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บทคัดย่อ 

ภาวะนอนไม่หลับพบบ่อยมากขึ ้นในวัยหนุ ่มสาว วัยทำงานและวัยผู ้ส ูงอายุ ซึ ่งมีสาเหตุจากปัจจัยด้านสุขภาพ  
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ภาวะนี้ส่งผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ในร่างกายและความสามารถในการดำเนินชีวิตหลาย ๆ ด้าน  
การรักษาด้วยการรับประทานยา อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้ ผู้ป่วยจึงหันมารักษาด้วยแพทย์ทางเลือกมากข้ึน การรักษาด้วยการ
ฝังเข็มตามศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาภาวะนอนไม่หลับ  

บทความนี้จึงได้ศึกษาข้อมูลงานวิจัยในประเทศจีนที่เกี่ยวกับการฝังเข็มในการรักษาภาวะนอนไม่หลับย้อนหลัง 5 ปี 
วัตถุประสงค์ ของการศึกษาครั้งน้ีเพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้สำหรับการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะนอนไม่หลับในประเทศไทย และ
เพื่อเป็น แนวทางการเพิ่มทางเลือกในการรักษาให้กับผู ้ป่วย จากผลการศึกษาพบว่า การฝังเข็มมีประสิทธิภาพในการรักษา  
ภาวะนอนไม่หลับ นอกจากนี้การฝังเข็มยังเป็นวิธีการรักษาที่ง่าย สะดวก ผลข้างเคียงน้อย มีประสิทธิภาพในการรักษาสูง  
การฝังเข็ม รักษาภาวะนอนไม่หลับจึงเป็นแนวทางการรักษาอีกทางเลือกหนึ่ง  ที่ควรส่งเสริมให้มีการใช้ในการรักษาทางคลินิก 
มากขึ้น และควรส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อให้นำไปสู่การประยุกต์ใช้ร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ ได้ 

 
คำสำคัญ : ฝังเข็ม  ภาวะนอนไมห่ลับ  แพทย์แผนจีน  
 

Abstract 
Insomnia is more common in young adults, working age and elderly which is caused by factors such as 

health, economic and social factors. These conditions were affected quality of life including daily routine. Drug 
treatment may cause side effects. Acupuncture treatment was an alternative medical therapy, especially, 
traditional Chinese Medicine Science. Acupuncture treatment according to Traditional Chinese Medicine science. 
It has been recognized to be effective in treating insomnia.  

This paper aims to examine research data in China on acupuncture in the treatment of insomnia over 
the past 5 years. Insomnia in Thailand and as a guideline to increase treatment options for patients. From the 
results of the study, it was found that acupuncture is effective in treating insomnia. In addition, acupuncture is 
an easy, convenient treatment method with few side effects, high therapeutic efficiency. Acupuncture for 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 16 | Research and Innovation for SDGs in the Next Normal 

 

188 Oral Presentation 

insomnia is therefore an alternative treatment approach. that should encourage more clinical use and should 
encourage research to lead to its application in conjunction with other sciences. 

