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คํานํา ก 

คํานํา 
การฝงเข็มรักษาโรคเปนสาขาหนึ่งของศาสตรการแพทยแผนจีนที่มีวิวัฒนาการมายาวนานกวา 

2,500 ป ตลอดระยะเวลาที่ผานมา แพทยจีนท่ีเชี่ยวชาญการฝงเข็มไดสรางสมประสบการณในการรักษา
โรคตาง ๆ ไดอยางนาอัศจรรย จนเปนผลใหศาสตรการฝงเข็มถูกนําไปเผยแพรทั่วโลก การฝงเข็มซึ่งครั้ง
หน่ึงเคยถือเปนการแพทยแผนโบราณของจีน แตดวยการที่การฝงเข็มรักษาโรคเปนวิธีรักษาท่ีมีความเปน
เอกลักษณ ใชอปุกรณนอยชนิด และไมจําเปนตองใชยารวมในการรักษา จึงทําใหการฝงเข็มสามารถใช
ในการรักษารวมกับการแพทยแขนงอื่น ๆ ไดสะดวก ปจจุบันการฝงเข็มไดรับการยอมรับใหเปนศาสตร
การแพทยนานาชาติ ที่ทุกประเทศสามารถนําไปใชผสมผสานกับการรักษาดวยศาสตรการแพทยแผนปจจุบัน  
รวมทั้งการแพทยพื้นบานอื่น ๆ อยางไดผล  และเปนท่ียอมรับของประชาชนทั่วไป   

สําหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสขุไดจัดฝกอบรมหลกัสตูร “การฝงเข็ม” 3 เดือน สําหรบั
แพทยแผนปจจุบันมาตั้งแตป พ.ศ. 2540 จนถึงปจจุบัน โดยการอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรู
และทักษะการรกัษาโรคดวยการฝงเข็มสําหรับแพทยแผนปจจบุัน เพ่ือนําไปผสมผสานกับการรักษาดวย
ศาสตรการแพทยแผนปจจุบันใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนการสนับสนุนใหแพทย
ที่เขาอบรมมีเอกสารวชิาการประกอบการอบรมและคนควา กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก จึงไดจัดทําตํารา “การฝงเข็ม-รมยา” ขึ้น โดยในครั้งแรกมีแนวคิดที่จะจัดทําตําราเพื่อประกอบการ
ฝกอบรม มีเน้ือหาทั้งในเรื่องพื้นฐานศาสตรการแพทยแผนจีน ซึ่งมีเน้ือหาเกี่ยวกับแนวทางในการวิเคราะห
อาการโรคกอนการฝงเข็มรักษา ทฤษฎีระบบเสนลมปราณและจุดฝงเข็ม รวมในเลมเดียวกัน แตเน่ืองจาก
มีเน้ือหามาก จึงไดแบงเน้ือหาออกเปน 2 เลม คือ “ศาสตรการแพทยแผนจีนเบ้ืองตน” และ “การฝงเข็ม-
รมยา เลม 1” โดยไดจัดพิมพตําราทั้ง 2 เลม ในป พ.ศ. 2551 น้ี และมีแผนงานจัดทําตํารา “การ
ฝงเข็ม-รมยา เลม 2” ในป พ.ศ. 2552 เน้ือหาจะประกอบดวยการรักษาโรคที่พบบอยในประเทศไทยดวย
การฝงเข็ม รวมเปนตําราชุด “การฝงเขม็-รมยา” ทั้งสิ้น 3 เลม 

ตํารา “การฝงเขม็-รมยา” แมจะมีวัตถุประสงคใชประกอบการฝกอบรมในหลกัสตูร “การฝงเขม็” 
3 เดือน แตจะมีเน้ือหาของทฤษฎีระบบเสนลมปราณ และจุดฝงเข็มครบถวน เพ่ือใหผูสนใจในศาสตร
การฝงเข็ม รวมทั้งนักศึกษาการแพทยแผนจนีในระดับปริญญาตรีไดใชศึกษาเพื่อการคนควาในแนวลึก
ตอไป อยางไรก็ตามเน่ืองจากเปนการจัดทําตําราศาสตรการฝงเข็มครั้งแรก จึงอาจมีขอบกพรองบาง จึง
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ใครขอใหผูอานท่ีพบขอผิดพลาดกรุณาแจงขอผิดพลาดตลอดจนใหคําแนะนําตาง ๆ เพ่ือจะไดนําไปใช
ปรับปรุงแกไขในการจัดพิมพครั้งตอไป 

ในการจัดทําตํารา “การฝงเข็ม-รมยา เลม 1” และ “ศาสตรการแพทยแผนจีนเบ้ืองตน” ไดรับความ
รวมมือเปนอยางดีจากคณะทํางานทุกทาน ซึ่งไดสละเวลาชวยกนัจัดทําจนเน้ือหาเสร็จสมบูรณ กรมพัฒนา
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกจงึใครขอขอบคุณคณะทํางานทกุทานท่ีไดทุมเทเสียสละ รวมมือ
รวมใจกันจัดทําตํารา “การฝงเข็ม-รมยา เลม 1” จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยเฉพาะอยางยิ่งนายแพทย
บัณฑิตย พรมเคียมออน ที่ชวยตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและภาพประกอบ แพทยหญิงอัมพร 
กรอบทอง ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ไดกรุณาวาดภาพประกอบทั้งหมดใน
หนังสือเลมน้ี และแพทยหญิงสุวดี วองวสพุงศา ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก ที่ไดกรุณาตรวจแก
ภาษาจีน รวมทั้งคําอาน “พินอิน” ของตําราทั้ง 2 เลม จึงหวังเปนอยางยิ่งวา ตํารา “การฝงเข็ม-รมยา” 
เลมน้ีจะเปนประโยชนแกแพทยฝงเข็ม และผูสนใจในศาสตรน้ี เพ่ือพัฒนาศาสตรการฝงเข็มในระบบ
บริการสุขภาพของประเทศไทยใหมีความม่ันคงและยัง่ยืนสืบไป    

(นายแพทยลือชา วนรัตน) 
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
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ทฤษฎีเสนลมปราณและจุดฝงเข็ม 1

บทที่ 1
ทฤษฎีเสนลมปราณและจุดฝงเข็ม

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบเสนลมปราณ
1.1  นิยามและความรูพ้ืนฐาน

ระบบเสนลมปราณ หรือ ระบบจิงลั่ว (经络系统 Jīng-Luò-Xi-T ǒ ng: Meridian 
System) เปนทฤษฎีพื้นฐานทีส่าํคัญของการฝงเข็มและรมยา และการแพทยแผนจีนทุกสาขา เสนลมปราณ 
หรือ จิงลั่ว (经络 Jīng-Luò: Meridians and Collaterals) เปนเสนทางไหลเวียนของเลือดและชี่ ไป
หลอเลี้ยงสวนตาง ๆ ของรางกาย ระบบเสนลมปราณเปนเครือขายของเสนทางลําเลียง และควบคุมกํากับ
การไหลเวียนของเลือดและชี่ เพ่ือหลอเลี้ยงทุกพืน้ท่ีของรางกาย รวมถึงเชื่อมโยงอวัยวะตาง ๆ ใหทํางาน
สอดคลองสมดลุกัน

ระบบเสนลมปราณ ประกอบดวยเสนลมปราณขนาดใหญ เรียกวา เสนลมปราณตน หรือ 
จิง (经 Jīng: Meridians) และเสนลมปราณขนาดเล็กกวา ที่แตกแขนงออกมาจากเสนลมปราณตน 
เรียกวา เสนลมปราณยอย หรอื ลั่ว (络 Luò: Collaterals) เสนลมปราณตนและเสนลมปราณยอย 
แตกแขนงเชื่อมโยงกันคลายรางแห ครอบคลุมทุกสวนของรางกาย หากเปรียบกับตนไม เสนลมปราณตน 
คือ ลําตนที่งอกออกมาจากอวยัวะตาง ๆ ของรางกาย เสนลมปราณยอย คือ กิ่งกานที่แตกออกมาจาก
ลําตน เพ่ือเสริมการทํางานของลาํตน ใหครอบคลุมสมบูรณขึ้น 

“ตามความนิยมมักเรียก จิง วา เสนลมปราณหลัก และ ลั่ว วา เสนลมปราณรอง แตหลาย
ครั้ง เสนลมปราณหลักมักใชสบัสนกับเสนลมปราณสามัญ (ซึ่งจะกลาวในลําดับถัดไป) และเกิดความ
สับสนในการแบงประเภทของเสนลมปราณ ในการนี้ ผูเขียนไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับเสนลมปราณทั้งหมด 
และไดนิยามชื่อเรียกของเสนลมปราณขึ้นใหมทั้งระบบ แตยังคงชื่อเรียกเดิมตามความนิยมไวตามความ
เหมาะสม รวมทั้งไดสอดแทรกเหตุผลในการเปลี่ยนชื่อเรียกจากความนิยมเดิมไวดวย จึงหวังเปนอยางยิ่ง
วาจะทําใหผูเริ่มศึกษาระบบเสนลมปราณเกิดความเขาใจไดงายขึ้น” 

เสนลมปราณตน มีลักษณะสําคัญ คือ เปนเสนที่มีจุดเริ่มตนจากอวัยวะ หรือสวนใดสวนหนึ่ง
ของรางกาย แตละเสนมีวิถีการไหลเวียนและจุดสิ้นสุดเฉพาะของตนเอง วิถีการไหลเวียนของเสนลมปราณ
ตน มีทั้งวิถีภายนอกและวิถีภายในที่เชื่อมโยงเปนเสนเดียวกัน วิถีภายนอกของเสนลมปราณตน มักอยู
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ลึกใตผวิหนัง หรือในชั้นกลามเน้ือ ทอดไปตามแนวยาวของแขน ขา และลําตัว สวนวิถีภายในเกี่ยวของ
สัมพันธกับอวัยวะภายในตาง ๆ 

