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คัดจมูกอาจพบผลขางเคียงและเสียคาใชจายสูง ดังนั้นหาก
การนวดจุดฝงเข็มซึ่งเปนวิธีที่งาย ไมเสียคาใชจายและไมมี
ผลขางเคียงสามารถลดอาการทางจมูกไดก็นาจะเปนอีกทาง
เลือกหนึ่งที่ใช รวมกับการรักษาแบบเดิมการศึกษานี้จึงมี
วัตถุประสงคเพือ่ ศึกษาผลของการนวดจุดฝงเข็มอิง๋ เซียงและ
อิ้นถังตออาการคัดจมูกในผูปวยภูมิแพทางจมูก
วิธีการศึกษา: เปนการศึกษาเชิงทดลองแบบสุมในผูปวย
ภูมแิ พทางจมูกทีม่ อี าการคัดจมูกทีโ่ รงพยาบาลกาฬสินธโุ ดย
ผูปวยจะถูกสุมเลือกเปน 2 กลุมกลุมแรกเปนกลุมที่นวดจุด
ฝงเข็มอิ๋งเซียงและอิ้นถังดวยตนเอง กลุมที่สองเปนกลุมที่
ไมไดนวดจุดฝงเข็ม จากนั้นจะประเมินผลหลังการรักษา 1
สัปดาหโดยดูจากอาการคัดจมูกและอาการน้ำมูก แลวทำการ
วิ เ คราะห ข อ มู ล ด ว ย Wilcoxon signed-rank test เพื่ อ
เปรียบเทียบภายในกลมุ เดียวกัน และทำการวิเคราะหขอ มูล
ด ว ย Mann-Whitney U-test เพื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว า ง
สองกลุม
ผลการศึกษา: ผปู ว ยทัง้ หมด 105 ราย อายุเฉลีย่ 38 ป (1568 ป) เปนเพศหญิงรอยละ 63.8 เปนกลุมที่นวดจุดฝงเข็ม
จำนวน 54 รายและเปนกลมุ ทีไ่ มไดนวดจุดฝงเข็มจำนวน 51
ราย พบวาหลังรักษาทั้งสองกลุมมีอาการคัดจมูกและอาการ
น้ำ มู ก ลดลงกว า ก อ นการรั ก ษาอย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ
(p=0.00) และพบว า กลุ ม ที่ น วดจุ ด ฝ ง เข็ ม มี อ าการคั ด
จมู ก ลดลงกว า กลุ ม ที่ ไ ม น วดจุ ด ฝ ง เข็ ม อย า งมี นั ย สำคั ญ
ทางสถิติ (p=0.00) สวนปริมาณน้ำมูกทีล่ ดลงกลับไมแตกตาง
กันทางสถิติ (p=0.52) ระหวางสองกลมุ
สรุ ป: การนวดจุ ด ฝ ง เข็ ม อิ๋ ง เซี ย งและอิ้ น ถั ง สามารถลด
อาการคัดแนนจมูกไดและอาจจะลดอาการน้ำมูกไดบาง