 
Keywords : Acupuncture, Insomnia, Traditional Chinese Medicine  
 
บทนำ 

ในปัจจุบันภาวะนอนไม่หลับเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย ท้ังในวัยหนุ่มสาว วัยทำงานและวัยผู้สูงอายุ เนื่องจากมีปัจจัยกระตุ้น
ที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านสุขภาพ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ภาวะความเครียด จากการเรียนและการทำงาน      
(พิมพิชญ์, 2564) ปัจจัยเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดภาวะนอนไม่หลับได้ ภาวะนอนไม่หลับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โรคร้ายแรง แต่ส่งผลกระทบ
ถึงการดำเนินชีวิต การเรียน การทำงานและสุขภาพ ทั้งอาจเป็นสาเหตุให้อาการต่าง ๆ เหล่านี้ เช่น อาการใจสั่น เจ็บหน้าอก  
เวียนหน้า ปวดศีรษะ ตลอดจนอัมพฤกษ์ อัมพาต กำเริบและพัฒนาไปสู ่อาการที ่ร ้ายแรงขึ ้นได้  (Fu, 2017) ตามศาสตร์ 
ทางการแพทย์แผนจีน สาเหตุของภาวะนอนไม่หลับเกิดจากยินหยางช่ีและเลอืดขาดความสมดุล จึงแสดงออกเป็นกลุ่มอาการต่าง ๆ 
เช่น กลุ่มอาการชี่ของหัวใจและม้ามพร่อง กลุ่มอาการหัวใจและม้ามพร่อง กลุ่มอาการม้าม และกระเพาะอาหารขาดความสมดุล 
กลุ่มอาการเสมหะร้อนกระทบอวัยวะภายใน กลุ่มอาการตับติดขัดจึงก่อให้เกิดไฟ กลุ่มอาการยินพร่องจึงก่อให้เกิดไฟ หรือ  
กลุ่มอาการหัวใจและไตไม่ประสานกัน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการนอนหลับ จึงก่อให้เกิดภาวะนอนไม่หลับขึ้น ในปัจจุบัน 
แนวทางการรักษาภาวะนอนไม่หลับทางการแพทย์แผนปัจจุบัน รักษาด้วยการรับประทานยาปฏิชีวนะ (China Sleep Research 
Association, 2017) ซึ่งหากรับประทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ผู้ป่วยอาจได้รับผลข้างเคียงจากฤทธิ์ยาได้ อาจเกิดการดื้อยา 
หรือหากหยุดยาแล้วมีโอกาสในการเกิดโรคซ้ำสูง (Huang et al., 2018) ผู้ป่วยจึงหันมารักษาด้วยแพทย์ทางเลือกมากยิ ่งขึ้น 
มีงานวิจัยจำนวนมากระบุถึงประสิทธิภาพของการฝังเข็มตามศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน ในปี ค.ศ. 2002 องค์การอนามัยโรค 
(WHO) ได้สรุปจากผลงานวิจัยและรองรับแล้วว่าการฝังเข็มรักษาภาวะนอนไม่หลับได้ผลที ่ดีอย่างชัดเจน (World Health 
Organization, 2003) การฝังเข็มนอกจากจะช่วยเพิ่มคุณภาพของการนอนหลับแล้ว ยังช่วยเพิ่มระยะเวลาในการนอน ทำให้
คุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้ป่วยดีขึ้นอีกด้วย (Bo, 2020) บทความนี้จึงได้ศึกษางานวิจัยในประเทศจีนเกี่ยวกับการฝังเข็มรักษาภาวะ
นอนไม่หลับและนำมาสรุปและวิเคราะห์เพื ่อให้การฝังเข็มเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะนอนไม่หลับและ  
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การรักษาร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ ได้ 
 
วิธีการวิจัย 

ทำการศึกษาข้อมูลงานวิจัย จากเว็บไซต์ www.cnki.net (China National Knowledge Infrastructure, CNKI) ซึ่งเป็น
ฐานข้อมูลความรู้ด้านการศึกษาของประเทศจีน โดยระบุคำค้นหา การฝังเข็มรักษาภาวะนอนไม่หลับคัดเลือกบทความย้อนหลัง    
5 ปี จากปี 2017-2022 ที่มีจำนวนผู้ป่วยที่มีภาวะนอนไม่หลับจำนวน 30 รายขึ้นไป โดยใช้วิธีการรักษา คือ การฝังเข็มเพียงอย่างเดียว 
เปรียบเทียบกับกลุ่มใช้ยาแผนปัจจุบันในการรักษา บทความทั้งหมดเป็นบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่าง  ๆ ของ
ประเทศจีนแล้ว จึงได้นำบทความนี้มาสรุปและวิเคราะห์ผลของการฝังเข็มรักษาภาวะนอนไม่หลับ 
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ผลการวิจัย 
 ภาวะนอนไม่หลับในทัศนคติของแพทย์แผนจีน 

