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การพัฒนาองคความรูบรรเทาโรคหูตึงดวยศาสตรการกดจุด(Acupressure) 
มนทิพา ทรงพานิช 
สํานักการแพทยทางเลือก 
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

 
บทนํา 

หูตึง (hearing loss) หมายถึง อาการท่ีหูไมไดยินเสียงเลย  หรือไดยินเสียงนอยลง  อาจเกิดขางเดียว
หรือท้ังสองขางก็ได เม่ือตรวจวัดการไดยินโดยใชเสียงคําพูด ( speeh audimetry) พบวาระดับการไดยินลดลง
มีคาตั้งแต 26 เดซิเบลข้ึนไป (คนปกติมีคาระหวาง 0-25 เดซิเบล หากเกินกวานี้จะเขาสูภาวะหูตึง)  อาการของ
โรคอาจเปนเพียงชั่วคราว หรือเกิดข้ึนอยางถาวร เกิดข้ึนไดกับผูปวยท้ังเพศชายและหญิงอายุระหวาง  30-60 ป 
ท้ังนี้ผูปวยอาจจะมีอาการอ่ืนๆ  รวมดวย ไดแก อาเจียน เวียนศีรษะ รูสึกบานหมุน  และมีเสียงดังในหู  นับเปน
ปญหาสาธารณสุขท่ีคุกคามตอการดําเนินชีวิต สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูปวยเปนอยางมาก ทําให
ผูปวยและญาติสวนหนึ่งไดแสวงหาการรักษาเพ่ือบําบัดอาการหูตึงในหลายรูปแบบ ท้ังการแพทยแผนปจจุบัน
ดวยเทคโนโลยีผาตัดท่ีทันสมัย แตการรักษายังไมสามารถสรุปไดชัดเจนและมีคาใชจายคอนขางสูง  แตก็มี
ผูปวยสวนหนึ่งไดแสวงหาการแพทยทางเลือกอ่ืนๆในการรักษาเยียวยาตนเองเพ่ือลดอาการของโรค   

การกดจุดเพ่ือการบําบัด( Acupressure) เปนเทคนิคการแพทยทางเลือกท่ีพัฒนามาจากการฝงเข็ม 
สามารถบําบัดผูมีอาการหูตึงโดยการกดจุดในตําแหนงเสนลมปราณท่ีใชฝงเข็มเพ่ือบําบัดอาการหูตึง และหูอ้ือ 
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  โดยสํานักการแพทยทางเลือก  ไดตระหนักถึงปญหา
ดังกลาว จึงไดศึกษาและพัฒนาองคความรู การกดจุดเพ่ือบําบัดอาการหูตึง อันเปนภูมิปญญา ท่ีมีความ
ประหยัด ปลอดภัย ไมซับซอน แตเทคนิคการเยียวยายังไมเปนท่ียอมรับอยางแพรหลาย ใหเปนทางเลือกใน
การดูแลผูปวยท่ีมีภาวะหูตึง ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนตอไป   

การศึกษาครั้งนี้ไดทบทวนเอกสารวิชาการท่ีเก่ียวของ แบงออกเปน 4 สวน คือ 1.  กายวิภาคศาสตร  
สรีรวิทยา และการสูญเสียการไดยินของหู   2. ภาวะหูตึงในทัศนะการแพทยแผนปจจุบัน  3.  ภาวะหูตึงใน
ทัศนะการแพทยแผนทางเลือก  4. การบําบัดภาวะหูตึงดวยเทคนิคการกดจุด ดังนี้  
 

สวนที่ 1 กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา และการสูญเสียการไดยินของหู 
   ลักษณะทางกายวิภาคหูของ คนนั้นแบงออกไดเปน   3  สวน  คือ หูชั้นนอก (External ear) หูชั้น

กลาง (Middle ear) หูชั้นใน (Inner ear) การไดยินเสียงของคนแบงเปน 3 สวน ไดแก 
1. การนําเสียง  (Conductive function) ทําหนาท่ีโดยหูชั้นนอกและชั้นกลาง  เริ่มตั้งแตใบหู

เขาไปจนถึงหูชั้นกลางบริเวณนอก 
2. การรับฟงเสียง  (Sensorineural function) ทําหนาท่ีโดยหูชั้นใน  ไดแกประสาทท่ีอยู

ภายในอวัยวะรูปกนหอย(Cochlea) 
3. การแปลความหมาย  (Central function) ทําหนาท่ีของสมองใหญซ่ึงจะรับและแปล

