดนวดกับจุดที่ใช8ในการฝ5งเข็ม และสรรพคุณของจุดนวด
แพทย!แผนไทยและจุดฝ5งเข็มแพทย!แผนจีน โดยเอกสารที่ใช8ในการศึกษาหลักด8านจุดนวดของแพทย!แผนไทย
นั้นจะใช8หนังสือหัตถเวชกรรมไทย(นวดแบบราชสํานัก)ของมูลนิธิสEงเสริมการแพทย!แผนไทยเดิมฯโรงเรียน
อายุรเวท สEวนเอกสารที่ใช8ในการศึกษาจุดฝ5งเข็มของแพทย!แผนจีนนั้นจะใช8หนังสือตําราฝ5งเข็ม เพื่อนํามา
วิเคราะห!ข8อมูลและเปรียบเทียบข8อมูลเพื่อให8ได8ข8อสรุปในด8านที่เหมือนและแตกตEางกันเกี่ยวกับการรักษาโรค
Bell’s palsy หรืออัมพาตใบหน8าเพื่อเปDนแนวทางการรักษาผู8ปrวยในอนาคต
เปรียบเทียบประเภทจุดในการรักษาโรค Bell’s palsy หรือ อัมพาตใบหน3า
ประเภทของจุดนวดของแพทยแผนไทย จุดนวดของแพทย!แผนไทยมีอยูE 2 ประเภท คือ จุดประธาน
สิบ และ จุดสัญญาณนวด
1. จุดประธานสิบ เปDนจุดนวดที่อยูEบนเส8นประธานสิบ เรียกวEา จุดประธานสิบ เปDนจุดหลักที่ใช8ในการ
นวดของแพทย!แผนไทย จุดเหลEานี้มีชื่อเรียกและตําแหนEงที่แนEนอนกระจายตัวอยูEบนเส8นประธานสิบ เส8น
ประธานสิบมีทั้งหมดสิบเส8น ประกอบไปด8วย 1. เส8นอิทา 2. เส8นปKงคลา 3. เส8นปKงคลา 4. เส8นกาลทารี 5. เส8น
สหัสรังสี 6. เส8นทวารี 7. เส8นจันทภูสัง 8. เส8นรุชํา 9. เส8นสุขุมัง 10. เส8นสิกขิณี เมื่อเส8นประธานสิบมีอาการ
ผิดปกติหรือเกิดโรค จุดประธานสิบก็จะสะท8อนหรือแสดงอาการตEางๆออกมา
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2. จุ ด สั ญ ญาณ เปD น จุ ด ที่ นิ ย มใช8 กั น มากในป5 จ จุ บั น ประกอบไปด8 ว ย 1. สั ญ ญาณขาด8 า นนอก 2.
สัญญาณขาด8านใน 3. สัญญาณหลัง 4. สัญญาณหัวไหลE 5.สัญญาณแขนด8านนนอก 6. สัญญาณแขนด8านใน 7.