Background and objective: The usage of medications
to relief nasal congestion may cause side effect and
make a cost. If the massage of the acupuncture point
provides relief from nasal congestion, then this simple
technique would make a good alternative to pharmaceutical intervention. This study aim to determine the
effect of nasal massage of the “yingxiang” and “yintang”
acupuncture points in patients with nasal congestion
associated with allergic rhinitis.
Methods: A randomized control trial study was performed
at Kalasin hospital in patients with nasal congestion
associated with allergic rhinitis. They were randomized
divided into two groups; one group self massaged the
yingxiang and yintang points while the other group acted
as control group without massage. Nasal congestion
score and nasal secretion score were measured at
baseline and 1 week later. The data was analyzed by
Wilcoxon signed-rank test to compare scores within the
groups. The data was analyzed by Mann-Whitney U
test to compare scores between both groups. A p value
of < 0.05 was considered significant.
Results: Of 105 patients [mean (range) age, 38 (15-68)
years; 63.8% female], 54 were randomly assigned to
massage acupuncture point group and 51 were assigned
to control group. After treatment, mean nasal congestion score and mean nasal secretion score are improved
from baseline in both groups with statistically significant
different (p=0.00). There was statistically significant
difference between massage group and control group
to improve nasal congestion score (p=0.00). There was
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no statistically significant difference between massage
group and control group to improve nasal secretion score
(p=0.52).
Conclusion: Nasal massage of the “yingxiang” and
“yintang” acupuncture points can relief nasal
congestion and may relief some nasal secretion.
Further studies using both subjective and objective
measures of outcomes are recommended.
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บทนำ
โรคภูมิแพทางจมูกเปนภาวะที่ทำใหผูปวยทั้งเด็กและ
ผใู หญมาพบโสต ศอ นาสิกแพทยทหี่ อ งตรวจโรคผปู ว ยนอก
ไดบอยเปนอันดับตนๆ1 อาการทางจมูกไดแก คัดแนน และ
มีน้ำมูก ก็เปนอาการทีผ่ ปู ว ยมักจะมีรว มดวย2 วิธรี กั ษาอาการ
ดังกลาวมีหลายวิธไี ดแกการใชยารับประทานและยาพนจมูก3
ซึง่ นอกจากมีคา ใชจา ยสูงแลวยังมีโอกาสทีจ่ ะเกิดผลขางเคียงได
เชน ยาพนจมูกสำหรับลดอาการคัดจมูก (topical decongestant
เชน xylometazoline) หากใชไปนานๆ จะมีอาการคัดจมูก
มากขึ้น ทำใหตองใชปริมาณมากขึ้น เกิดภาวะที่เรียกวา
rhinitis medicamentosa4 นอกจากนีย้ งั อาจมีผลขางเคียงอืน่ ๆ
อีกไดแกปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะเปนตน ดังนั้นในปจจุบัน
จึงตองการหาวิธีการรักษาแบบทางเลือกอื่นๆ เชนการลาง
จมูกดวยน้ำเกลือ5,6 การสูดดมไอน้ำ7 การฝงเข็ม8-13 และการ
นวดจุดฝงเข็ม14 เพิม่ มากขึน้
จากข อ มู ล ขององค ก ารอนามั ย โลก (World Health
Organization) พบวารอยละ 70-80 ของประชากรในหลาย
ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลวใชวธิ กี ารรักษาแบบทางเลือก เชน การ
15
ฝงเข็ม และจากการประชุมรวมของสมาคมฝงเข็มป ค.ศ.
1997 พบวาการฝงเข็มมีความแพรหลายอยางมากในกลุม
แพทย และทันตแพทยเพื่อลดความเจ็บปวดและภาวะอื่นๆ
ในการประชุมรวมของสมาคมฝงเข็มป ค.ศ. 2002 พบวา
ชาวอเมริกา 8.2 ลานคนเคยรักษาดวยการฝงเข็ม16 ดังนั้น
จึ ง จำเป น ต อ งมี ก ารพิ สู จ น ท างวิ ท ยาศาสตร ถึ ง ประโยชน
ของการรักษาดวยวิธีฝงเข็ม
การฝงเข็มเปนวิธีการรักษาโดยใชเข็มฝงที่จุดเฉพาะ
เจาะจงตามการวินิจฉัยทางการแพทยแผนจีน (Traditional
Chinese Medicine หรือ TCM) ซึง่ เชือ่ วาจะมีผลสะทอนตอ
รางกายผานหลากหลายวิถีทาง17
จุดฝงเข็มอิ๋งเซียงและอิ้นถังเปนจุดที่ใชรักษาอาการ
ทางจมูกไดแก อาการคัดจมูก เลือดกำเดาไหล และน้ำมูกไหล8,18
ในประเทศจีนและญีป่ นุ นิยมนวดทีจ่ ดุ อิง๋ เซียงเพราะเปนจุดที่
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ระบุตำแหนงงายและสะดวกตอการใชนิ้วนวด หากการนวด
ทีจ่ ดุ ฝงเข็มซึง่ เปนวิธที งี่ า ยสามารถบรรเทาอาการทางจมูกได
ก็ น า จะเป น อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ในการนำมาใช ร ว มกั บ วิ ธี
การรั ก ษาแบบเดิ ม 14 ในอดี ต มี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ผลของ
การนวดจุดฝงเข็มตออาการทางจมูกนอยมากหรือมีการศึกษา
ในผปู ว ยจำนวนไมมาก ทำใหผลการศึกษาไมชดั เจน ดังนั้น
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อดูผลของการนวดจุดฝงเข็ม
อิ๋งเซียงและอิ้นถังตออาการคัดจมูกในผูปวยภูมิแพทางจมูก