ความหมายของเสียงท่ีไดยิน 
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สรุปการเดินทางของเสียงดังแผนภูมิรูปภาพ ดังนี้ 
 

แผนภูมิรูปภาพ แสดงการสรุปการเดินทางของเสียง คือ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
               
 

 
       

 
 

 

สําหรับความผิดปกติของการไดยิน  สามารถแบงตามลักษณะการทํางานในแตละสวนได   5 ประเภท
ใหญๆ (พิชิต  สิทธิไตร, สายสวาท  ไชยเศรษฐ และสุวิชา อิศราติสัย, 2554) คือ 

             ประเภทท่ี 1 Conductive Hearing loss คือการนําเสียงทางอากาศเสีย เปนความผิดปกติ
ท่ีเกิดกับชองหูชั้นนอกและอวัยวะภายในหูชั้นกลางเชน  ข้ีหูอุดตัน  เยื่อแกวหูทะลุ  กระดูหูเคลื่อนหลุดจากกัน
หรือยึดติดกันแนน 

             ประเภทท่ี 2 Sensorineural Hearing loss คือระบบประสาทรับเสียงเสีย  เชน Noise-
induce hearing loss, Miniere’s disease, Otosyphilis 

             ประเภทท่ี 3 Mixed Hearing loss คือการเสียการไดยินแบบผสม ท้ังแบบการนําเสียงและ
แบบประสาทรับเสียง เชน Otosclerosis 

            ประเภทท่ี 4 Functional Hearing loss คือการเสียการไดยินท่ีมีสาเหตุจากจิตใจ 
            ประเภทท่ี 5 Central Hearing loss คือการแปลความหมายผิดปกติ สาเหตุจากในสมอง 
ในการศึกษาครั้งนี้จะกลาวถึงความผิดปกติของการไดยิน ประเภทท่ี 2 คือ  ระบบประสาทรับเสียงเสีย

(Sensorineural Hearing loss) และหากเม่ือเปนโรคหรือมีอาการ จะดูแลรักษาโรคดังกลาวไดอยางไรนั้น   
จะกลาวถึงรายละเอียดตอไป 

 

สวนที่ 2 ภาวะหูตึงในทัศนะการแพทยแผนปจจุบัน 
             โรคหูตึง ( hearing  Loss ) ประเภทประสาทรับฟงเสียงบกพรอง (Sensorineural Hearing loss) 
หมายถึงโรคท่ีมีความผิดปกติอยูท่ีหูชั้นใน  (Cochlea) หรือท่ีประสาทรับฟงเสียง (Acoustic nerve ) ทําใหมี
ความลําบากในการรับฟงเสียงโดยเฉพาะเสียงสนทนา คือไดยินเสียงแตฟงไมรูเรื่อง   

   ภาวการณสูญเสียการไดยินมีหลายสาเหตุ  สามารถแบงไดเปน  7 กลุม  (สุภาวดี  ประคุณหังสิต , 
2543) ไดแก 

 

   สงสัญญาณ  รวบรวม  สะทอนคลื่นเสียง 99% สงผาน 1% 

วัตถุตนกําเนิดเสียง คลื่นเสียง            ใบหู  คลื่นเสียง รูหู          เย่ือแกวหู 
 
                 สั่นสะเทือน 
       เสนประสาทการไดยินสงสัญญาณ            

           สมอง         คลื่นไฟฟาการไดยิน ประสาทรับเสียง      สั่นสะเทือน    กระดูกคอน, ท่ัง, โกลน 
              ในอวัยวะกนหอย    ขยายเสียง 

        
 
แปลสัญญาณคลื่นเสียง 
    การรับรู 
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1. ประสาทรับฟงเสียงบกพรองแตกําเนิด(Congenital hearing loss)  
          2. ประสาทรับฟงเสียงบกพรองจากยา (Drug induced hearing loss) 
        3. ประสาทรับฟงเสียงบกพรองจากเสียงดัง (Noise induced hearing loss) 

4. โรคแมนิแอร (Meniere s disease) 
              5. ประสาทหูพิการจากการจับแข็งของกระดูกในหูชั้นใน ( Cochlear หรือ 

Labyrinthineotosclerosis) 
          6. ประสาทหูบกพรองในวัยชรา (Presbycusis hearing loss) 
               7. ศีรษะถูกกระทบกระเทือน (Headtrauma) 
         