เสนลมปราณตน ที่สําคัญในทางคลินิก ไดแก 1) เสนลมปราณสามัญ หรือนิยมเรียกวา เสน
ลมปราณหลัก (正经 Zhèng-Jīng: Main or Regular meridians) จํานวน 12 เสน 2) เสนลมปราณ
วิสามัญ หรือนิยมเรียกวา เสนลมปราณพิเศษ (奇经Qí-Jīng: Extraordinary meridians)  จํานวน 8 เสน 

เสนลมปราณสามัญ หรือ เสนลมปราณหลัก 12 เสน เปนเสนลมปราณตน ที่สังกัดหรือเกิด
จากอวัยวะภายใน 12 อวัยวะ ๆ ละ 1 เสน ทําหนาที่เชื่อมโยงสัมพันธระหวางอวัยวะภายในกบัภายนอก 
และเปนเสนโครงสรางหลักของเครือขายระบบเสนลมปราณ จุดฝงเข็มสวนใหญ มีตําแหนงเรียงรายอยู
บนเสนลมปราณหลัก 12 เสนน้ี ในทางคลินิก เสนลมปราณหลัก มีชื่อที่บงบอกคุณสมบัติไวอยางชัดเจน 
เม่ือประกอบการเรียกชื่อ จึงนิยมเรียกอยางกระชับวา เสน หรือ เสนลมปราณ [จิง (经 Jīng) หรือ จิง
มาย (经脉 Jīng-Mài)] เชน เสนลมปราณมือไทอินปอด อาจเรียกเปน เสนมือไทอินปอด หรือ เสน
มือไทอิน หรือ เสนลมปราณปอด หรือ เสนปอด ก็ได ลวนมีความหมายถึงเสนลมปราณสามัญเดียวกัน  

“เสนลมปราณวิสามัญ หรือนิยมเรียกวา เสนลมปราณพิเศษ โดยมาจากรากศัพทวา ฉีจิง 
(奇经 Qí-Jīng: Extraordinary meridian) คําวา ฉี (奇) แปลวา แปลกประหลาด  มหัศจรรย
แตกตางจากปกติ สวนคําวา พิเศษ นาจะใชในกรณีที่มีคุณสมบัติเดนเพิ่มเติมกวาปกติ จะเหมาะสมกวา 
ผูเขียนจึงเห็นวา ไมนาเรียกเสนลมปราณตนชุดน้ีวา เสนลมปราณพิเศษ จึงนิยามใหม เปน เสนลมปราณ
วิสามัญ และนิยาม เสนลมปราณหลัก เปน เสนลมปราณสามัญ ซึ่งนาจะมีความหมายที่ตรงและชัดเจน
กวาเดิม อยางไรก็ตาม ในตําราเลมน้ีหลายแหงยังคงใชคําตามความนิยมเพื่อความสะดวกในการเขาใจ” 

เสนลมปราณวิสามัญ มีจํานวน 8 เสน จัดเปนเสนลมปราณตน มีลักษณะแตกตางจากเสน
ลมปราณสามัญ (หรือเสนลมปราณหลัก) ไดแก จุดเริ่มตนไมไดเกิดจากอวัยวะภายใน และไมสังกัดอยู
กับอวัยวะภายใน เสนลมปราณวิสามัญแตละเสน มีจุดเริ่มตนจากแตละสวนของรางกาย มีแนววิถกีาร
ไหลเวียนและหนาท่ีเฉพาะที่แตกตางกัน นอกจากน้ี เสนลมปราณวิสามัญ ยังเปนเสนลมปราณที่ไมมีจุด
ฝงเข็มของตนเอง ยกเวนเสนลมปราณวิสามัญ 2 เสน ที่อยูกึ่งกลางลําตัวดานหนาและดานหลัง ไดแก 
เสนลมปราณเญิ่น (任脉 Rèn-Mài: Conception vessel) และ เสนลมปราณตู (督脉 Dū-mài:

Governer vessel) ตามลําดับ
เสนลมปราณยอย หรือ ลั่ว เปนเสนลมปราณที่แยกหรือแตกแขนงออกมาจากเสนลมปราณ

ตน สวนใหญแยกออกตามแนวขวางกับเสนลมปราณตน ไปยังผิวหนังและสวนตาง ๆ ของรางกาย ที่อยู
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ในแนววถิีการไหลเวียนของเสนลมปราณตนของตน เพ่ือทําหนาท่ีเสริมการทํางานของเสนลมปราณตนให
กวางขวางครอบคลุมยิ่งขึ้น 

เสนลมปราณยอย ยังสามารถแตกกิ่งกานออกเปนเสนลมปราณยอยที่เล็กละเอียดไปเรื่อย ๆ 
และเชื่อมประสานเขากับอวัยวะตาง ๆ และประสานกันเองเปนรางแหคลายระบบเสนเลือดฝอย เสนลมปราณ
ยอยขนาดเล็กทีอ่ยูบริเวณผิวหนัง เรียกวา เสนยอยตื้น หรือ ฝูลั่ว (浮络 Fǘ-Luò) เสนลมปราณยอย
ขนาดเล็กละเอียดที่เปนแขนงสวนปลายสุด เรียกวา เสนยอยฝอย หรือ ซุนลั่ว (孙络 Sūn-Luò) 

เสนลมปราณยอย ที่สําคัญทางคลินิก ไดแก เสนลมปราณยอยใหญ หรือ เปยลั่ว (别络

Bié -Luò) จํานวน 15 เสน ซึ่งแยกออกมาจากจุดลั่วของเสนลมปราณตน 14 เสน ในทางคลินิกเสน
ลมปราณยอยใหญ มักเรียกอยางกระชับวา เสนยอย หรือ เสนลมปราณยอย หรือ ลั่ว (络 Luò) หรือ
ลั่วมาย (络脉 Luò-Mài) เชน ลั่ว หรือ เสนลมปราณยอยของเสนมือไทอินปอด เปนตน 

1.2 คําศัพทและศัพทบัญญัติเกี่ยวกับทฤษฎีเสนลมปราณ
วัฒนธรรมและการแพทยจีน ไดเผยแพรเขามาสูประเทศไทยเปนเวลาชานาน หลายยุคหลาย

สมัย ทฤษฎีการแพทยและวัฒนธรรมหลายอยาง มีการผสมผสานกับการแพทยพื้นบานและวฒันธรรม
ทองถิ่น กอใหเกิดคําศัพทที่ใชแทนศัพทจีนขึ้นจํานวนหนึ่ง ที่ใชสืบทอดกันมาหรือใชในคนหมูมาก จน
เกิดความคุนชิน อาทิ อิน หยาง หยวน เสนลมปราณ ฯลฯ หรอืชื่อประเทศหรือเมืองบางแหงกมี็ใชในหมู
คนไทยเทาน้ัน เชน จีน ญี่ปุน ปกกิ่ง เซี่ยงไฮ เปนตน แมวาศัพทเหลาน้ีสวนใหญจะยังไมไดรบัการบรรจุ
ไวในพจนานุกรมฯ และการออกเสียงก็เปนไปตามความเขาใจหรือความสะดวกของคนไทย ซึง่มักไมตรง
กับเสียงของศัพทเดิมที่หยิบยืมมาใช แตก็เปนท่ีเขาใจตรงกันไดดีในคนไทยหมูมาก 

ในการเขียนตํารานี้ ยังคงใชคําศัพทที่สืบทอดมาเหลาน้ีไวเชนเดิม เพ่ือความเขาใจตรงกันได
งาย เวนแตศัพทที่มีใชอยูเดิมเหลาน้ัน ทําใหเกิดความเขาใจสบัสนหรือคลาดเคลื่อนไปจากทฤษฎีที่ควร
จะเปน จึงจะเปลี่ยนแปลงหรือบัญญัติศัพทขึ้นใหม และจะยกยอดไปอธิบายเหตุผลที่มา-ที่ไป ณ จุดเกิด
เหตุ โดยใชเครื่องหมาย “—”กํากับไว

อยางไรก็ตามมีศัพทจีนจาํนวนมาก ที่ยังไมไดมีการแปลหรือบัญญัติศัพทขึ้นมาใช หรือมีใช
อยูอยางไมแพรหลาย รวมถึงการเรียกชื่อเฉพาะ เชน ชื่อจุดตาง ๆ ในกรณีน้ีจะใชการทับศัพทตามคํา
อาน ใหไดเสยีงใกลเคียงกบัรากศัพท ตามสําเนียงจีนกลาง และวงเล็บศัพทจีน พรอมคําอานพินอินไวดวย

ตัวอยาง แขนและขาแตละขาง มีเสนลมปราณหลัก ขางละ 6 เสน แบงเปนเสนลมปราณอิน 
3 เสน และเสนลมปราณหยาง 3 เสน เสนลมปราณอิน 3 เสน แบงเปน 3 ระดับ ไดแก 1) อินใหญ หรือ 
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ไทอิน (太阴 Tài-Yīn) 2) อินเล็ก หรือ เสาอิน (少阴 Shǎo-Yīn) และ 3) อินหรี่ หรือ จฺเหวยีอนิ (厥
阴 Jué-Yīn) ในที่น้ี คําวา ยิน เปนศัพทไทย ที่มาจาก阴 (Yin) ซึ่งอานวา อนิ 

แผนภูมิที่ 1-1  โครงสรางระบบเสนลมปราณ

-ไทอินปอด  --------------------
-เสนมืออิน 3 เสน -จฺเหวยีอินเยื่อหุมหวัใจ --------

-เสาอินหัวใจ --------------------
-หยางหมิงลําไสใหญ ---------- 

-เสนมือหยาง 3 เสน   -เสาหยางซานเจยีว ------------
-ไทหยางลําไสเล็ก --------------

- เสนสามัญ 12 เสน  -หยางหมิงกระเพาะอาหาร ----
-เสนเทาหยาง 3 เสน -เสาหยางถุงน้ําดี ----------------         เสนยอย 