วิธีการศึกษา
เป น การศึ ก ษาเชิ ง ทดลองแบบสุ ม ในผู ป ว ยที่ มี อ ายุ
มากกวาหรือเทากับ 15 ปและไดรบั การวินจิ ฉัยวาเปนโรคภูมแิ พ
ทางจมูก (โรคภูมแิ พ คือ ผปู ว ยมีอาการคันจมูก จาม น้ำมูกใส
เวลาสัมผัสสิง่ ทีแ่ พ)1 รวมกับมีอาการคัดจมูกระดับปานกลาง
ขึ้นไป (nasal congestion score > 5) และมาติดตามผล
การรักษา 1 สัปดาห ณ ตึกตรวจโรคผูปวยนอก กลุมงาน
โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ ตัง้ แต 1 มิถนุ ายน 2554
ถึง 31 พฤษภาคม 2556 เปนระยะเวลา 2 ป (การศึกษานีไ้ ดรบั
การรั บ รองจากฝ า ยจริ ย ธรรมของงานวิ จั ย โรงพยาบาล
กาฬสินธุ) ผูปวยจะถูกแบงเปน 2 กลุม แบบสุมตามลำดับ
โดยลำดับเลขคีจ่ ะเปนกลมุ ทีน่ วดจุดฝงเข็มอิง๋ เซียงและอิน้ ถัง
และลำดับเลขคจู ะเปนกลมุ ควบคุมทีไ่ มไดนวดจุดฝงเข็ม โดย
ทีท่ งั้ 2 กลมุ จะไดรบั การรักษาดวยยาตามมาตรฐาน รวมดวย
ไดแก ยาลดน้ำมูก ยาลดคัดจมูก ยาพนจมูก สเตียรอยด
เปนตน
จุดฝงเข็มอิ๋งเซียง (LI20) เปนจุดบนเสนลมปราณมือ
หยางหมิงลำไสใหญ โดยมีตำแหนงอยูที่รองขางปกจมูก
ระดับกึง่ กลางของปกจมูก18 (รูปที่ 1)
จุดฝงเข็มอิ้นถัง (EX-HN3) เปนจุดฝงเข็มนอกระบบ
เส น ลมปราณ โดยมี ตำแหน ง อยู ที่ กึ่ ง กลางระหว า งหั ว คิ้ ว
2 ขาง18 (รูปที่ 2)
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โดยกลุมที่นวดจุดฝงเข็มจะไดรับคำแนะนำใหใชนิ้ว ชี้
ผลการศึกษา
นวดเปนวงกลมเล็กๆ ทีจ่ ดุ อิง๋ เซียงทัง้ สองขางและทีจ่ ดุ อิน้ ถัง
มีกลมุ ตัวอยางทัง้ หมด 105 ราย เปนกลมุ นวดจุดฝงเข็ม
2 ครัง้ /วินาที นาน 1 นาที/จุด เชาและเย็นหลังลางหนาทุกวัน จำนวน 54 ราย และกลมุ ไมไดนวดจุดฝงเข็มจำนวน 51 ราย
นาน 1 สัปดาห14 (รูปที่ 3)
เปนเพศหญิง 67 ราย (รอยละ 63.8) เพศชาย 38 ราย (รอยละ
36.2) อายุตงั้ แต 15-68 ป (อายุเฉลีย่ 38 ป) โดยสวนใหญ
ไมมโี รครวมทีเ่ กีย่ วของจำนวน 95 ราย (รอยละ 90.5) และ
ไมสบู บุหรีจ่ ำนวน 86 ราย (รอยละ81.9) มีผปู ว ยทีถ่ กู คัดออก
จากการศึกษาเนือ่ งจากไมมาติดตามผลการรักษาจำนวน 15
รายโดยเปนกลมุ นวดจุดฝงเข็มจำนวน 6 ราย และกลมุ ไมได
นวดจุดฝงเข็มจำนวน 9 ราย (ตารางที่ 1)
เมือ่ เปรียบเทียบระหวาง 2 กลมุ พบวากลมุ นวดจุดฝงเข็ม
มีคา เฉลีย่ ของ nasal congestion score หลังรักษาลดลงกวา
กลุมที่ไมนวดจุดฝงเข็มอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.00)
รูปที่ 1 แสดงจุดอิง๋ เซียง
รูปที่ 2 แสดงจุดอิน้ ถัง แตกลมุ นวดจุดฝงเข็มมีคา เฉลีย่ ของ nasal secretion score
ลดลงกวากลมุ ทีไ่ มนวดจุดฝงเข็มอยางไมมนี ยั สำคัญ ทางสถิติ
(p=0.52) (ตารางที่ 3)