กลไกของการไดยิน เม่ือเสียงเขาหูชั้นนอก รูหู เยื่อแกวหู หูชั้นกลางและหูชั้นในตามลําดับ  เปลี่ยนเปน
พลังงานกลในหูชั้นในแลวก็จะสงผลเสียตอ เซลลขน (hair cell)ในอวัยวะของคอรติ ( Organ of Corti) ทําให
เซลลขน (hair cell) ถูกทําลาย สงผลใหการไดยินลดลง  ซ่ึงมีอาการแสดงคือ  หูอ้ือทันที อาจมีเสียงดังในหู  
เวียนศีรษะ หรือคอย ๆ อ้ือเพ่ิมข้ึน การตรวจหูชั้นนอกมักไมพบสิ่งผิดปกติ  เม่ือผูปวยมีอาการหูตึงหรือฟงเสียง
ไมไดยินแพทยหูคอจมูกจะทําการตรวจหูโดยละเอียดโดยการซักประวัติและตรวจ ไดแก     

     1. ซักประวัติการสูญเสียการไดยิน  ไดแก โรคทางกายตางๆ   ภาวะเครียดทางใจ   การออก
แรงมาก การไดรับการกระทบกระเทือนของศีรษะและสมอง  ภาวะการขาดออกซิเจน   การรับเสียงดัง  เปนตน 
          2. ตรวจวัดระดับการไดยิน เรียกวา Hearing tests หรือ Audiometry  เปนการตรวจอันดับ
แรกท่ีควรทํากอนสงตรวจพิเศษอ่ืนๆ ผลตรวจ Audiometry จะชวยยืนยันวามีการสูญเสียการไดยินจริงหรือไม 
เปนชนิดใด  ซ่ึงแบงความรุนแรงออกไดเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับเล็กนอย  (mild) 25-39 เดซิเบล  ระดับปาน
กลาง (moderate) 40-68 เดซิเบล  ระดับรุนแรง  (severe) 70-90 เดซิเบล หูหนวก (Deafness > 90)   
(พิชิต  สิทธิไตร, สายสวาท  ไชยเศรษฐ และสุวิชา อิศราติสัย, 2554)      

  นอกจากนี้ยังมีการตรวจพิเศษอ่ืน  ๆ โดยใชคลื่นแมเหล็กไฟฟา  เรียกวา เอ็มอารเอ  (MRA) และ เอ็ม
อารไอ  (MRI)เปนการตรวจเสนประสาทหูชั้นในและชั้นกลางอยางละเอียด  รวมท้ังเสนเลือดท่ีไปเลี้ยง
เสนประสาทหู  เพ่ือดูวามีโรคอ่ืนแทรกซอนทําใหไมไดยินหรือไม  และสามารถตรวจพบเนื้องอกภายในสมอง
บริเวณนั้นท่ีอาจเปนสาเหตุได โดยเนื้องอกดังกลาวมีชื่อเรียกวา อะคูสติก นิวโรมา (acoustic neuroma) 

การวินิจฉัย โรค อาศัยการซักประวัติ  การตรวจรางกายโดยละเอียด  และทําการตรวจพิเศษ              
จากการคัดกรองเบื้องตน ในกรณีตรวจพบสาเหตุ ใหรักษาเฉพาะตามสาเหตุนั้นๆไดแก 

1. ในกรณีพบโรคแนชัด ใหรักษาแลวแตโรคนั้นๆ เชน การติดเชื้อของหูชั้นกลางหรือหูชั้นใน  
รักษาโดยใชยา หรือทําการผาตัด เปนตน 

2. กรณีความเครียด การรักษาโรคเครียดอาจจําเปน เพราะความเครียดเชื่อวา อาจทําให 
ยับยั้งการหลั่งฮอรโมนคอรติซอลของรางกายและมีการไหลเวียนกระแสโลหิตผิดปกติ และเกิดหูตึงได 

3. ในกรณีหูอ้ือหูตึงจากการรับฟงเสียงดังมาก  ควรใหผูปวยหลีกเลี่ยงการฟงเสียงดังสักระยะ
ไดแก ลดระยะเวลาการทํางาน และควรมีมาตรการปองกัน เฝาระวังและควบคุมการปองกันท่ีตัวบุคคล   ไดแก
ใหความรูเรื่องภัยของเสียงดัง  (Health education) ใหใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  เชน ปลั๊กอุดหู  
ท่ีครอบหู และการปองกันทางสิ่งแวดลอมโดยกําหนดจุดอันตราย  ตรวจการไดยินกอนเขาทํางานและระหวาง
ทํางาน เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลง เปนตน 