-ไทหยางกระเพาะปสสาวะ ----       15 เสน
-ไทอินมาม -----------------------

            -เสนเทาอิน 3 เสน -จฺเหวยีอินตับ --------------------- 

 ระบบเสน -เสาอินไต ------------------------

 ลมปราณ -เสนยอยใหญจากเสนมาม 1 เสน
             -เสนตู --------------------เสนยอยจากเสนต ู1 เสน

-เสนเญิ่น -----------------เสนยอยจากเสนเญิ่น 1 เสน
-เสนชง

          - เสนวิสามัญ 8 เสน -เสนไต
-เสนอินเชียว
-เสนหยางเชยีว
-เสนอินเหวย
-เสนหยางเหวย 

          - เสนสาขา 12 เสน
          - เสนลมปราณเอ็น 12 เสน
          - แนวเขตผิวหนัง 12 แนว
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ตารางที่ 1-1  ชื่อเสนลมปราณหลัก อวัยวะตนสังกัด และอวัยวะคูสัมพันธ 
เสนลมปราณหลัก อวัยวะตนสังกัด อวัยวะคูสัมพันธ 
เสนมือ-ไทอิน-ปอด ปอด ลําไสใหญ
เสนมือ-เสาอิน-หัวใจ หัวใจ ลําไสเลก็

เสนมือ 
อิน  
3 เสน เสนมือ-จฺเหวียอนิ-เยื่อหุมหัวใจ เยื่อหุมหัวใจ ซานเจียว 

เสนเทา-ไทอิน-มาม มาม กระเพาะอาหาร
เสนเทา-เสาอิน-ไต ไต กระเพาะปสสาวะ

เสนเทา 
อิน  
3 เสน เสนเทา-จฺเหวียอิน-ตับ ตับ ถุงนํ้าดี

เสนมือ-หยางหมิง-ลําไสใหญ ลําไสใหญ ปอด
เสนมือ-ไทหยาง-ลําไสเล็ก ลําไสเลก็ หัวใจ

เสนมือ
หยาง  
3 เสน เสนมือ-เสาหยาง-ซานเจียว ซานเจียว เยื่อหุมหัวใจ

เสนเทา-หยางหมิง-กระเพาะอาหาร กระเพาะอาหาร มาม
เสนเทา-ไทหยาง-กระเพาะปสสาวะ กระเพาะปสสาวะ ไต

เสนเทา
หยาง 
3 เสน เสนเทา-เสาหยาง-ถุงนํ้าดี ถุงนํ้าดี ตับ

2. องคประกอบของระบบเสนลมปราณ
เสนลมปราณ จําแนกออกเปน 6 ประเภท (แผนภูมิ 1-1) ไดแก

2.1  เสนลมปราณหลัก 12 เสน (十二经脉 Shí-Èr-Jīng-Mài: 12 Main meridians) 
2.2  เสนลมปราณสาขา 12 เสน (十二经别 Shí-Èr-Jīng-Bié: 12 Meridian branches) 
2.3  เสนลมปราณกิ่ง (ลัว่) 15 เสน (十五络脉 Shí-Wǔ-Luò-Mài: 15 Collaterals)
2.4 เสนลมปราณเอ็น 12 เสน (十二经筋 Shí-Èr-Jīng-Jīn: 12 Tendon and muscle 

regions) 
2.5  แนวเขตผิวหนัง 12 แนว (十二皮部 Shí-Èr-Pī-Bù: 12 Cutaneous regions) 
2.6  เสนลมปราณพิเศษ 8 เสน (奇经八脉 Qí-Jīng-Bā-Mai: 8 Extraordinary meridians) 
2.1  เสนลมปราณหลัก 12 เสน (十二经脉 Shí-Wǔ-Luò-Maì: 12 Main meridians) 

เสนลมปราณสามัญ หรือเสนลมปราณหลัก 12 เสน เปนเสนลมปราณตน ที่เปนโครงสรางหลกั 
หรือเปนเสนประธานของระบบเสนลมปราณ ในตาํราจีนเรยีกเสนลมปราณชุดน้ีวา สิบสองเสนลมปราณหลัก
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หรือ สิบสองเสนลมปราณสามัญ (十二正经 Shí-Èr-Zhèng-Jīng) แตสวนใหญนิยมเรียกวา สิบสอง
เสนลมปราณ (十二经脉 Shí-Èr-Jīng-Mài) หรือ เสนลมปราณ (经 Jīng หรือ 经脉 Jīng-Mài) 
ซึ่งเปนท่ีเขาใจกันวา หมายถึง เสนลมปราณหลัก ในตํารานี้ เรียกวา เสนลมปราณหลัก หรือเรียกโดย
กระชับวา เสนหลัก หรือ เสน เม่ือใชประกอบการเรียกชื่อ ในการเทียบเคียงกับตําราแปลภาษาอังกฤษ 
เรียกเสนชุดน้ีวา Main หรือ Regular meridians และใช Meridian เม่ือประกอบการเรียกชื่อเสน 

เสนลมปราณหลัก ทาํหนาท่ีเชื่อมโยงอวัยวะภายในที่เปนตนสังกัดกับอวัยวะภายนอก อวัยวะ
ภายในที่เปนตนสังกัดของเสนลมปราณหลัก มี 12 อวัยวะ แบงเปน อวัยวะตัน 6 อวัยวะ และ อวัยวะ
กลวง 6 อวยัวะ 

อวัยวะตัน 6 อวยัวะ ไดแก ปอด หัวใจ เยื่อหุมหัวใจ มาม ไต และตับ 
อวยัวะกลวง 6 อวยัวะ ไดแก ลาํไสใหญ ลําไสเล็ก ซานเจยีว กระเพาะอาหาร กระเพาะปสสาวะ 

และถงุนํ้าดี 
อวัยวะภายนอก หมายถึง ระบบโครงสรางของรางกาย ไดแก กระดูก ขอ กลามเน้ือ เอ็น

และผิวหนัง
เสนลมปราณหลัก ที่สังกัดอวัยวะตันทั้งหก เรียกวา เสนลมปราณอิน และ เสนลมปราณหลกั 

ที่สังกัดอวยัวะกลวงทัง้หก เรียกวา เสนลมปราณหยาง 
เสนลมปราณอิน 6 เสน แบงกระจายจากลําตัว ผานแขนดานใน ถึงปลายนิ้วมือ จํานวน 3

เสน เรียกวา เสนลมปราณอินของมือ หรือ เสนลมปราณมืออิน หรือ เสนมืออิน และเสนอินอีก 3 เสน ที่
กระจายจากเทา ผานขาดานใน เขาในชองทอง เรียกวา เสนลมปราณอินของเทา หรือ เสนลมปราณเทา
อิน หรือ เสนเทาอิน 

เสนลมปราณหยาง 6 เสน แบงกระจายจากปลายนิ้วมือ ผานแขนดานนอก ไปยังศีรษะ 
จํานวน 3 เสน เรียกวา เสนลมปราณหยางของมือ หรือ เสนลมปราณมือหยาง หรือ เสนมือหยาง และ
เสนหยาง 3 เสน ที่กระจายจากศีรษะ ผานลําตัว ลงไปตามแนวขาดานนอก ถึงปลายน้ิวเทา เรียกวา  
เสนลมปราณหยางของเทา หรือ เสนลมปราณเทาหยาง หรือ เสนเทาหยาง

กลาวโดยสรุป แขนแตละขาง มีเสนลมปราณหลัก 6 เสน ไดแก เสนมืออิน และเสนมือหยาง 
อยางละ 3 เสน ขาแตละขาง มีเสนลมปราณหลกั 6 เสน ไดแก เสนเทาอิน และเสนเทาหยาง อยางละ 3 เสน 

เสนมืออิน 3 เสน สังกัดอวัยวะตัน ที่อยูในทรวงอก ไดแก ปอด หัวใจ และเยือ่หุมหัวใจ เสน
มือหยาง 3 เสน สังกัดอวัยวะกลวง ที่เปนคูสัมพันธกับอวัยวะของเสนมืออิน ไดแก ลําไสใหญ ลําไสเล็ก 
และซานเจียว ตามลําดับ 
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เสนเทาอิน 3 เสน สังกัดอวัยวะตัน ที่อยูในชองทอง ไดแก มาม ไต และตับ เสนเทาหยาง 3 
เสน สังกัดอวัยวะกลวง ที่เปนคูสัมพันธกับอวัยวะของเสนเทาอิน ไดแก กระเพาะอาหาร กระเพาะปสสาวะ 
และถงุนํ้าดี ตามลําดับ

เสนลมปราณอิน 3 เสน ของแขนและขา จะมีระดับความเปนอินตางกัน แบงเปน 3 ระดับ 
ไดแก 1) อินใหญ หรือ ไทอิน (太阴 Tài-Yīn) 2) อินเล็ก หรอื เสาอิน (少阴 Shǎo-Yīn) และ 3) อนิ
หรี่ หรือ จฺเหวียอิน (厥阴 Jué-Yīn)

เสนลมปราณหยาง 3 เสนของแขนและขา จะมรีะดับความเปนหยางตางกัน แบงเปน 3 ระดับ 
ไดแก 1) หยางยิ่ง หรือ หยางหมิง (阳明 Yáng-Ming) 2) หยางใหญ หรือ ไทหยาง (太阳 Tài-Yáng) 
และ 3) หยางเลก็ หรือ เสาหยาง (少阳 Shǎo-Yáng)

ในวงจรการไหลเวียนของระบบเสนลมปราณ เสนหยางหมิงคูกับเสนไทอิน เสนไทหยางคูกับ
เสนเสาอิน และเสนเสาหยางคูกับเสนจฺเหวียอิน 

เสนลมปราณหลักแตละเสน มีหลักการเรียกชื่อ ประกอบดวยคุณสมบัติ 3 ประการ ไดแก 
1) เปนเสนมือ หรือเสนเทา 2) ระดับความเปนอินหรือหยาง และ 3) ชื่อของอวัยวะตนสังกัด (ตารางที่ 1-1)