ภาวะนอนไม่หลับ คือ ภาวะที ่ร ่างกายไม่สามารถนอนหลับได้อย่างปกติ มีความยากลำบากในการเข้านอนหรือ  
หลับ ๆ ตื่น ๆ ได้ง่ายหรือเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วมีความยากลำบากในการนอนหลับอีกครั้ง ในขณะเดียวกันอาจมีอาการอื่นร่วมด้วย  
เช่น ปวดศีรษะ เวียนหัว อ่อนเพลีย ไม่อยากอาหาร ใจสั่น ลืมง่าย ฝันเยอะ เป็นต้น (State Administration of Traditional 
Chinese Medicine, 1994) 
 กลไกการเกิดโรคตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน 
 ในทางศาสตร์การแพทย์แผนจีน ภาวะนอนไม่หลับเกิดจากความไม่สมดุลของยินหยางชี่และเลือดในอวัยวะตันและ 
อวัยวะกลวง สาเหตุหลักของภาวะนอนไม่หลบัคือ หยางไม่สามารถเข้าสู่ยิน ยินหยางไม่ประสานกัน ภาวะนอนไม่หลับโดย ส่วนมาก
สามารถแบ่งตามกลุ่มอาการได้ เช่นกลุ่มอาการหัวใจถุงน้ำดีช่ีพร่อง กลุ่มอาการหัวใจและม้ามพร่อง กลุ่มอาการม้าม และกระเพาะ
อาหารไม่สมดุลกัน กลุ่มอาการเสมหะร้อนกระทบอวัยวะภายใน กลุ่มอาการชี่ของตับติดขัดจนทำให้เกิดความร้อน กลุ่มอาการ  
ยินพร่องไฟกำเริบ กลุ่มอาการหัวใจและไตไม่ประสานกัน เป็นต้น ปัจจัยหลักท่ีก่อให้เกิดภาวะนอนไม่หลับ มีสองปัจจัย ปัจจัยแรก
คือสาเหตุเกิดจากยินหยางชี่เลือดขาดความสมดุล ก่อให้เกิดภาวะนอนไม่หลับ ปัจจัยที่สอง เกิดจากการ ได้รับผลกระทบจากโรคอื่น ๆ  
เช่น อาการไอ แน่นท้อง เป็นต้น ส่งผลต่อการนอน (Ge et al., 2018; Zou et al., 2018)  
 การฝังเข็มรักษาภาวะนอนไม่หลับ 

ในประเทศจีน มีงานวิจัยจำนวนมากที่แสดงถึงประสิทธิภาพของการฝังเข็มรักษาภาวะนอนไม่หลับ จึงได้ศึกษาและ 
รวบรวมข้อมูล และยกตัวอย่างบทความวิจัยมา 8 บทความ ซึ่งทำการศึกษาในผู้ป่วยที่มีอาการนอนไม่หลับจำนวน 4 บทความ 
ผู้ป่วยวัยทองที่มีภาวะนอนไม่หลับจำนวน 3 บทความ และผู้ป่วยมะเร็งกลุ่มอาการหัวใจและม้ามพร่องหลังการบำบัดด้วยเคมีที่มี
อาการนอนไม่หลับจำนวน 1 บทความ มีรายละเอียดงานวิจัยในประเทศจีนดังตารางที่ 1 ซึ่งประกอบ ไปด้วยผู้วิจัยหลัก จำนวน
ผู้ป่วยที่ทำการศึกษา จำนวนผู้ป่วยในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม วิธีการรักษาของทั้งสองกลุ่ม จุดฝังเข็มหลักและชื่อยาที่ใช้ 
ในการรักษา รวมถึงประสิทธิภาพของการรักษาทั้งหมดหรือผลการทดลองที่แสดงค่านัยสําคัญทางสถิต (P-value)หรือผลการ
ทดลองอื่น ๆ 