        4. ใชเครื่องชวยฟง หรือผาตัดเพ่ือใสเครื่องมือซ่ึงจะมีการกระตุนประสาทรับฟงเสียงโดยตรง  
                5. วิธีอ่ืนๆ เชน การใหวิตามินบํารุงระบบประสาท เปนตน 
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การติดตามผลการรักษาควรตรวจการไดยิน  วันเวนวันเปนเวลา  30 วัน เพ่ือใชเปนขอบงชี้
ความสําเร็จในการรักษาและติดตามผลตอไปอีกทุกเดือนเปนเวลา 1 ป 

 

สวนที่ 3 ภาวะหูตึงในทัศนะการแพทยทางเลือก 
ภาวะหูตึงในทัศนะการแพทยทางเลือก   หมายถึง ความผิดปกติของการไดยิน  มีสาเหตุจากโรคตางๆ  

อาการหูอ้ือจะมีเสียงถ่ีสูงคลายเสียงแมลง  หรือเสียงความถ่ีต่ําคลายเสียงเครื่องจักรในหู   สวนอาการหูหนวก  
จะสูญเสียการไดยินอยางสิ้นเชิง  ท้ังสองอาการมีความคลายคลึงกันในดานของสาเหตุ  การเกิด และการรักษา  
การแพทยแผนจีนเรียกกลุมอาการนี้วา  “เออรหมิง  และ เออรหลง” (Er Ming, Er Long) (กรมพัฒนา
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2553 หนา 197)         

สาเหตุของ ภาวะหูตึงเปนผลมาจากภาวะความเสื่อมถอยของอวัยวะท่ีเก่ียวของกับการรับฟง  และ
ความเสื่อมของระบบประสาทสั่งการ ขณะท่ีอีกดานหนึ่งอาจเปนผลมาจากการพรองของ  “พลังอิน” หรือท่ีเรา
คุนหูกันในชื่อ  “พลังหยิน” (คูกับพลังหยาง ) ท่ีเชื่อมโยงไปถึงภาวะความสมบูรณของ  ไต ตับและดี  ดวย
กลาวคือ เม่ือการทํางานของ  3 อวัยวะคือ ไต ตับและดี ไมปกติ จะสงผลกระทบกับเสนลมปราณ  ทําใหการ
ทํางานของเสนลมปราณไมดี  ไมคลอง  รวมท้ังทําใหระบบการไหลเวียนของเลือดลมหรือระบบตางๆ  ติดขัด 
กระท่ังเกิดการเจ็บปวย  และมีผลกระทบกับการทํางานของหู  เกิดมีเสียงแทรก  เสียงแวว  เสียงอะไรตางๆ  
ข้ึนมา    อยางไรก็ตาม บางกรณีผูปวยอาจจะเปนมาตั้งแตเกิดก็เปนได  ปรากฏมักมีเหตุนําท่ีเชื่อมโยงกับภาวะ
ทางอารมณ  ความรูสึก อยางเชนตกอยูในอารมณโกรธ  หงุดหงิด เหนื่อยออนจากการทํางาน  หรือเปนผลมา
จากการปวยเปนหวัดหรือไดรับฟงเสียงดังเปนระยะเวลานานก็ได 

การวินิจฉัยโรคอาศัยทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีสําคัญ  คือ  ระบบเสนลมปราณ   (经络系统 จิงลั่วซ่ีถง) ซ่ึงเปน

เสนทางไหลเวียนของเลือดและชี่ โดยจะแตกแขนงเชื่อมโยงกันเปนรางแหไปหลอเลี้ยงทุกสวนของรางกาย  การ
ทํางานของอวัยวะตางๆ  ท้ังในภาวะปกติและในภาวะขาดสมดุลเม่ือเม่ือวินิจฉัยวาพบวาชี่ของอวัยวะบกพรอง  
การรักษาจะใชการกระตุนแบบเสริมบํารุงบนจุดท่ีเปนจุดเสริมบํารุงของอวัยวะนั้น  หรือเม่ือวินิจฉัยวามีเลือด
และชี่แกรงแตการไหลเวียนติดขัด  ทําใหเกิดอาการปวด  จะใชการกระตุนท่ีจุดตําแหนงท่ีเกิดโรค  จุดบนเสน
ลมปราณ จึงถือเปนเปนจุดตําแหนงของการไหลเวียนของเลือดลม  สะทอนอาการสูเปลือกนอกรางกาย  และ
เปนจุดท่ีสามารถเปนทางไหลเวียนของเลือดและช่ี  ไปหลอเลี้ยงทุกสวนของรางกายอยางเปนระบบ  เพ่ือปรับ
รางกายเขาสูสมดุลซ่ึงนํามาใชบําบัดอาการโรคโดยการนวดกดจุดการคัดกรองผูปวยเพ่ือรับการรักษา อาศัยการ
ซักประวัติ และวินิจฉัยแบงตามสาเหตุและลักษณะอาการไดเปน 5 ลักษณะใหญๆ ดวยกันคือ 