สัญญาณศีรษะด8านหน8า 8. สัญญาณศีรษะด8านหลัง 9. สัญญาณท8อง 10. สัญญาณเขEา 11. สัญญาณข8อเท8า
12.สัญญาณจุดจอมประสาท
โดยผู8ปrวยที่เปDนโรค Bell’s palsy หรือ อัมพาตใบหน8านั้นจะมีการกดจุดสัญญาณ ได8แกE สัญญาณ 5
หลัง จุดสัญญาณ 1-5 ศีรษะด8านหน8าและจุดสัญญาณ 1-5 ศีรษะด8านหลัง
ประเภทของจุดฝงเข็มของแพทยแผนจีน จุดฝ5งเข็มมีอยูE 3 ประเภท ประกอบด8วย จุดในสิบสี่เส8น
ลมปราณหลัก จุดนอกเหนือสิบสี่เส8นลมปราณหลัก และจุดอาซื่อ
1. จุดในสิบสี่เส8นลมปราณหลัก คือ จุดที่อยูEบนสิบสองเส8นลมปราณหลักและจุดที่อยูEบนเส8นลมปราณ
พิเศษ ตูมEายและเหริ่นมEาย จึงเรียกวEา จุดในสิบสี่เส8นลมปราณหลัก เปDนจุดที่มีชื่อและตําแหนEงที่แนEนอน
2. จุดนอกเหนือสิบสี่เส8นลมปราณหลัก เปDนจุดที่มีชื่อและตําแหนEงที่แนEนอน แตEไมEได8อยูEบนสิบสี่เส8น
ลมปราณหลัก จึงเรียกวEาจุดนอกเหนือสิบสี่เส8นลมปราณหลักหรือจุดพิเศษ จุดฝ5งเข็มนี้พัฒนามาจากจุดอาซื่อ
3. จุดอาซื่อ จุดสะท8อน จุดเคลื่อนหรือจุดกดเจ็บ จุดประเภทนี้ไมEมีทั้งชื่อและตําแหนEงที่แนEนอนเปDน
จุดที่กําหนดขึ้นมาโดยอาศัยการดูจากตําแหนE งที่มีอาการเจ็ บหรือบริเวณที่ มีการสะท8อนและแสดงออกมา
บริเวณภายนอกรEางกาย สEวนมากจุดอาซื่อจะอยูEใกล8กับตําแหนEงที่เกิดโรค แตEบางครั้งก็อยูEหEางจากตําแหนEงที่
เกิดโรค
โดยผู8ที่ปrวยเปDนโรค Bell’s palsy หรือ อัมพาตใบหน8านั้น จะมีจุดที่ต8องฝ5งเข็ม ได8แกE ไป{หุ8ย (Bai
Hui), เหอกูE (He Gu), ฉวีชี (Qu Chi), หยางไป{ (Yang Bai), หยางหลิงเฉวียน (Yang Ling Guan), ซื่อไป{
(Sibai), จูเหลียว (Juliao), ตี้คัง (Dicang), ต8าหยิง (Daying), เสียกวาน (Xiaguan), ไปrกวาน (Baiguan), จู„
ซานหลี่ (Zusanli), กวานเหลียว (Quanliao), ไทEหยาง (TaiYang), เจียเชงเจียง (Jai Chengjiang) และ ซีเฉิน
คง (Sishencong) ซึ่งอยูEใกล8เคียงกับตําแหนEงที่มีอาการเจ็บปrวยและบางตําแหนEงก็อยูEหEางจากอาการเจ็บปrวย
ซึ่งการฝ5งเข็มในแตEละจุดก็ขึ้นอยูEกับอาการและชีพจรของผู8ปrวยด8วยเชEนกัน
วิเคราะหเปรียบเทียบประเภทของจุดสัญญาณนวดแพทยแผนไทยและจุดฝงเข็มแพทยแผนจีนใน
การรักษาโรค Bell’s palsy และโรคอัมพาตใบหน3า
จุดสัญญาณของนวดของแพทย!แผนไทยตําแหนEงที่แนEนอน กระจายตัวอยูEในตําแหนEงตEางๆของใบหน8า
เมื่อกดจุดสัญญาณลงบนใบหน8าจะสEงผลตEอการไหลเวียนเลือดบริเวณนั้นๆ สEวนจุดฝ5งเข็มของแพทย!แผนจีนที่มี
ทั้งหมด 3 ชนิด ได8แกE จุดในสิบสี่เส8นลมปราณหลัก จุดนอกเหนือสิบสี่เส8นลมปราณหลัก และจุดอาซื่อนั้นเปDน
จุดที่มีชื่อและตําแหนEงที่แนEนอน ซึ่งกระจายตัวอยูEบนเส8นลมปราณหลักเชEนกัน นอกเหนือจากที่กลEาวมาข8างต8น
ยังมีจุดอาซื่อ ซึ่งเปDนจุดที่ไมEได8มีชื่อเรียกและตําแหนEงที่แนEนอนแตEยังเปD นจุดที่ใช8ในการฝ5งเข็มเชEนกัน เมื่ อ
ฝ5งเข็มลงบนจุดตEางๆจะสEงผลตEอกล8ามเนื้อและอวัยวะในสEวนนั้นๆ
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ตารางแสดงจุดนวดแพทยแผนไทยและจุดฝงเข็มแพทยแผนจีนในการรักษาโรค Bell’s palsy และโรคอัมพาตใบหน3า
จุดสัญญาณ
ชEวยแก3อาการ
จุดฝงเข็ม
ชEวยแก3อาการ
จุดสัญญาณ 5 หลัง
มึนงงศีรษะ, ลมตะกัง
ไป{หุ8ย (Bai Hui)
ปวดศีรษะ, เวียนศีรษะ, หูอื้อ, อัลไซเมอร!