วิจารณ

รูปที่ 3 แสดงวิธนี วดจุดอิง๋ เซียง
ผวู จิ ยั จะสอบถามอาการคัดจมูก (nasal congestion score)
และลักษณะน้ำมูก (nasal secretion score) กอนรักษาและ
หลังรักษา 1 สัปดาหโดย nasal congestion scoreใช visual
analog scale 0-108 (0 = ไมมอี าการคัดจมูก และ 10 = คัด
แนนจมูกมากทีส่ ดุ ) และ nasal secretion score มี 0 – 2
คะแนน6 (0 = ไมมนี ้ำมูก1 = น้ำมูกใส, 2 = น้ำมูกขน)
ผปู ว ยทีม่ อี าการคัดจมูกกอนรักษา ≤ 5 คะแนน ผปู ว ย
ที่มีการอุดกั้นในจมูกจากสาเหตุอื่นที่ไมใชเยื่อบุจมูกบวม
เชน ริดสีดวงจมูก ผนังกั้นชองจมูกคด เนื้องอกของจมูก
เปนตน และผปู ว ยทีไ่ มมาติดตามผลหลังการรักษา 1 สัปดาห
จะถูกคัดออกจากการศึกษา
การวิเคราะหขอมูล
การศึกษานีใ้ ช Mann-Whitney U Test เพือ่ เปรียบเทียบ
คะแนน (nasal congestion & secretion score) ระหวางกลมุ
นวดจุดฝงเข็มและกลมุ ควบคุม และใช Wilcoxon signed-rank
test เพือ่ เปรียบเทียบคะแนน (nasal congestion & secretion
score) กอนและหลังรักษาภายในกลุมเดียวกัน โดยที่คา
ความนาจะเปน p<0.05 ถือวามีนยั สำคัญทางสถิติ

การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ดู ผ ลของการนวดจุ ด
ฝงเข็มอิ๋งเซียงและอิ้นถังในผูปวยภูมิแพตออาการคัดจมูก
ซึง่ ผลการศึกษาพบวากลมุ ทีน่ วดจุดฝงเข็มอิง๋ เซียงและอิน้ ถัง
สามารถลดอาการคัดจมูกไดแตกตางจากกลุมที่ไมนวดได
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติแตลดอาการน้ำมูกไดแตกตางจาก
กลมุ ทีไ่ มนวดไดอยางไมมนี ยั สำคัญทางสถิติ ซึง่ ตางจากการ
ศึ ก ษาของ Hirumi 14 ที่ ศึ ก ษาผลของการนวดจุ ด ฝ ง เข็ ม
อิง๋ เซียงในผปู ว ยติดเชือ้ ทางเดินหายใจตอนบนแบบเฉียบพลัน
จำนวน 20 รายแล ว พบว า กลุ ม ที่ น วดจุ ด ฝ ง เข็ ม อิ๋ ง เซี ย ง
สามารถลดอาการคัดจมูกไดแตกตางจากกลุมที่ไมนวดได
ตารางที่ 1 แสดงขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ขอมูลทั่วไป