1. ลมภายนอกเขากระทํา 
อาการ : มักเริ่มจากการเปนหวัด ตามดวยอาการหูอ้ือ หูหนวกหรือรูสึกแนนตึงในหู รวมกับมี

อาการปวดศีรษะ กลัวลม มีไข ปากแหง 
ล้ิน : ลิ้นแดง ฝาขาว-บาง หรือเหลือง-บาง 
ชีพจร : ชีพจรลอย-เร็ว (Fu-ShuMai) 

2. ไฟตับและถุงน้ําดีท่ีมากเกินไป 
อาการ : เม่ืออาการโกรธจะทําใหอาการทางหูมากข้ึน อาจมีอาการปวดหนักในหู รวมกับ

ปวดศีรษะ หนาแดง ขมในปาก คอแหง หงุดหวิด โมโหงาย ทองผูก  
ล้ิน : ลิ้นแดง ฝาเหลือง 
ชีพจร : ชีพจรตึง-เร็ว (Xian-ShuMai) 
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3. เสลดและไฟ 
อาการ : มีเสียงความถ่ีสูงในหูคลายเสียงจักจั่น การไดยินลดลง รวมกับวิงเวียนศีรษะ ตาลาย 

แนนหนาอก เสมหะมาก 
ล้ิน : ลิ้นแดง ฝาเหลืองเหนียว 
ชีพจร : ชีพจรตึง-ลื่น (Xian-HuaMai) 

4. มามและกระเพาะอาหารพรอง 
อาการ : อาการเสียงดังในหูเปนพัก ๆ ดังบางคอยบาง ทานอาหารไดนอย ทองอืดแนน มัก

ถายเหลว อาการจะเปนมากข้ึนเม่ือตรากตรํา หากไดพักผอนอาการจะดีข้ึน 
ล้ิน : ลิ้นซีด ฝาบางขาว หรือเหนียวเล็กนอย 
ชีพจร : ชีจรเล็ก-จมออน (Xi-RuoMai) 

5. สารจําเปนของไตพรอง 
อาการ : การไดยินลดลงเรื่อย ๆ จนไมไดยิน อาการหูอ้ือจะชัดเจนในเวลากลางคืน รวมกับ

นอนไมหลับ วิงเวียนศีรษะ ปวดเม่ือยเอวและเขาออนแรง 
ล้ิน : ลิ้นแดง ฝานอยหรือไมมีฝา 
ชีพจร : ชีพจรเล็ก-ตึง หรือ ชีพจรจมออน (Xi- XianMai or RuoMai) 

  
การรักษาจะรักษาตามสาเหตุและอาการท่ีตรวจพบ เชน หากตรวจพบ ภาวะพรองของพลังยิน  การ

รักษาคือ ตองปรับใหพลังยินกลับคืนสูความ ปกติและสมดุลดังเดิม  รวมท้ังปรับการทํางานของอวัยวะภายใน
ตางๆ เชน ตับ ไต มาม ดี ฯลฯ ใหดีข้ึน   โดยอาศัยวิธีการกดจุดตามตําแหนงบนเสนลมปราณท่ีสัมพันธกับ
อวัยวะนั้นๆ  ดังนี้ 
 

สวนที่ 4 การบําบัดภาวะหูตึงดวยการกดจุด 
ความหมาย “การกดจุด ” (Acupressure) หมายถึง  การใชนิ้ว หัวแม มือกดลงไปยังจุดตางๆ ตาม

ตําแหนงเสนลมปราณของรางกาย  ตรงกับภาษาอังกฤษวา  Finger pressures คือ การกดสัมผัสดวยนิ้วมือ  

(ไมใชการนวดถูซ่ึงหมายถึงการใชนิ้วมือท้ัง  5 รวมท้ังอุงมือฝามือ  ถูคลึงตามรางกายและโดยท่ัวไปการนวดมัก