2.1.1 การกระจายวถิีการไหลเวยีนของเสนลมปราณหลัก 12 เสน
รางกายดานซายและขวา มีเสนลมปราณหลักดานละ 12 เสน กระจายครอบคลุมอยูอยาง

สมมาตร การกระจายวิถีการไหลเวียนของเสนลมปราณมักกลาวถึงเพียงดานเดียวของรางกาย แตมี
ความหมายถึงทั้งสองดานท่ีสมมาตรกัน การกระจายวิถกีารไหลเวียนของเสนลมปราณหลักแตละเสนใน
แตละสวนของรางกาย มีระเบียบ แบบแผนและเปนระบบ โดยแบงหลักเกณฑกวาง ๆ ในรางกายเปน 3 
สวน ไดแก แขน-ขา ลําตัว และศีรษะ ซึ่งรายละเอียดของแตละเสนจะไดกลาวถึงในบทถัดไป

2.1.1.1 การกระจายวถิีการไหลเวียนเสนลมปราณหลกัของแขน-ขา (รูปที่ 1-1 และ 1-2)  
แขนและขาแตละขาง มีเสนลมปราณหลัก ไหลเวียนอยู 6 เสน ไดแก เสนลมปราณอนิ 3 เสน 

กระจายอยูดานใน (Medial side) และเสนลมปราณหยาง 3 เสน กระจายอยูดานนอก (Lateral side) 
ของแขนและขา

ดานในของแขนและขา มีเสนลมปราณอิน 3 เสน กระจายอยูเปนลําดับ โดย เสนไทอิน อยู
ชิดขอบดานหนา (Anterior border) เสนเสาอิน อยูชิดขอบดานหลัง (Posterior border) และเสนจเฺหวยี
อิน อยูตรงกลางระหวางเสนไทอิน และเสนเสาอิน ยกเวน เสนจฺเหวี๋ยอินของขา ที่มีเสนทางอยูหนาตอ
เสนไทอิน ตั้งแตเทาจนถึงเหนือตาตุมใน 8 ชุน จึงกลับไปอยูตรงกลางระหวางเสนลมปราณเทาไทอินและ
เสนลมปราณเทาเสาอินตามปกติ
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ดานนอกของแขนและขา มีเสนลมปราณหยาง 3 เสน กระจายอยูเปนลําดับ โดย เสนหยาง
หมิง อยูชิดขอบดานหนา เสนไทหยาง อยูชิดขอบดานหลัง และเสนเสาหยางอยูตรงกลาง ระหวางเสน
หยางหมิง และเสนไทหยาง

รูปที่ 1-1  การกระจายเสนลมปราณหลักของแขนดานหนาและดานหลัง 

2.1.1.2 การกระจายวถิีไหลเวยีนเสนลมปราณหลักของลําตัว 
ลําตัว ไดแก หลัง อกและทอง ทั้งดานซายและดานขวา แตละดานมีเสนลมปราณอินและเสน

ลมปราณหยางของเทารวม 6 เสน กระจายครอบคลุมอยู (รูปที่ 1-2)
เสนลมปราณเทาหยาง 3 เสน กระจายจากศรีษะ ผานรอบลําตัวตามแนวยาว ลงสูขาดาน

นอกไปยังปลายเทา โดย 1) เสนเทาหยางหมิงกระเพาะอาหาร มีเสนทางอยูดานหนาลําตัว ครอบคลุมอก
และทอง  2) เสนเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ มีเสนทางครอบคลุมลาํตัวดานหลัง และ  3) เสนเทาเสา
หยางถุงนํ้าดีมีเสนทางครอบคลุมลําตัวดานขาง

เสนลมปราณเทาอิน 3 เสน กระจายจากเทา ผานขาดานในเขาสูลําตัว โดยครอบคลุมอยู
ดานหนาและดานขางของลําตัว
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เสนลมปราณหลักของมือ ทั้ง 6 เสน มีเสนทางกระจายบนลําตัวนอยมาก โดย เสนลมปราณ
มืออิน 3 เสน ออกจากลําตัวบริเวณรอบรักแร ผานไปตามดานในของแขน อาจมีสวนตนของเสนอยู
บริเวณสวนบนของทรวงอก เสนลมปราณมือหยาง 3 เสน เริ่มจากปลายนิ้วมือ ไปตามแขนดานนอก ผาน
หัวไหลไปยังศีรษะ จึงไมมีเสนทางผานลําตัว ยกเวนเสนลมปราณมือไทหยางลําไสเลก็ ซึ่งมีบางสวนผาน
บริเวณสะบักดานบน

รูปที่ 1-2 ก.  การกระจายเสนลมปราณหลักของขาและลําตัวดานหนา

2.1.1.3 การกระจายวถิีไหลเวยีนเสนลมปราณหลักของศีรษะและใบหนา
เสนลมปราณหยางของมือและเทารวม 6 เสน ลวนมีเสนทางไหลเวียนผานศีรษะทั้งสิ้น จึงมี

คํากลาววา ‘ศีรษะเปนศูนยรวมของเสนลมปราณหยาง’โดย 
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เสนลมปราณหยางหมิงของมือและเทา กระจายครอบคลุมศีรษะดานหนา คือ สวนของใบหนา
เสนลมปราณเสาหยางของมือและเทา กระจายครอบคลุมศีรษะดานขาง
เสนลมปราณไทหยางของเทา กระจายครอบคลุมศีรษะดานหลัง  
เสนลมปราณไทหยางของมือ กระจายครอบคลุมบริเวณแกม
2.1.2 วงจรของวิถีไหลเวยีนของเสนลมปราณหลัก 12 เสน

1) เสนลมปราณมือไทอินปอด เสนลมปราณมือเสาอินหัวใจ และเสนลมปราณมือจฺเหวีย
อินเยื่อหุมหัวใจ ไหลเวียนออกจากทรวงอก ผานไปตามแขนดานใน สูปลายมือ และสงตอใหกับเสน
ลมปราณมือหยางที่เปนคูสัมพันธ บริเวณปลายมือ (แผนภูมิ 1-2)

2) เสนลมปราณมือหยางหมงิลําไสใหญ เสนลมปราณมือไทหยางลําไสเลก็ และเสนลมปราณ
มือเสาหยางซานเจียว ไหลเวยีนจากปลายมือ ขึน้ไปตามแขนดานนอก ผานหัวไหลไปยังศีรษะ และสงตอ
ใหกับเสนลมปราณเทาหยางที่มีระดับหยางเสมอกัน เชน เสนมือหยางหมิง สงตอให เสนเทาหยางหมิง 

3) เสนลมปราณเทาหยางหมิงกระเพาะอาหาร เสนลมปราณเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ
และเสนเทาลมปราณเสาหยางถุงนํ้าดี ไหลเวียนจากศีรษะ ผานลําตัว ลงไปตามขาดานนอก สูปลายเทา 
และสงตอใหเสนลมปราณเทาอินท่ีเปนคูสัมพันธ บริเวณปลายเทา

4) เสนลมปราณเทาไทอินมาม เสนลมปราณเทาเสาอินไต และเสนลมปราณเทาจฺเหวียอิน
ตับ ไหลเวียนจากปลายเทา ขึ้นไปตามขาดานใน เขาสูลําตัว ไปยังอวัยวะตันท่ีเปนตนสังกัด และสงตอ
การไหลเวียนใหเสนลมปราณมืออินในระดับถัดไป เชน เสนเทาไทอิน สงตอให เสนมือเสาอิน

โดยสรุป 1) เสนมืออิน ออกจากทรวงอก ผานแขนดานใน สงตอใหเสนมือหยางคูสัมพันธ ที่
ปลายมือ 2) เสนมือหยาง จากปลายมือ กลับขึ้นไปตามแขนดานนอก สงตอใหเสนเทาหยางระดับเดียวกัน 
ที่ศีรษะ 3) เสนเทาหยาง จากศีรษะ ผานลําตัว ลงไปตามขาดานนอก สงตอใหเสนเทาอินคูสัมพันธ ที่
ปลายเทา 4) เสนเทาอิน จากปลายเทา กลับไปตามขาดานใน สงตอใหเสนมืออินระดับถัดไป ในลําตัว 

การไหลเวียนท่ีสงตอกันเปนลําดับทําใหเกิดวงจรการไหลเวยีน 3 วงจร ไดแก 
1) วงจรไทอิน–หยางหมิง หรือ วงจรดานหนา ครอบคลุมรางกายดานหนา
2) วงจรเสาอิน–ไทหยาง หรือ วงจรดานหลัง ครอบคลุมรางกายดานหลัง
3) วงจรจฺเหวียอิน–เสาหยาง หรือ วงจรดานขาง ครอบคลุมรางกายดานขาง
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2.2 เสนลมปราณสาขา 12 เสน (十二经别 Shí-Èr-Jīng-Bié: 12 Meridian branches) 
เสนลมปราณสาขา หรือ เสนสาขาของเสนลมปราณหลัก เปนเสนลมปราณที่แยกมาจากเสน

ลมปราณหลัก ที่บริเวณแขนหรือขา แลวไหลเวยีนยอนกลับเขาลําตัว ไปยังอวยัวะภายในตนสงักัด และ
เชื่อมโยงกับอวยัวะคูสัมพันธ จากน้ันจึงไหลเวยีนออกสูภายนอกบริเวณลําคอ ทายทอย หรือใบหนา เขา
บรรจบรวมกับเสนลมปราณหลักอีกครั้งหนึ่ง 

เสนลมปราณสาขา ยังคงจัดเปนเสนลมปราณตน (ไมใชเสนลมปราณยอย) โดยเปนสวนหนึ่ง
ของเสนลมปราณหลัก ที่มีวิถไีหลเวยีนอยูในสวนลกึของรางกาย จงึไมมีจุดสําหรับฝงเข็ม แตมีความสําคัญ
ในการทําหนาท่ีเสริมการเชื่อมโยงระหวางเสนลมปราณหลัก กับอวัยวะภายในตนสังกัดและอวัยวะภายใน
คูสัมพันธใหแนบแนนยิ่งขึ้น  