กลมุ

นวดจุดฝงเข็ม ไมนวดจุดฝงเข็ม
(n=54)
(n=51)

อายุเฉลีย่ (ป)
39.22±13.6
นอยทีส่ ดุ - มากทีส่ ดุ
16-68
เพศ (ราย(รอยละ))
ชาย
21 (38.9)
หญิง
33 (61.1)
โรครวมทีเ่ กีย่ วของ (ราย(รอยละ))
เบาหวาน
2 (3.7)
หอบหืด
3 (5.6)
การสูบบุหรี่ (ราย(รอยละ))
สูบ
4 (7.4)
ไมสบู
43 (79.6)
เลิกแลว
7 (13)
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36.59±14.4
15-66
17 (33.3)
34 (66.7)
1 (2)
4 (7.8)
3 (5.9)
43 (84.3)
5 (9.8)
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบ nasal congestion score และ nasal secretion score กอนและหลังในแตละกลมุ
ขอมูลทัว่ ไป
Nasal congestion score
คาเฉลี่ยกอนรักษา
คาเฉลีย่ หลังรักษา
Nasal secretion score
คาเฉลี่ยกอนรักษา
คาเฉลีย่ หลังรักษา

กลมุ นวดจุดฝงเข็ม
(n=54)

กลุมไมนวดจุดฝงเข็ม
(n=51)

p-value
(Wilcoxon signed-rank test)

6.44±0.6
4.81±0.91

6.80±0.81
5.90±1.10

0.00

1.06±0.60
0.33±0.48

0.92±0.63
0.39±0.49

0.00

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบNasal congestion score และ Nasal secretion score ระหวางกลมุ
ตัวชีว้ ดั
Nasal congestion score
คาเฉลีย่ กอน-หลังรักษา
Nasal secretion score
คาเฉลีย่ กอน-หลังรักษา

กลุมนวดจุดฝงเข็ม
(n=54)

กลุมไมนวดจุดฝงเข็ม
(n=51)

p-value
(Mann-Whitney U Test)

1.63±0.81

0.90±0.67

0.00

0.73±0.56

0.53±0.50

0.52

อยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเกิดจากจำนวนกลุม
ตัวอยางนอยเกินไป และไมไดนวดจุดอิ้นถังรวมดวย
นอกจากนี้การศึกษานี้ยังพบวาในทั้งสองกลุม (นวดจุด
ฝงเข็มและไมนวด) หลังรักษา 1 สัปดาห มีอาการคัดแนนจมูก
และมีน้ำมูกลดลงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งอาจเกิดจาก
ทั้งสองกลุมไดรับการรักษาดวยยาตามมาตรฐานรวมดวย
เชนยาลดน้ำมูก ยาลดคัดจมูก ยาพนจมูกเปนตน
การนวดจุ ด ฝ ง เข็ ม สามารถลดอาการคั ด จมู ก ได โ ดย
การกระตุ น แขนงของเส น ประสาทคู ที่ 5 (infra orbital
branches of the trigeminal nerve) ซึง่ ทำหนาทีร่ บั รอู ากาศ
ที่ผานจมูกและควบคุมอาการคัดจมูก19-21
การศึ ก ษานี้ ใ ช ตั ว ชี้ วั ด เป น เพี ย งอาการทางจมู ก ของ
ผปู ว ยเทานัน้ ทำใหมอี คติเกิดขึน้ ได หากการศึกษาครัง้ ตอไป
มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ป ระเมิ น ด ว ยเครื่ อ งมื อ เช น rhinomanometer
รวมดวยก็นาจะชวยใหผลการศึกษามีความชัดเจนมากขึ้น

สรุป
การนวดจุดฝงเข็มอิง๋ เซียงและอิน้ ถังในผปู ว ยโรคภูมแิ พ
ทางจมูกชวยลดอาการคัดจมูกได และอาจชวยลดอาการ
น้ำมูกไดบาง
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