ตองทายาหรือทาครีมนวดตัว  ไมเชนนั้นก็อาจมีการเจ็บปวดจากการเสียดสีแตการใชนิ้วกดสัมผัสนั้นไมตอง

ทายา)  นับเปนเทคนิคศาสตรการแพทยทางเลือกท่ีใหการบําบัดรักษาเพ่ือการปรับสมดุลของพลังในรางกาย  

เปนการกระตุนหรือฟนฟูสมรรถภาพของรางกายดวยวิธีธรรมชาติ  โดยใชหลักสมดุล ของพลังงานท่ีเรียกวาชี่

หรือพลังปราณท่ีไหลเวียนอยูในรางกาย  เรียกวา เสนพลังลมปราณ  ท่ีมีรากฐานมาจากการแพทยแผนโบราณ

ของจีนซ่ึงไดคิดคนข้ึนอยางเปนระบบสืบทอดมาเปนแพทยแผนประเพณี (Alternative traditional practice)  
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การวัดระยะการกดจุดบําบัด   การวัดระยะการกดจุดในความหางของจุดท่ีจะทําการกดแตละ

ตําแหนง ใชมาตราสวนวัด  “ระยะ 1 ชุน (CUN) ” หรือ “ระยะ 1 นิ้ว” ในการกดจุดรักษาของแพทยแผนจีน  

เทากับ  ความกวาง ระหวางปลายรอยขอแรก  กับ ปลายรอยขอสอง  ของนิ้วกลางท่ีงอ  ของผูปวย หรือ ความ

กวาง ขอนิ้วโปงมือขอแรก ของผูปวย *ไมใชมาตราสวนวัดความยาวแบบนิ้วฟุตของอังกฤษ*  

                                          ระยะ 1 ชุน (CUN) 

 

การกดจุดบําบัดนั้นจะตองมีการเตรียมตัวสําหรับผูบําบัดและผูปวย สรุปตามตารางดังตอไปนี้ คือ 
ตารางแสดงขอปฏิบัติตนสําหรับการกดจุด มีดังนี้ 

         ผูบําบัด ผูปวย 

1. ควรรักษาความสะอาดรางกาย โดยเฉพาะมือ
และนิ้วใหสะอาด ตัดเล็บใหสั้น 

2. การรักษาไมควรกดจุดเกินหนึ่งครั้งตอวัน มี
ความถ่ีสัปดาหละ 2-3 ครั้ง  ติดตอกัน
ประมาณ 5-6  สัปดาห 

3. ประเมินสภาพผูปวยกอนใหการบําบัดโดย
สังเกตสภาพรางกายผูปวยเปนระยะๆ 

ขอหามในการกดจุด  ไมกดจุดในขณะผูปวยมี

อาการออนเพลียมาก/สตรีระหวางมีประจําเดือน 
/ชวงตั้งครรภ / มีกระดูกหักหรือผิดรูป /มีอาการ
เลือดออก / มีอาการอักเสบจากโรค/มีไข เปนตน       

1. ควรรับประทานอาหารมาแลวไมนอยกวา 1 
ชั่วโมง 

2. หลังการนวดทุกครั้งควรดื่มน้ําอุน 1 แกว
ประมาณ 300-500 ซีซี ไมควรดื่มน้ําเย็น
หรือลางเทา/อาบน้ํา/สระผมทันที ควรท้ิง
ชวงอยางนอย 30 นาที หลังรับการบําบัด 

3. หากมีอาการปวดบวมบริเวณท่ีกดจุดให 

รับประทานยาแกปวด พักการกดจุดบําบัด
ประมาณ3-5 วัน หรือจนกวาจะหาย 
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จุดทิงหุย 

 

จุดทิงกง 

 

จุดเออรเหมิน 

 

จุดทิงหุย 

 

ในการศึกษาครั้งนี้ไดทบทวนเอกสารโดยเลือกตําแหนงท่ีใชกดจุดบนเสนลมปราณท่ีสําคัญท่ีมีผลตอ
การบําบัดภาวะหูตึงโดยตรง จํานวน 4 จุด (กิตติพงษ ปงศรีวินิจ, 2555)  ตามตําแหนงตางๆดังนี้ คือ 

 
 

 
  
 
 

 
 

 
จุดท่ี 1 จุดทิงหุย (GB2) 