จุดสัญญาณ 1 ศีรษะด8านหน8า ตาพรEามัว, ปวดศีรษะ, อัมพาตหน8า
เหอกูE (He Gu)
เพิ่มภูมิคุ8มกัน, ปวดหัว, ไซนัส, ปรับสมดุลรEางกาย
จุดสัญญาณ 2 ศีรษะด8านหน8า ตาพรEามัว, ปวดศีรษะ, อัมพาตหน8า
ฉวีชี (Qu Chi)
ลดไข8, ขับเหงื่อ, ปรับสมดุลรEางกาย, โรคผิวหนัง
จุดสัญญาณ 3 ศีรษะด8านหน8า อัมพาตหน8า,หูอื้อ
หยางไป{ (Yang Bai)
ปวดศีรษะ, ไมเกรน, ปวดตา
จุดสัญญาณ 4 ศีรษะด8านหน8า อัมพาตหน8า,หูอื้อ
หยางหลิงเฉวียน (Yang Ling Guan) กล8ามเนื้อกระตุก, ชา, อัมพาต, ปวดตามข8อ, คลื่นไส8
จุดสัญญาณ 5 ศีรษะด8านหน8า ปากเบี้ยว, ลิ้นกระด8าง, ชาริมฝjปาก
ซื่อไป{ (Sibai)
เปลือกตากระตุก, น้ําตาไหล, อัมพาตใบหน8า
จุดสัญญาณ 1 ศีรษะด8านหลัง อัมพาตหน8า, หลับตาไมEลง, ยักคิ้วไมEขึ้น
จูเหลียว (Juliao)
เปลือกตากระตุก, ปวดแก8มกรือกราม, อัมพาตใบหน8า
จุดสัญญาณ 2 ศีรษะด8านหลัง อัมพาตหน8า, หลับตาไมEลง, ยักคิ้วไมEขึ้น
ตี้คัง (Dicang)
ปวดใบหน8า, อัมพาตแบบเบลล!, ปากเบี้ยว, หลับตาไมEลง
จุดสัญญาณ 3 ศีรษะด8านหลัง หูอื้อ, ลมออกหู, ตาพรEามัว
ต8าหยิง (Daying)
ปวดแก8มหรือกราม, ลิ้นแข็ง,หลับตาไมEลง
จุดสัญญาณ 4 ศีรษะด8านหลัง หูอื้อ, ลมออกหู, ตาพรEามัว
เสียกวาน (Xiaguan)
หู8อื้อ, ปวดกราม, ป5ญหาเรื่องการได8ยิน
จุดสัญญาณ 5 ศีรษะด8านหลัง มึนงง, เวียนศีรษะ, ปวดศีรษะ
ไปrกวาน (Baiguan)
กล8ามเนื้อต8นขาลีบ, ปวดหลังสEวนลEาง
จู„ซานหลี่ (Zusanli)
ระบบทางยEอยอาหาร, กระตุ8นภูมิคุ8มกัน, อารมณ!ไมEคงที่
กวานเหลียว (Quanliao)
อัมพาตใบหน8า, เปลือกตากระตุก,
ไทEหยาง (TaiYang)
ปวดบริเวณรอบดวงตา, ไมเกรน, เวียนศีรษะ, ไซนัส
เจียเชงเจียง (Jai Chengjiang)
อัมพาตแบบเบลล!, อัมพาตใบหน8า
ซีเฉินคง (Sishencong)
ปวดหัว, เวียนหัว, สมาธิสั้น
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รูปแสดงจุดสัญญาณนวดแผนไทยที่ใช3ในการรักษาโรค Bell’s palsy หรือ อัมพาตใบหน3า
รูปที่ 1 แสดงจุดสัญญาณ 1-5 ศีรษะด8านหน8า

รูปที่ 2 แสดงจุดสัญญาณ 1-5 ศีรษะด8านหลัง
รูปแสดงจุดฝงเข็มที่ใช3ในการรักษาโรค Bell’s palsy หรือ อัมพาตใบหน3า