 
ตารางที่ 1 การฝังเข็มรักษาภาวะนอนไม่หลับ 

ผู้วิจัยหลัก จำนวนผู้ป่วย 

(ราย) 

กลุ่มทดลอง 

(ราย) 

จุดฝังเข็มหลัก กลุ่มควบคุม 

(ราย) 

ชื่อยา 

(ปริมาณยา) 

ประสิทธิภาพของการ 

รักษาทั้งหมด/ผลการ 

ทดลอง 

Teng Y 

(Teng et al., 

2017) 

42 ฝังเข็ม (22) Shenting (GV24), 

Taiyang (EX-HN5), 

Yintang (EX-HN3), 

Neiguan (PC6), 

Shenmen (HT7),  

Hegu (LI4), 

Sanyinjiao (SP6), 

Taichong (LR3) 

ยา (20) Estazolam  

1 mg/d 

กลุ่มทดลอง 81.82% 

กลุ่มควบคุม 70.0% 

(P<0.05) 
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ผู้วิจัยหลัก จำนวนผู้ป่วย 

(ราย) 

กลุ่มทดลอง 

(ราย) 

จุดฝังเข็มหลัก กลุ่มควบคุม 

(ราย) 

ชื่อยา 

(ปริมาณยา) 

ประสิทธิภาพของการ 

รักษาทั้งหมด/ผลการ 

ทดลอง 

Yang J 

(Yang et 
al., 2017) 

162 ฝังเข็ม (81) Neiguan (PC6), ยา (81) Estazolam 
1 mg/d 

กลุ่มทดลอง 91.36% 
Shenmen (HT7), กลุ่มควบคุม 76.54% 
Taixi (K13), (P < 0.05) 
Zusanli (ST36), FSH, LH, E2, PSQI 
Zhongwan (CV12) (P<0.05) 

Zhang W 

(Zhang et 
al., 2017) 

62 ฝังเข็ม (31) Baihui (GV20), ยา (31) Estazolam 
1 mg/d 

กลุ่มทดลอง 93.55% 
Sishencong (EX-HN1), กลุ่มควบคุม 86.67% 
Anmian (EX-HN19), (P<0.05) 
Taichong (LR 3),  
Geshu (BL17)  

Song S 

(Song and 
Cui, 2019) 

212 ฝังเข็ม (106) Taixi (K13),  
Shenmen (HT7), 
Sanyinjiao (SP6),  
Hegu (LI4),  
Qihai (CV6), 
Guanyuan (CV4), 
Taichong (LR3), 
Zusanli (ST36) 

ยา (106) 

 

 

 

 

Lorazepam 
0.5 mg/d 

กลุ่มทดลอง 96.23% 
กลุ่มควบคุม 83.96% 
(P<0.05) 
FSH ลดลง 
E2 เพิ่มขึ้น 

Shi Y 

(Shi, 2020) 
80 ฝังเข็ม (40) Baihui (GV20),  

Xinhui (GV22) 
ยา (40) Diazepam 

2.5 mg/d 
กลุ่มทดลอง 92.5% 
กลุ่มควบคุม 72.5% 
(P<0.05) 
*PSQI ลดลง 
*AIS ลดลง 
*ZPS ลดลง 

Shao Z 

(Shao, 2018) 
45 ฝังเข็ม (23) Sishencong (EX-HN1), 

Sanyinjiao (SP6), 
Shenmen (HT7) 

ยา (22) Alprazolam 
0.4 mg/d 

กลุ่มทดลอง 91.3% 
กลุ่มควบคุม 81.1% 
(P<0.05) 
*PSQI (P<0.05) 

Bo C  
(Bo, 2020) 

80 ฝังเข็ม (40) Baihui (GV20), 
Shenmen (HT7), 
Shenting (GV24), 
Sanyinjiao (SP6) 

ยา (40) Alprazolam 
2 เม็ด/d 

กลุ่มทดลอง 95% 
กลุ่มควบคุม 80% 
(P<0.05) 
 

Gao P 
(Gao, 2021) 