รูปที่ 1-2 ข.  การกระจายเสนลมปราณหลักของขาและลําตัวดานหลังและดานขาง
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แผนภูมิที่ 1-2  วงจรวิถีไหลเวยีนของเสนลมปราณหลัก

     มือ
เสนมือไทอินปอด  เสนมือหยางหมิงลําไสใหญ

เทา ศีรษะ  วงจรไทอิน-หยางหมิง-ดานหนา 
เสนเทาไทอินมาม  เสนเทาหยางหมิงกระเพาะอาหาร

ลําตัว      มือ  
เสนมือเสาอินหัวใจ  เสนมือไทหยางลําไสเล็ก

เทา  ศีรษะ  วงจรเสาอิน-ไทหยาง-ดานหลัง
เสนเทาเสาอินไต  เสนเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ

      ลําตัว      มือ 
เสนมือจฺเหวียอิน  เสนมือเสาหยางซานเจียว
เย่ือหุมหัวใจ

เทา  ศีรษะ  วงจรจฺเหวียอิน-เสาหยาง-ดานขาง
เสนเทาจฺเหวียอินตับ  เสนเทาเสาหยางถุงน้ําดี 

วิถีไหลเวียนของเสนลมปราณสาขา มักไปบรรจบรวมกับเสนสาขาของเสนลมปราณหลักที่
เปนคูสัมพันธกัน จึงแบงวิถไีหลเวียนของเสนลมปราณสาขา ออกเปน 6 คู ไดแก

2.2.1 เสนลมปราณสาขาคูที่ 1: สาขาของเสนเทาไทหยาง และเสนเทาเสาอิน (รูปที่ 1-3) 

2.2.1.1 เสนสาขาของเสนเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ แยกจากเสนกระเพาะปสสาวะที่
ขอพับเขา (1) ไหลเวยีนยอนกลับขึ้นไปถงึใตตอกระดูกกนกบ วนรอบทวารหนัก (2) แลวเขาเชื่อมตอกับ
กระเพาะปสสาวะ-อวัยวะตนสังกัด (3) และกระจายเสนไปที่ไต-อวัยวะคูสัมพันธ (4) จากน้ันผานขึ้นไป
ตามกระดูกสันหลัง (5) กระจายเสนไปยังหัวใจ (6) ออกสูภายนอกบริเวณคอดานหลัง (7) เขาบรรจบ
รวมกับเสนเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะตามเดิม
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2.2.1.2 เสนสาขาของเสนเทาเสาอนิไต แยกจากเสนไตที่ใตขอพับเขา (1) ผานขึ้นไปตัด
กับเสนสาขาของเสนกระเพาะปสสาวะที่ตนขา (2) ขึ้นไปเชื่อมตอกับไต-อวัยวะตนสังกัด (3) จากน้ัน
ไหลเวียนตอขึ้นไปตัดกับ เสนลมปราณไต (带脉 Daì-Mài) ที่กระดูกสันหลงัอกที่ 7 (4) ผานขึ้นไปยัง
โคนลิ้น (5) และออกสูภายนอกบริเวณทายทอย (6) ไปรวมกับเสนลมปราณเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ

2.2.2 เสนลมปราณสาขาคูที่ 2: สาขาของเสนเทาหยางหมิงและเสนเทาไทอนิ (รูปที่ 1-4) 
2.2.2.1 เสนสาขาของเสนเทาหยางหมิงกระเพาะอาหาร แยกจากเสนกระเพาะอาหารที่ตน

ขา (1) เขาสูชองทอง ไปยังกระเพาะอาหาร-อวัยวะตนสงักัด (2) แลวกระจายเสนไปที่มาม-อวัยวะคู
สัมพันธ (3) จากน้ันขึ้นไปยังหวัใจ (4) ผานไปตามหลอดอาหารถึงปาก (5) ผานตอไปที่ขางจมูก (6) ไป
เชื่อมโยงกับตา (7) แลวออกมาบรรจบรวมกับเสนเทาหยางหมิงกระเพาะอาหาร

2.2.2.2 เสนสาขาของเสนเทาไทอินมาม แยกจากเสนมามท่ีตนขา (1) เขาบรรจบรวมกับ
เสนลมปราณสาขาของเสนกระเพาะอาหาร (2) แลวผานขึ้นไปที่ชองคอ (3) และสิ้นสุดท่ีลิ้น (4)

2.2.3 เสนลมปราณสาขาคูที่ 3: สาขาของเสนเทาเสาหยางและเสนเทาจฺเหวียอิน (รูปที่ 1-5)
2.2.3.1 เสนสาขาของเสนเทาเสาหยางถุงน้ําดี แยกจากเสนลมปราณถุงนํ้าดีที่ตนขา (1) 

ผานขอสะโพก (2) เขาสูชองทองสวนลางไปทีอุ่งเชิงกราน บรรจบรวมกับเสนสาขาของเสนเทาจฺเหวียอิน
ตับ (3) แลวผานขึ้นตามกระดูกชายโครง ไปถุงนํ้าดี-อวัยวะตนสังกัด (4) และกระจายเสนไปยังตับ-
อวัยวะคูสัมพันธ (5) จากน้ันผานไปตามหัวใจ (6) หลอดอาหาร (7) ถงึกรามลาง กระจายเสนท่ีใบหนา 
(8) เชื่อมโยงกับตา แลวกลับเขารวมกับเสนเทาเสาหยางถุงนํ้าดีบริเวณหางตา (9)

2.2.3.2 เสนสาขาของเสนเทาจเฺหวียอนิตับ แยกจากเสนตับที่หลังเทา (1) ผานขึ้นไปยังหวั
เหนาเขาสูชองเชิงกราน (2) บรรจบรวมเขากับเสนสาขาของเสนเทาถุงนํ้าดี (3)

2.2.4 เสนลมปราณสาขาคูที่ 4: สาขาของเสนมือไทหยางและเสนมือเสาอิน (รูปที่ 1-6)
2.2.4.1 เสนสาขาของเสนมือไทหยางลาํไสเลก็ แยกจากเสนลาํไสเล็กท่ีหวัไหล (1) ผานเขา

รักแร (2) ไปยังหัวใจ-อวัยวะคูสมัพันธ (3) จากน้ันเขาสูชองทองกลับเขารวมกับเสนมือไทหยางลําไสเล็ก (4)
2.2.4.2 เสนสาขาของเสนมอืเสาอนิหัวใจ แยกจากเสนหัวใจบริเวณรักแร (1) เขาสูชองอก

ไปยังหัวใจ-อวัยวะตนสังกัด (2) จากน้ันผานขึ้นไปตามลําคอ (3) โผลออกมาบริเวณใบหนา (4) เขา
บรรจบรวมกับเสนมือไทหยางลาํไสเล็กที่หัวตา
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รูปที่ 1-3  เสนสาขาคูที่ 1: สาขาของเสนเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะและเสนเทาเสาอนิไต

2.2.5 เสนลมปราณสาขาคูที่ 5: สาขาของเสนมือหยางหมิงและเสนมือไทอนิ (รูปที่ 1-7)
2.2.5.1 เสนสาขาของเสนมือหยางหมิงลําไสใหญ แยกจากเสนลําไสใหญทีห่ลังมือ (1) 

ผานไปตามแขน หัวไหล (2) ที่หัวไหลมีเสนแยก 2 เสน เสนแรกไปที่ตนคอ (3) ผานเขาสูกระดูกสันหลัง
ลงไปยงัลําไสใหญ-อวัยวะตนสังกัด (4) และกระจายเสนไปปอด-อวัยวะคูสมัพันธ (5) เสนแยกจาก
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หัวไหลเสนท่ี 2 ผานไปตามลําคอ (6) แลวออกมาตรงแองเหนือกระดูกไหปลารา เขาบรรจบรวมกับเสน
มือหยางหมิงลําไสใหญ 

2.2.5.2 เสนสาขาของเสนมอืไทอินปอด แยกจากเสนปอดบริเวณรักแร (1) เขาสูชองอก
ไปยังปอด-อวัยวะตนสังกัด (2) และกระจายเสนไปลําไสใหญ-อวัยวะคูสัมพันธ (3) ที่ปอดมีเสนแยกขึ้น
ไปโผลที่กระดูกไหปลารา (4) ผานคอหอย แลวเขารวมกับเสนมือหยางหมิงลําไสใหญ

รูปที่ 1-4  เสนสาขาคูที่ 2: สาขาของเสนเทาหยางหมิงกระเพาะอาหารและเสนเทาไทอินมาม 
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2.2.6 เสนลมปราณสาขาคูที่ 6: สาขาของเสนมือเสาหยางและเสนมือจฺเหวยีอิน (รูปที่ 1-8)
2.2.6.1 เสนสาขาของเสนมือเสาหยางซานเจยีว แยกจากเสนซานเจียวที่กลางกระหมอม 

(1) ผานลงมายงัแองเหนือกระดูกไหปลารา (2) เขาสูซานเจียว แลวกระจายอยูในชองอก (3)
2.2.6.2 เสนสาขาของเสนมอืจฺเหวียอนิเยื่อหุมหัวใจ แยกจากเสนเยื่อหุมหัวใจที่ใตตอ

รักแรลงมา 3 ชุน (1) ผานเขาชองอกเชื่อมสมัพันธกับซานเจียว (2) จากน้ันสงเสนแยกผานขึ้นไปตาม
ลําคอ (3) และออกมาตรงหลังห ูเขารวมกับเสนมือเสาหยางซานเจียว 

2.3 เสนลมปราณยอย หรือ เสนลั่ว 15 เสน (十五络脉 Shí-Wǔ-Luò-Mài: 15 Collaterals) 
เสนลมปราณยอย หรือ เสนลั่ว 15 เสน หมายถึง เสนลมปราณยอย ที่แยกจากจุดลั่วของ