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รูปที่ 3 แสดงจุดฝ5งเข็มที่ใช8ในการโรค Bell’s palsy หรือ อัมพาตใบหน8า

รูปที่ 4 แสดงจุดฝ5งเข็มที่ใช8ในการโรค Bell’s palsy หรือ อัมพาตใบหน8า
สรรพคุณของจุดสัญญาณนวดแพทยแผนไทยในการรักษาโรค Bell’s palsy หรือโรคอัมพาตใบหน3า
จุดสัญญาณนวดนั้นจะอยูEบริเวณที่ใกล8กับจุดที่มีอาการ แตEก็ยังมีบางจุดที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคบริเวณที่หEาง
ออกไป การกดจุดสัญญาณ 1-5 ศีรษะด8านหน8านั้นจะชEวยแก8อาการตาพรEามัว ปวดศีรษะ หูอื้อ ปากเบี้ยว ลิ้น
กระด8าง ชาริมฝjปากและลดอาการอัมพาตหน8า และการกดจุดสัญญาณ 1-5 ศีรษะด8านหลังนั้นจะชEวยแก8อาการ

877

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

หลับตาไมEลง ยักคิ้วไมEขึ้น หู8อื้อ ลมออกหู ตาพรEามัว มึนงงและลดอาการอัมพาตหน8า ทําให8ผู8ปrวยรู8สึกดีขึ้นเปDนการ
ผEอนคลายกล8ามเนื้อมากขึ้น
สรรพคุณของจุดฝงเข็มในการรักษาโรค Bell’s palsy หรือโรคอัมพาตใบหน3า จุดฝ5งเข็มนั้นจะอยูE
บริเวณที่ใกล8กับจุดที่มีอาการ แตEก็ยังมีบางจุดที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคบริเวณที่หEางออกไป การฝ5งเข็มในจุด
ตEางๆนั้นขึ้นอยูEกับอาการและชีพจรของผู8ปrวย การฝ5งเข็มในจุด ไป{หุ8ย (Bai Hui), เหอกูE (He Gu), ฉวีชี (Qu Chi),
หยางไป{ (Yang Bai), หยางหลิงเฉวียน (Yang Ling Guan), ซื่อไป{ (Sibai), จูเหลียว (Juliao), ตี้คัง (Dicang), ต8า
หยิง (Daying), เสียกวาน (Xiaguan), ไปrกวาน (Baiguan), จู„ซานหลี่ (Zusanli), กวานเหลียว (Quanliao), ไทE
หยาง (TaiYang), เจียเชงเจียง (Jai Chengjiang) และ ซีเฉินคง (Sishencong) ทั้งหมดนั้น การฝ5งเข็มจะชEวย
ระงับอาการปวดใบหน8า ลดอาการอัมพาตใบหน8าหรืออัมพาตแบบเบลล! ลดอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ เปลือก
ตากระตุก หูอื้อ ชาริมฝjปาก ชาใบหน8า รวมถึงปรับสมดุลรEางกาย กระตุ8นภูมิคุ8มกันทําให8ผู8ปrวยรู8สึกดีขึ้น
บทสรุป
จุดสัญญาณของนวดแพทย!แผนไทยนั้นมีจุดที่อยูEใกล8บริเวณตําแหนEงที่มีแนEนอน กระจายตัวอยูEในตําแหนEง