110 ฝังเข็ม (55) Shenmen (HT7), 
Sanyinjiao (SP6), 
Anmian (EX-HN19) 

ยา (55) Estazolam  
1 mg/d 

กลุ่มทดลอง 96.36% 
กลุ่มควบคุม 74.55% 
(P<0.05) 

      *PSQI ลดลง 
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คําอธิบายคําย่อในตารางที่ 1 
*FSH                      Follicle Stimulating Hormone 
*LH                        Luteinizing hormone 
*E2                        Estradiol 
*PSQI                     Pittsburgh sleep quality index 
*AIS                       Athens insomnia scale 
*ECOG, ZPS scores   Physical state in Eastern Cooperative Oncology Group 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาข้อมูลงานวิจัยในประเทศจีน พบว่า ตามศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน สาเหตุของภาวะนอนไม่หลับ  
เกิดจาก ยินหยางชี่และเลือดขาดความสมดุล จึงแสดงออกเป็นกลุ่มอาการต่าง ๆ เช่นกลุ่มอาการชี่ของหัวใจและม้ามพร่อง  
กลุ่มอาการหัวใจและม้ามพร่อง กลุ่มอาการม้ามและกระเพาะอาหารขาดความสมดุล กลุ่มอาการเสมหะร้อนกระทบอวัยวะภายใน 
กลุ่มอาการตับติดขัดจึงก่อให้เกิดไฟ กลุ่มอาการยินพร่องจึงก่อให้เกิดไฟ หรือกลุ่มอาการหัวใจและไตไม่ประสานกัน ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพของการนอนหลับ จึงก่อให้เกิดภาวะนอนไม่หลับขึ้น ดังนั้นหลักการรักษาโรคพื้นฐานด้วยการฝังเข็มคือ บำรุงหัวใจและ
ม้าม ปรับสมดุลให้ม้ามและกระเพาะอาหาร ขจัดเสมหะที่ก่อให้เกิดความร้อน ระบายไฟตับ หล่อเลี้ยงยินขับความร้อน ทำให้หัวใจ
และไตประสานกันและสงบเสินคุมจิตใจ (Huang, 2021) การรักษาจะรักษาตามกลุ่มอาการ จุดฝังเข็มที่ใช้บ่อย คือ จุด Baihui 
(GV20), Shenmen (HT7), Sishencong (EX-HN1), Neiguan (PC6) เป็นต้น จุด Baihui (GV20) อยู่บนเส้นลมปราณตู ตำแหน่ง
อยู่บริเวณกลางศีรษะ มึคุณสมบัติช่วยในการทำให้จิตใจสงบ สงบเสิน (Bo, 2020)  หากกระตุ้นจุดนี้ จะช่วยปรับสมดุลยินหยาง 
ในร่างกาย สงบลม ปลุกสมอง บำรุงชี่ไม่ให้หลุด ในกลไกของการฝังเข็มรักษาภาวะนอนไม่หลับ จะออกฤทธิ์ควบคุมการส่งกระแส
ประสาทในร่างกาย ช่วยให้การนอนหลับของผู้ป่วยดีขึ้น (Liu and Chen, 2018; Hei et al., 2018) จุด Shenmen (HT7) อยู่บน
เส้นลมปราณมือเส้ายินหัวใจ เป็นจุดหยวนของหัวใจ มึคุณสมบัติช่วยในการทำให้จิตใจสงบ มีส่วนช่วยควบคุมการทำงานของหัวใจ 
ส่งผลกระทบต่อสมองส่วน cerebral cortex สามารถควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ ช่วยบรรเทาอาการว้าวุ่นกระวนกระวายใจ 
ในผู้ป่วยกลุ่มอาการหัวใจและไตไม่ประสานกันได ้จุด Neiguan (PC6) อยู่บนเส้นลมปราณมอืเจวี๋ยยนิถุงหุ้มหัวใจ ตำแหน่งอยู่เหนือ