เสนลมปราณหลัก 12 เสน จากจุดลั่วของเสนลมปราณตู 1 เสน จากจุดลั่วของเสนลมปราณเญิ่น 1 เสน 
และจากจุดตาเปา (大包 Dà-Bāo, SP21) ซึ่งเปนจุดสุดทายของเสนลมปราณมาม ที่ดานขางลําตัว 1 
เสน รวมเปน 15 เสน 

เสนลมปราณยอย มีลักษณะเปนเสนที่แตกแขนง แผออกเปนเสนเล็กละเอียดจํานวนมากมาย 
กระจายสูสวนผวิของรางกาย ทําหนาที่เสริมการไหลเวียนของเลอืดและชี่ ใหกระจายออกไปยังพื้นท่ี และ
อวัยวะที่เสนลมปราณตนครอบคลุมอยู

โดยสวนใหญ เสนลมปราณยอยของเสนลมปราณหลักแตละเสน เม่ือแยกออกมาจากจุดลัว่ 
จะแตกเปนแขนงเล็ก ๆ แยกออกเปน 2 ทิศทาง แขนงสวนหนึ่งไปเชื่อมโยงกบัเสนลมปราณหลักที่เปนคู
สัมพันธ แขนงสวนที่เหลือจะไหลเวียนยอนกลับ ขนานไปกับเสนลมปราณหลักของตน ไปยังอวยัวะ
เปาหมายภายในลําตัวและศีรษะ เสนลมปราณยอยของเสนลมปราณหลักทั้ง 12 เสน จึงมีหนาที่ ทั้งเสริม
การไหลเวียนของเสนลมปราณหลัก และเชือ่มโยงกับเสนลมปราณหลักที่เปนคูสัมพันธ ที่บริเวณแขน-ขา

เสนลมปราณยอยของเสนลมปราณเญิ่น ออกจาก จุดจิวเหวย (鸠尾 Jiū-Wěi, CV15) 
ตรงลิ้นป แผกระจายครอบคลุมสวนทอง เสนลมปราณยอยของเสนลมปราณตู ออกจาก จุดฉางเฉียง 
(长强 Cháng-Qiáng, GV1) ตรงบริเวณฝเย็บ แผกระจายครอบคลุมไปตลอดแนวสองขางของกระดูก
สันหลังจนถึงศีรษะ และเขารวมกับเสนกระเพาะปสสาวะบริเวณสะบัก

เสนลมปราณยอยจาก จุดตาเปา (大包 Dà-Bāo, SP21) ซึ่งเปนจุดสุดทายของเสนลมปราณ
มาม อยูดานขางลําตัว เรียกวา เสนลั่วใหญ (大络 Dà-Luò: Major collateral) แผกระจายครอบคลุม
หนาอกและชายโครง วิถีการไหลเวียนของเสนลมปราณยอย แตละเสน โดยละเอียด ไดแก



ทฤษฎีเสนลมปราณและจุดฝงเข็ม 17

2.3.1 เสนลมปราณยอยของเสนมือไทอินปอด (รูปที่ 1-9) ออกจาก จุดเลี่ยเชฺวีย (列缺

Liè-Qu ē , LU7) (1) สงเสนแยกไปเชือ่มโยงเสนมือหยางหมิงลําไสใหญ ซึง่เปนคูสัมพันธ เสนท่ีเหลือ
ไหลเวยีนตามเสนปอดไปที่ฝามือ กระจายเสนครอบคลุมเนินฝามือดานน้ิวหัวแมมือ (2)

2.3.2 เสนลมปราณยอยของเสนมือเสาอินหัวใจ (รูปที่ 1-9) ออกจาก จุดทงหลี่ (通里 Tōng-
Lǐ, HT5) อยูเหนือเสนขอมือ 1 ชุน (3) สงเสนแยกไปเชื่อมโยงเสนมือไทหยางลาํไสเล็ก ซึง่เปนคูสัมพันธ 
เสนที่เหลือไหลเวียนยอนกลับตามเสนมือเสาอินหัวใจไปที่หัวใจ (4) จากน้ันไหลเวียนผานไปที่โคนลิ้น (5) 
และขึ้นไปเชื่อมตอกับตา (6) 

2.3.3 เสนลมปราณยอยของเสนมือจฺเหวียอินเยื่อหุมหัวใจ (รูปที่ 1-9) ออกจาก จุดเนยกวาน 
(内关 Nèi-Guān, PC6) อยูเหนือเสนขอมือ 2 ชุน (7) แลวกระจายเสนอยูระหวางเอ็นกลามเน้ือสองมัด
รอบเสน จากน้ันไหลเวียนยอนกลับตามเสนมือจฺเหวียอินเยื่อหุมหัวใจ (8) ไปเชื่อมตอเขากับหัวใจ (9) 

2.3.4 เสนลมปราณยอยของเสนมือหยางหมิงลําไสใหญ (รูปที่ 1-9) ออกจาก จุดเพียนลี่ 
(偏历 Piān-Lì, LI6) อยูเหนือเสนขอมือดานหลังมือ 3 ชุน (10) สงเสนแยกไปเชื่อมโยงเสนมือไทอิน
ปอด ซึ่งเปนคูสัมพันธ  เสนท่ีเหลือไหลเวียนยอนกลับตามเสนมือหยางหมิงลําไสใหญไปที่ จุดเจียนยฺหวี 
(肩髃 Jiān-Yú, LI15) (11) ผานกรามลางไปสุดท่ีฟน (12) ที่กรามลางมีเสนแยก 1 เสน ผานเขาไปใน
หู (13) และเชื่อมตอเขากับ เสนลมปราณชง (冲脉 Chōng-Mài)  

2.3.5 เสนลมปราณยอยของเสนมือไทหยางลําไสเล็ก (รูปที่ 1-9) ออกจาก จุดจือเจิ้ง (支正

Zhī-Zhèng, SI7) อยูเหนือเสนขอมือดานหลังมือ 5 ชุน (14) สงเสนแยกไปเชื่อมโยงเสนมือเสาอินหัวใจ ซึ่ง
เปนคูสัมพันธ เสนที่เหลือไหลเวียนยอนกลับผานขอศอก แลวเขาเชื่อมตอกับ จุดเจียนยฺหวี (肩髃 Jiān-

Yú, LI15) (15)
2.3.6 เสนลมปราณยอยของเสนมือเสาหยางซานเจยีว (รูปที่ 1-9) ออกจาก จุดไวกวาน (外

关 Wài-Guān, TE5) อยูเหนือเสนขอมือดานหลัง 2 ชุน (16) ไหลเวียนยอนกลับไปตามหลังแขน ผาน
หัวไหล แลวกระจายเสนเขาชองอก (17) ไปรวมเขากับเสนมือจฺเหวียอินเยื่อหุมหัวใจ

2.3.7 เสนลมปราณยอยของเสนเทาหยางหมิงกระเพาะอาหาร (รูปที่ 1-10) ออกจาก จุด
เฟงหลง (丰隆 Fēng-Lóng, ST40) อยูเหนือตาตุมนอก 8 ชุน สงเสนแยกไปเชื่อมโยงเสนเทาไทอิน
มาม-เสนคูสัมพันธ เสนท่ีเหลือไหลเวียนยอนกลับไปที่คอและศีรษะ รวมเขากับเสนหยางเสนอ่ืนของ
ศีรษะและคอ (2) จากน้ันผานลงมาเชื่อมตอกับคอดานหนา (3) 
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2.3.8 เสนลมปราณยอยของเสนไทหยางกระเพาะปสสาวะ (รูปที่ 1-10) ออกจาก จุดเฟย
หยาง (飞扬 Fēi-Yáng, BL58) อยูเหนือตาตุมนอก 7 ชุน (4) เขาเชื่อมตอกับเสนเทาเสาอินไตมาม-
เสนคูสัมพันธ

รูปที่ 1-5  เสนสาขาคูที่ 3: สาขาของเสนเทาเสาหยางถุงน้ําดีและเสนเทาจฺเหวยีอนิตับ
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รูปที่ 1-6  เสนสาขาคูที่ 4: สาขาของเสนมือไทหยางลําไสเล็กและเสนมือเสาอินหัวใจ

รูปที่ 1-7  เสนสาขาคูที่ 5: สาขาของเสนมอืหยางหมิงลําไสใหญและเสนมือไทอินปอด
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2.3.9 เสนลมปราณยอยของเสนเทาเสาหยางถุงน้ําดี (รูปที่ 1-10) ออกจาก จุดกวางหมิง 
(光明 Guāng-Míng, GB37) อยูเหนือตาตุมนอก 5 ชุน (5) สงเสนแยกไปเชื่อมโยงเสนเทาจฺเหวียอิน
ตับ-เสนคูสัมพันธ เสนท่ีเหลือไหลเวียนลงไป กระจายเสนครอบคลุมหลังเทา (6)

2.3.10 เสนลมปราณยอยของเสนเทาไทอินมาม (รูปที่ 1-10) ออกจาก จุดกงซุน (公孙

Gōng-Sūn, SP4) (7) สงเสนแยกไปเชื่อมโยงเสนเทาหยางหมิงกระเพาะอาหาร-เสนคูสัมพันธ เสนที่
เหลือไหลเวียนยอนกลับขึ้นไปในชองทอง (8) และเชื่อมตอเขากับลําไส (9) และกระเพาะอาหาร (10)

2.3.11 เสนลมปราณยอยของเสนเทาเสาอินไต (รูปที่ 1-10)  ออกจาก จุดตาจง (大钟 Dà- 

Zhōng, KI4) ตรงขอบหลงัของตาตุมใน (11) สงเสนแยกผานสนเทา ไปเชื่อมโยงเสนเทาไทหยางกระเพาะ-
ปสสาวะ ซึ่งเปนคูสัมพันธ เสนท่ีเหลือไหลเวียนยอนกลับตามเสนเทาเสาอินไต (12) ขึ้นไปถึงเยื่อหุมหัวใจ 
(13) แลวกระจายรวมเขากับกระดูกสันหลังสวนเอว (14)