ตEางๆของใบหน8า มีความสัมพันธ!กับระบบกล8ามเนื้อและการไหลเวียนเลือด การกดจุดสัญญาณเปDนการกดจุดเพื่อ
บังคับเลือดและความร8อนสEงไปยังตําแหนEงตEางๆที่มีอาการ เพื่อชEวยลดอาการเกร็งของกล8ามเนื้อทําให8กล8ามเนื้อ
คลายตัว ปรับระบบการเลือดไหลเวียนเพื่อชEวยให8เลือดไหลเวียนได8ดีมากขึ้นและชEวยแก8อาการตามจุดนั้นๆ สEวน
จุดฝ5งเข็มของแพทย!แผนจีนในการรักษาโรค Bell’s palsy หรือโรคอัมพาตใบหน8านั้นมีจุดที่มีชื่อและตําแหนEงที่
แนEนอน ซึ่งกระจายตัวอยูEบนเส8นลมปราณหลักและยังมีจุดที่ไมEได8มีชื่อเรียกและตําแหนEงที่แนEนอนแตEยังเปDนจุดที่ใช8
ในการฝ5งเข็มทั้งนี้ขึ้นอยูEกับอาการและชีพจรของผู8ปrวย การฝ5งเข็มเปDนการฝ5งเข็มเพื่อชEวยระงับอาการปวด ลด
อาการปวด กระตุ8นภูมิคุ8มกัน กระตุ8นอวัยวะตEางๆให8ทํางานได8ดีมากขึ้นและชEวยปรับสมดุลรEางกาย ศาสตร!ทั้งสอง
ศาสตร!นี้มีตําแหนEงการแก8อาการที่จุดเดียวกันและมีบางจุดที่ใกล8เคียงกัน การรักษาด8วยศาสตร!ทั้งสองศาสตร!นี้เปDน
อีกทางเลือกหนึ่งเพื่อชEวยให8ผู8ปrวยมีทางเลือกมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเปDนการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู8ปrวย รวมถึง
การคิดวิเคราะห!เพื่อตEอยอดองค!ความรู8ทั้งสองศาสตร!นี้ให8เกิดประโยชน!สูงสุด
รายการอ3างอิง
นายแพทย!สุรเกียรติ อาชานานุภาพ (2553, หน8า 634) กลEาววEาอัมพาตเบลล! หมายถึงอาการอัมพาตของกล8ามเนื้อ
ใบหน8าซีกใดซีกหนึ่ง
ตํารากายวิภาคศาสตร!พื้นฐาน ภาควิชากายวิภาคศาสตร! คณะศิริราชพยาบาล (2552, หน8า 109 และ 114)
กลEาวถึงกะโหลกศีรษะและกล8ามเนื้อศีรษะ
มูลนิธิฟ‡ˆนฟูสEงเสริมการแพทย!ไทยเดิมฯโรงเรียนอายุรเวท (หน8า 97) กลEาวถึงกายวิภาคศาสตร!สัญญาณตEางๆ
(2555, หน8า 66 และ 67)
พรชัย สถิรป5ญญา (2545) ได8ศึกษาวิจัยเรื่องโรคอัมพาตแบบเบลล!: แนวคิดป5จจุบันเกี่ยวกับกลไกการเกิดโรค การ
รักษาและการพยากรณ!โรค
วรพงษ! ปะดุกา, สาคร แง8นกลางดอน (2561) ได8ศึกษาวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบจุดฝ5งเข็มแพทย!แผนจีนกับจุด
นวดแพทย!แผนไทย
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