ความหมาย:  ทิง แปลวา ฟง;  หุย แปลวา บรรจบ : จุดทิงหุยอยูหนาหู เปนจุดท่ีลมปราณมา 
บรรจบกัน ใชรักษาความผิดปกติของการไดยิน ซ่ึงชวยแปลเสียง ใหมีความดังหรือความถ่ี
ระดับสูง-ต่ํา 

ตําแหนง: อยูหนา intertragic notch เปนรอยบุมหลัง condyloid process ท่ีเกิดข้ึนเวลา อาปาก 
ขอบงใช: หูมีเสียงดัง หูตึง ปวดฟน ปากเบี้ยว 
 

จุดท่ี 2 จุดทิงกง (SI19) 
ความหมาย: ทิง แปลวา ฟง;  กง แปลวา วัง  มีโถงกวาง หมายถึง บริเวณหอยโขงของห ู: จุดทิงกง อยูหนาหู

ใชรักษาความผิดปกติของหู คุณสมบัติเปน (จุดรับเสียง ชองหรือตําแหนงท่ีรับเสียงเขามา คือ
บริเวณหอยโขง) 

จุดเฉพาะ: จุดตัดกับเสนมือเสาหยางซานเจียวและเทาเสาหยางถุงน้ําดี 
ตําแหนง: อยูหนากระบังหู (tragus) หลังตอ condyloid process ซ่ึงเปนรอยบุม (จะอาปากหรือไม  

ก็ได แตอาปากจะทําใหคลําไดชัดเจนข้ึน) 
ขอบงใช: รักษาโรคของหู ไดแก หูอ้ือ หูตึง หูชั้นกลางอักเสบ ปวดฟน  

 
จุดท่ี 3 จุดเออรเหมิน (TE21) 

ความหมาย: เออร แปลวา หู;   เหมิน แปลวา ประตู : จุดเออรเหมิน อยูหนาหูเปรียบเปนประตูของหู   
(ไวเปด-ปด การรับรูเสียง) เชื่อมโยงระบบประสาทกับการรับรูไดยิน ) 

ตําแหนง:   ระดับเดียวกับ supratragic notch เปนรอยบุมหลัง condyloid process ท่ีเกิดข้ึนเวลา  
อาปาก  

ขอบงใช:   หูอ้ือ หูตึง  หูน้ําหนวก ปวดฟน 
 
 
 
 
 
 

จุดท่ี 2 

จุดท่ี 3 

จุดท่ี 1 

จุดท่ี 4 
จุดช่ือไม หรือช่ีไม (TE18) 
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จุดทิงกง 

 

    จุดทิงหุย 

 

จุดทิงกง 

 

จุดท่ี 4 จุดช่ือไม หรือช่ีไม (TE18) 
ความหมาย: ชื่อ = ลมชัก  ไม = เสนลมปราณยอย จุดชื่อไมอยูหลังหูท่ีมีเสน ลมปราณยอยแตกแขนงออกมา 

จุดนี้ใชรักษาโรคลมชักไดผลด ี
ตําแหนง: อยูหลังใบหู ตรงกลางกระดูก mastoid process ตรงรอยตอระหวาง สวนกลาง 1/3 กับ

สวนลาง 1/3 ของเสนโคงตามแนวริมใบหูจากจุดอ้ีเฟงถึงจุดเจี่ยวซุน 
ขอบงใช: ปวดศีรษะ หูหนวก หูมีเสียงดัง ลมชักในเด็ก 

 
เทคนิคการกดจุดเพ่ือบําบัดภาวะหูตึง 

ข้ันตอนการกดจุดเพ่ือบรรเทาอาการหูตึง (เทคนิคการกดจุด) เริ่มการกดจุดตามตําแหนงตางๆดังนี้ คือ 
ตําแหนงท่ี 1  คือ จุดทิงหุย 

 
 
 
  
 

 
 
จุดทิงหุย วิธีการกด  คือ ใชปลายนิ้วหัวแมมือขางท่ีถนัดกดเปนมุม  90 องศาลงไปบริเวณจุดท่ีกําหนด          

ความแรงของการกดระหวาง  200 - 500 gms เทากับการใชนิ้วหัวแมมือกดลงบนตาชั่ง    
กดคางนับ 1 ถึง 10 แลวปลอย ทํา 3-5 ครั้ง จากนั้นเลื่อนไปกดยังจุดท่ี 2 

 
ตําแหนงท่ี 2  คือ จุดทิงกง 

 
 
 
 
 
 
 