รอยพับข้อมือ 2 ชุ ่น ม ีคุณสมบัติช่วยในการสงบหัวใจ ทำให้เส ินสงบ ช่วยปรับสมดุลภายในและภา ยนอก (Ji, 2008)  
จุด Sishencong (EX-HN1) ตำแหน่งอยู ่บนสุดของศีรษะ มึคุณสมบัติช่วยให้สงบจิตใจ ช่วยในการนอนหลับ (Gao, 2021)  
Huang (2021) รายงานว่า การฝังเข็มจุด Baihui (GV20) และ Shenmen (HT7) จะช่วยเพิ่มการหลั่งสาร 5-HT ในส่วนของ 
hypothalamus และสาร 5-HT มีผลต่อการควบคุมการนอนหลับของร่างกาย สารนี้สามารถออกฤทธิ์กระตุ้นสมองส่วน cerebral 
cortex หากสาร 5-HT ในร่างกายต่ำเกินไป จะทำให้มีโอกาสค่อนข้างง่ายที่ก่อให้เกิดอารมณ์ทางด้านลบได้ เช่น อาการซึมเศร้า  
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการนอนหลับได้ การฝังเข็มจะช่วยควบคุมการหลั่งสาร 5-HT ซึ่งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ของนอนหลับให้ดีขึ้นได้ Gao (2021) รายงานว่า การฝังเข็มบนจุดฝังเข็ม จะกระตุ้นไปยังกล้ามเนื้อและระบบประสาทโดยรอบ 
ช่วยส่งเสริมการควบคุมระบบประสาทส่วนกลาง ช่วยให้ผู้ป่วยจิตใจสงบ และยังส่งเสริมการทำ งานของระบบไหลเวียน ทำให้ 
รอบของการนอนหลับ-การตื่นกลับสู่สภาวะปกติ ส่งผลต่อการปรับปรุงคุณภาพของการนอนหลับให้ดีขึ้นได้ การฝังเข็มจะได้ผลดี 
ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยด้วย นอกจากจะรักษาตามกลุ่มอาการแล้ว ผู้ป่วยยังต้องปรับเปลี่ยนพฤติการการใช้ชีวิต เช่น  
เข้านอนให้เป็นเวลา ก่อนนอนทำจิตใจให้สงบ ผ่อนคลาย ไม่เครียด และยังสามารถรับประทานอาหารที่มีฤทธิ์ช่วยในการนอนหลับ
ได้อีกด้วย จากการวิจัยจะเห็นได้ว่า การฝังเข็มรักษาภาวะนอนไม่หลับ นอกจากจะช่วยให้ประสิทธิภาพในการนอนดีขึ้นแล้ว   
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(Bo, 2020) ช่วยปรับสภาพจิตใจ คลายความวิตก กังวลและความเครียด (พิมพิชญ์, 2564) ยังทำให้เส้นลมปราณปลอดโปร่ง  
เมื่อเลือดไหลเวียนสะดวก ช่ีและเลือดในร่างกายเกิดความสมดุล ส่งผลให้ภาวะนอนไม่หลับดีขึ้น อวัยวะโดยรวมของร่างกายทำงาน
ได้ดีขึ้น อาการข้างเคียงจากภาวะนอนไม่หลับจึงดีขึ้น ทำให้คุณภาพในการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นตามไปด้วย (Huang, 2021) 
จึงสรุปได้ว่าการรักษาด้วยการฝังเข็มมีประสิทฺธิภาพโดยรวมดีกว่าเมื่อเทียบกับการรักษาด้วยยา สามารถนำมาประยุกต์ใช้รักษา
ผู้ป่วยในประเทศไทยได้ แต่งานวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับการฝังเข็มรักษาภาวะนอนไม่หลับในประเทศไทยยังมีน้อย ควรส่งเสริมให้  
มีการเก็บข้อมูลผู้ป่วย และส่งเสริมการวิจัยทางคลินิก เพื่อนำผลที่ได้ไปต่อยอดในการรักษาร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ ได้ต่อไป 
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