2.3.12 เสนลมปราณยอยของเสนเทาจฺเหวยีอนิตับ (รูปที่ 1-10) ออกจาก จุดหลโีกว (蠡沟

Lí-Gōu, LR5) อยูเหนือตาตุมใน 5 ชุน (15) สงเสนแยกไปเชื่อมโยงเสนเทาเสาหยางถุงนํ้าดี ซึ่งเปนคู
สัมพันธ เสนท่ีเหลือไหลเวยีนยอนกลับขึ้นไปทีอ่วัยวะเพศ (16)

2.3.13 เสนลมปราณยอยของเสนลมปราณเญิ่น (รูปที่ 1-11) ออกจาก จุดจิวเหวย (鸠尾

Jiū- Wěi, CV15) ตรงลิ้นป (1) แผกระจายครอบคลุมสวนทอง (2) 
2.3.14 เสนลมปราณยอยของเสนลมปราณตู (รูปที่ 1-11) แยกออกจาก จุดฉางเฉียง (长

强 Cháng-Qiáng, GV1) ตรงบริเวณฝเย็บ (3) ไหลเวียนขึน้ไป แผกระจายครอบคลุมตลอดแนวสอง
ขางของกระดูกสันหลัง (4) จนถึงทายทอย (5) และกระจายตอไปถึงยอดกระหมอม (6) เม่ือผานบริเวณ
สะบักจะกระจายเสนเขาเชื่อมตอกับเสนกระเพาะปสสาวะ (7)

2.3.15 เสนลมปราณยอยใหญของเสนเทาไทอนิมาม (รูปที่ 1-11) ออกจาก จดุตาเปา (大
包 Dà-Bāo, SP21) ซึ่งเปนจุดสุดทายของเสนลมปราณมามอยูดานขางลําตัว (8) แผกระจายครอบคลุม
หนาอกและชายโครง (9) เสนลัว่ใหญทําหนาที่กักเก็บสํารองเลอืดใหกับรางกาย 

2.4 เสนลมปราณเอน็ 12 เสน (十二经筋 Shí-Èr-Jīng-Jīn: 12 Tendon and muscle 
regions) 

เสนลมปราณเอ็น เปนชองทางใหเลือดและชี่จากเสนลมปราณหลัก ไปหลอเลี้ยงและควบคุม
การทํางานของเอ็นและกลามเนื้อ เอ็นและกลามเน้ือเชื่อมตอกระดูกและขอไวดวยกัน เสนลมปราณเอ็น 
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จึงหลอเลี้ยงและควบคุมการทํางานของระบบโครงสรางรางกาย ไดแก กระดูก ขอ เอ็นและกลามเน้ือ
เสนลมปราณเอ็น มีประโยชนในการรักษาโรคระบบโครงสรางของรางกาย โดยเฉพาะโรคของกลามเน้ือ
และเสนเอ็น เชน กลุมอาการปวดกลามเน้ือ กลามเนื้อหดเกร็งเปนตะคริว กลามเน้ือฝอลีบ เสนเอ็นหด
รั้งติดขัด

เสนลมปราณเอ็น มีจํานวน 12 เสน เทากับจํานวนของเสนลมปราณหลัก และมีแนวเสนทาง
สวนใหญ ซอนทับกับเสนลมปราณหลัก จึงมีชื่อลอตามชื่อของเสนลมปราณหลักที่ครอบคลุมอยู อยางไร
ก็ตาม เสนลมปราณเอ็นมีลักษณะพิเศษ คือ ทุกเสนมีจุดเริ่มตนจากปลายมือหรือปลายเทา เม่ือออกจาก
จุดเริ่มตน จะแผออกไปตามกลามเน้ือ แลวขมวดสอบแคบเปนระยะ คลายเปนเสนขอปลอง ไหลเวียน
เขาสูลําตัวและศีรษะ แตไมเขาไปเชื่อมโยงกับอวัยวะภายใน 

วิถีไหลเวียนสวนใหญของเสนลมปราณเอ็น แมจะมีแนวซอนทับกับเสนลมปราณหลัก แต
เสนลมปราณเอ็น ก็มีระบบวิถีไหลเวียนท่ีแตกตาง และมีลักษณะเฉพาะ ไดแก 

1) เสนลมปราณเอ็นเทาหยาง 3 เสน เริ่มตนจากปลายเทา ผานขาดานนอก กระจายผาน
ลําตัวดานหนา ดานขางและดานหลัง ดานละ 1 เสน แลวไปสิ้นสุดท่ีตา

2) เสนลมปราณเอ็นเทาอิน 3 เสน เริ่มตนจากปลายเทา ผานขึ้นตามขาดานใน ไปสิ้นสุด
บริเวณรอบอวัยวะเพศ

3) เสนลมปราณเอ็นมือหยาง 3 เสน เริ่มตนจากปลายมือ ผานแขนดานนอก ไปสิ้นสุดท่ี
หนาผาก บริเวณงามผม

4) เสนลมปราณเอ็นมืออิน 3 เสน เริ่มตนจากปลายมือ ผานแขนดานใน ไปสิ้นสุดบริเวณ
กลามเน้ือทรวงอก 

2.4.1 เสนลมปราณเอ็นเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ 
เริ่มตนจากน้ิวกอยเทา (รูปที่ 1-12) (1) ผานหลังเทาดานนอก ไปขมวดที่ตาตุมนอก (2) ผาน

ขาดานนอก ไปขมวดที่เขาดานนอก (3) ที่ใตตาตุมนอก มีเสนแยกผานไปยังสนเทา (4) วกขึ้นไปตามนอง 
ถึงกลางนองตรงจุดรวมของกลามเน้ือนองสองมัด (gastrocnemius) จึงแยกออกเปน 2 เสน (5) เสน
หน่ึงผานนองดานนอก ไปขมวดที่ขอพับหลังเขาดานนอก (6) เสนแยกอีกเสนผานนองดานใน ไปขมวดที่
ขอพับหลังเขาดานใน (7) ทั้งสองเสนผานตอขึ้นไปตามตนขาดานหลัง และบรรจบรวมกันบริเวณสะโพก 
(8) แลวผานตอขึ้นไปดานหลังลําตัว ขางตอกระดูกสันหลัง ถึงตนคอ (9) สงเสนแยกไปยังโคนลิ้น (10) 
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เสนท่ีเหลือผานตรงไปขมวดที่กะโหลกทายทอย (11) แลวผานขามกระหมอม (12) และหนาผาก (13) ไป
ขมวดที่สันจมูก และสงเสนแยกไปวนรอบดวงตา (14) แลวไปขมวดรวมที่ใตจมูก (15)  

รูปที่ 1-8  เสนสาขาคูที่ 6: สาขาของเสนมือจฺเหวียอินเยือ่หุมหัวใจและเสนมอืเสาหยางซานเจียว 

รูปที่ 1-9  วิถีการไหลเวียนเสนลมปราณยอยของเสนมอือนิและเสนมือหยาง
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รูปที่ 1-10  วิถีการไหลเวียนเสนลมปราณยอยของเสนเทาอนิและเสนเทาหยาง 

มีเสนแยกไปดานหลัง ขมวดที่กระดูกกนกบ (6) เสนท่ีเหลือผานตรงขึ้นไป ตามแนวดานขาง
ของลําตัว ถึงกระดูกชายโครง (7) มีเสนแยกไปดานหนา ขึ้นไปผานบริเวณเตานม (8) แลวขมวดที่แอง
เหนือกระดูกไหปลาราตรง จุดเชฺวียเผิน (缺盆 Quē-Pén, ST12) (9) เสนท่ีเหลือจากชายโครง ผานแนว
เสนหนารักแร (10) ขามกระดูกไหปลารา โดยวางอยูหนาตอเสนลมปราณเอ็นเทาไทหยางกระเพาะ
ปสสาวะ ผานขึน้ไปหลังใบหูถงึ บริเวณทัดดอกไม (11) จากน้ันผานตอไปที่ยอดกระหมอม บรรจบกับเสน
ลมปราณเอ็นเทาเสาหยางถุงนํ้าดีฝงตรงขาม (12) มีเสนแยกจากบริเวณทัดดอกไม เหนือใบหู ผานหนาหู
ไปที่แกม (13) แลววกขึ้นแยกเปน 2 เสน เสนหนึ่งไปขมวดที่ขางสันจมูก (14) อีกเสนไปขมวดที่หางตา 
(15)  
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2.4.3 เสนลมปราณเอ็นเทาหยางหมิงกระเพาะอาหาร
เริ่มตนจากน้ิวชี้ น้ิวกลางและนิ้วนางของเทา (รูปที่ 1-14) (1) ไปขมวดที่หลังเทา (2) ผานหนา

แขงดานนอกโดยแยกออกเปน 2 เสน ไดแก เสนเฉียงและเสนตรง เสนเฉียงจากหนาขอเทาผานท่ีเสนขาง
กระดูกสันหลัง ใตตอสะบัก มีเสนแยกอีกเสน ออกไปดานขาง (16) เม่ือถึงแนวเสนรักแรดานหลังจึง
แยกออกเปน 2 เสน เสนแยกบนไปขมวดที่หัวไหล จุดเจียนยฺหวี (肩髃 Jiān-Yú,LI 15) (17) เสนท่ี
เหลือจากแนวเสนรักแรดานหลัง ผานใตรักแรเขาทรวงอก (18) ไปโผลออกที่แองเหนือกระดูกไหปลารา 
(19) แยกออกเปน 2 เสน เสนแยกหนึ่งไปขมวดที่หลังหู จุดหวันกู (完骨 Wán-Gǔ, GB12) (20) เสนที่
เหลือจากแองเหนือกระดูกไหปลารา ผานลําคอและใบหนา ไปสิ้นสุดท่ีขางปกจมูก (21)

2.4.2 เสนลมปราณเอ็นเทาเสาหยางถุงน้าํดี  
เริ่มตนจากน้ิวนางของเทา (รูปที่ 1-13) (1) ผานหลังเทา ไปขมวดที่ตาตุมนอก (2) ผานขึ้น