จุดทิงกง วิธีการกด  คือ ใชปลายนิ้วหัวแมมือขางท่ีถนัดกดเปนมุม  90 องศาลงไปบริเวณจุดท่ีกําหนด          
ความแรงของการกดระหวาง  200 - 500 gms เทากับการใชนิ้วหัวแมมือกดลงบนตาชั่ง    
กดคางนับ 1 ถึง 10 แลวปลอย ทํา 3-5 ครั้ง จากนั้นเลื่อนไปกดยังจุดท่ี  

 
 
 
 
 
 

จุดท่ี 1 

จุดท่ี 2 
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จุดเออรเหมิน 

 

จุดช่ือไม หรือช่ีไม (TE18) 

ตําแหนงท่ี 3  คือ จุดเออรเหมิน 
 
 
  
 
 
 
 
 
จุดเออรเหมิน วิธีการกด  คือ ใชปลายนิ้วหัวแมมือขางท่ีถนัดกดเปนมุม  90 องศาลงไปบริเวณจุดท่ีกําหนด          

ความแรงของการกดระหวาง  200 - 500 gms เทากับการใชนิ้วหัวแมมือกดลงบนตาชั่ง    
กดคางนับ 1 ถึง 10 แลวปลอย ทํา 3-5 ครั้ง  

เม่ือกดครบ  3 จุด ใหกดลากนิ้วหัวแมมือจากจุดท่ี  1 ตอเนื่องไปถึงจุดท่ี  3 หรือจุดท่ี  3 มาจุดท่ี  1 
ประมาณ 3-5 ครั้ง คลายการนวดหลอดเลือดและระบบประสาทการรับรู ของสวนท่ีรับการไดยิน   

กรณีท่ีมีเสียงกองหรือเสียงดังในหูและแพทยวินิจฉัยวาควรไดรับการกดจุดบําบัดเพ่ิมเติมในจุดท่ี 4 ดังนี้ 
 
ตําแหนงท่ี 4  คือ จุดช่ือไม หรือช่ีไม 

 
 
 
 
  
                                                                                                                                                                           

 
 
จุดช่ือไม หรือช่ีไม วิธีการกด คือ ใชปลายนิ้วหัวแมมือขางท่ีถนัดกดเปนมุม  90 องศาลงไปบริเวณจุดท่ี

กําหนด  ความแรงของการกดระหวาง  200-500 gms เทากับการใชนิ้วหัวแมมือกด
ลงบนตาชั่ง   กดคางนับ 1 ถึง 10 แลวปลอย ทํา 3-5 ครั้ง หรือตามอาการผูปวย 

         
การประเมินผลการรักษาโดยแบบสอบถามอาการผูปวยหลังการกดจุดและตรวจวัดการไดยินดวย 

เครื่องมือการแพทยแผนปจจุบันท่ีเปนมาตรฐาน ไดแก การตรวจวัดสมรรถภาพการไดยินดวยเครื่องตรวจวัด
การไดยิน (Audiometer) หรือ การตรวจวัดเสียงสะทอนจากเซลลขนในหูชั้นใน (Otoacoustic Emissions 
(OAEs)) เปนตน โดยวัดคาการไดยินกอนและหลังการกดจุดทุกครั้ง และติดตามผลหลังการรักษาทุกสัปดาห 
 
 
 
 

จุดท่ี 3 
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สรุป/ขอเสนอแนะ 

การบําบัดอาการหูตึงดวยการแพทยทางเลือกเปนการนําทฤษฎีการฝงเข็มตามแนวทางการแพทยแผน
จีนมาใชในการกดจุด นับเปนภูมิปญญาดั้งเดิม ท่ีมีความประหยัด ปลอดภัย ไมซับซอน  และหาก ไดศึกษา
พิสูจนตามหลักการทางวิทยาศาสตรแลว มีประสิทธิผลในการบําบัดรักษาใหผูปวยทุเลาหรือมีอาการดีข้ึน   
ยอมสรางความเชื่อม่ันและยอมรับในการรักษามากข้ึน อีกท้ังยังสามารถประหยัดงบประมาณคาใชจายและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษา  สามารถแกไขปญหาใหกับผูปวยท่ีมีความทุกขทรมานจากอาการปวยเรื้อรัง ซ่ึง
สํานักการแพทยทางเลือกจะไดศึกษาและพัฒนาองคความรูดังกลาวเพ่ือบูรณาการการรักษาผูปวยท่ีมีปญหา
อาการหูตึง ใหมีคุณใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนตอไป 
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