ตามขาดานนอก ขางตอกระดูกหนาแขง (tibia) ไปขมวดที่เขา (3) ที่ใตเขาเล็กนอย มีเสนสาขาแยกออก 
ตรงสวนบนของกระดูกฟบูลา (fibula) (4) ผานตรงขึ้น ตามแนวตนขาดานนอก ที่บริเวณเหนือเขา มีเสน
แยกไปหนาตนขา ขมวดที่เหนือตอ จุดฝูทู (伏兔 Fú-Tù,ST32) (5) ที่ตนขาดานบน ขึ้นดานนอกตอ
กระดูกหนาแขง ในแนวเฉียงไปดานหลังเล็กนอย ไปขมวดที่ขอเขาดานนอก (3) แลวผานตรงขึ้นไป
ขมวดที่ขอสะโพก (4) จากน้ันผานไปที่กระดูกชายโครง แลวออมไปดานหลัง สิ้นสุดโดยเชื่อมตอกับ
กระดูกสันหลัง (5) เสนตรงจากหนาขอเทา ผานขึ้นตามกระดูกหนาแขง ขมวดที่หัวเขา (6) สงเสนแยกไป
เชื่อมตอกับเสนลมปราณเอ็นเทาเสาหยางถุงนํ้าดีที่กระดูกฟบูลา (7) เสนตรงจากเขาผานไปตามหนาขา 
(8) ขมวดที่ทองนอย (9)  แลวขึ้นไปผานทองและหนาอก (10)  ถึงแองเหนือกระดูกไหปลารา  ขมวดที่จุด
เชฺวียเผิน (ST12) (11) จากนั้นขึ้นไปตามลําคอ ผานกรามลาง ไปที่ปาก (12) แลวขมวดที่ใตจมูก (13) ที่
บริเวณขางจมูกมีการกระจายเสนไปรวมกับเสนลมปราณเอ็นเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ ประสานเปน
รางแหหลอเลี้ยงกลามเน้ือรอบดวงตา (14) ที่กรามลาง มีเสนแยกไปขมวดที่หนาใบหู (15)

2.4.4 เสนลมปราณเอ็นเทาไทอินมาม 
เริ่มตนจากน้ิวหัวแมเทาดานใน (รูปที่ 1-15) (1) ไปขมวดที่ตาตุมใน (2) ผานตอขึ้นไปขมวด

ที่หัวเขาดานใน (3) แลวผานขึ้นตามตนขาดานในขมวดที่ขอพับตนขา (4) แลวเขาเชื่อมโยงกับอวัยวะเพศ 

(5) จากน้ันผานหนาทอง ขึ้นไปขมวดที่สะดือ (6) แลวผานเขาชองทอง ไปขมวดที่กระดกูซี่โครง (7) แผ
กระจายเขาในชองอก สงสาขาไปรวมเขากับกระดูกสันหลัง (8)
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2.4.5 เสนลมปราณเอ็นเทาจฺเหวียอินตับ
เริ่มตนจากน้ิวหัวแมเทา ดานหลังเทา (รูปที่ 1-15) (9) ไปขมวดปมที่ดานหนาของตาตุมใน 

(10) แลว  ผานในตอกระดูกหนาแขง ขมวดทีใ่ตเขาดานใน (11) จากน้ันผานขึ้นไปตามดานในของตนขา 
ถึงอวยัวะเพศ (12) แลวรวมเขากับเสนจิงเอ็นท่ีอยูใกลเคียง

2.4.6 เสนลมปราณเอ็นเทาเสาอินไต
เริ่มตนจากน้ิวกอยเทา ดานฝาเทา (รูปที่ 1-15) (13) ผานทแยงฝาเทา ไปใตตอตาตุมใน 

ขมวดที่สนเทา (14) แลวผานขึน้ตามดานในของนอง ขมวดที่ใตเขา ดานใน (15) เขารวมกับเสนจิงเอ็น
เทาไทอินมาม แลวผานขึ้นไปตามดานในของตนขา ขมวดที่บริเวณอวัยวะเพศ (16) จากน้ันสงเสนสาขา 

ไปตามดานขางของกระดูกสันหลัง (17) จนถึงทายทอย ขมวดที่กะโหลกทายทอย (18) แลว
เขารวมกับเสนลมปราณเอ็นเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ

2.4.7 เสนลมปราณเอ็นมอืไทหยางลําไสเล็ก
เริ่มตนจากปลายนิ้วกอยมือ (รูปที่ 1-16) (1) ขึ้นไปตามหลังน้ิวมือ ขมวดที่หลังขอมือ ดาน

น้ิวกอย (2) ผานตามหลังแขนขึ้นไป ถึงขอศอกขมวดที่ medial condyle ของกระดูกตนแขน (3)  ผาน
ขึ้นไปตามตนแขน ขมวดที่ใตตอรักแร (4) แลวสงเสนสาขาไปวนรอบกระดูกสะบกั (5) และโผลออกทีค่อ 
โดยอยูหนาตอเสนจิงเอ็นเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ (6) ผานตรงไปขมวดที่หลังหู และสงเสนแยกสวน
หน่ึงเขาไปในหู (7) เสนท่ีเหลือผานไปเหนือหู วกผานใบหนาลงมาขมวดที่ใตกรามลาง (8) แลววกกลับขึ้น
ไปเชื่อมโยงกับหางตา (9) ที่กรามลางมีเสนแยกไปวนรอบฟน (10) แลวผานไปยังหางตา ผานเลยขึ้นไป
ขมวดที่งามหนาผาก (11)

2.4.8 เสนลมปราณเอ็นมอืเสาหยางซานเจียว
เริ่มตนจากน้ิวนาง (รูปที่ 1-16) (12) ไปขมวดที่กลางขอมือดานหลัง (13) ผานตามหลังแขน 

ไปขมวดที่ปลายศอก (olecranon) (14) ผานขึ้นไปตามหลังตนแขน หัวไหล ถึงคอ เขารวมกับเสน
ลมปราณเอ็นมือไทหยางลําไสเล็ก (15) ที่มุมกรามลางมีเสนแยกไปเชื่อมตอกับโคนลิ้น (16) เสนท่ีเหลือ
ผานแกม หนาตอใบหู ไปที่หางตา (17) แลวผานขมับไปสิ้นสุดท่ีหนาผากตรงงามผม (18)

2.4.9 เสนลมปราณเอ็นมอืหยางหมิงลําไสใหญ 
เริ่มตนจากนิ้วชี้มือ (รูปที่ 1-17) (1) ไปขมวดที่หลังขอมือ ดานหัวแมมือ (2) ผานขึ้นตามหลัง

แขน ขมวดที่หลังศอกดานนอก (3) ผานขึ้นไปตามตนแขน ขมวดที่ จุดเจียนยฺหวี (肩髃 Jiān-Yú , 
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LI15) (4) สงเสนแยกไปวนรอบสะบัก แลวไปสิ้นสุดท่ีกระดูกสันหลัง (5) เสนตรงจากไหลไปที่คอ (6) มี
เสนแยกไปขมวดที่ขางจมูก (7) เสนท่ีเหลือผานตอขึ้นไปหนาตอใบหู โดยอยูหนาตอเสนจิงเอ็นมือไท
หยางลําไสเล็ก (8) ผานขมับขามศีรษะ ไปสิ้นสุดท่ีกรามลาง ดานตรงขาม (9)

รูปที่ 1-11  วิถกีารไหลเวียนเสนลมปราณยอยของเสนตู เสนเญิ่น และจุดตาเปาของเสนเทาไทอินมาม

2.4.10 เสนลมปราณเอ็นมือไทอินปอด 
เริ่มตนจากปลายนิ้วหัวแมมือ (รูปที่ 1-18) (1) ไปขมวดที่เนินฝามือดานหัวแมมือ (2) ผานขึน้

ตามแขนดานใน โดยมีแนวอยูนอกตอเสนชีพจรขอมือ (radial artery) ไปขมวดที่ขอพับศอกดานนอก 
(3) ผานตอไปตามดานในของแขน ถึงใตตอรักแร (4) เขาขมวดในทรวงอก (5) แลวกระจายเสนสวนหนึ่ง
ไปครอบคลุมกระบังลม และรวมเขากับกระดูกชายโครง (6) เสนท่ีเหลือจากในทรวงอก ขึน้ไปโผลออก 
ตรงแองเหนือกระดูกไหปลารา ที่ จุดเชฺวียเผิน (缺盆 Quē-Pén, ST12) (7) มีเสนแยกไปขมวดที่
หัวไหล (8) หนาตอ จุดเจียนยฺหวี (肩髃 Jiān-Yú, LI15) เสนท่ีเหลือขมวดที่กระดูกไหปลารา (9) 

2.4.11 เสนลมปราณเอ็นมือจฺเหวียอินเยือ่หุมหัวใจ 
เริ่มตนจากน้ิวกลางดานฝามือ (รูปที่ 1-18) (10) ผานกลางฝามือขึ้นไปในแนวกลางของแขน

ดานใน ขมวดที่ขอพับศอก (11) ผานตามตนแขนดานใน ไปถึงบริเวณใตรักแร (12) จึงกระจายเสนไป
ยังกระดูกซีโ่ครง ทั้งดานหนาและดานหลัง (13) แลวสงเสนแยกเขาในชองอก ไปขมวดที่กระบงัลม (14) 
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รูปที่ 1-12  เสนลมปราณเอน็เทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ

2.4.12 เสนลมปราณเอ็นมือเสาอนิหัวใจ 
เริ่มตนจากน้ิวกอยดานกอย (รปูที่ 1-19) (1) ผานไปขมวดที่กระดูก pisiform ของฝามือ (2)

ผานตามแนวขอบหลังของแขนดานใน ไปขมวดที่ขอพับศอกดานใน (3) ผานตอขึ้นไปถึงใตรกัแร เขาสู
หนาอกตัดกับเสนลมปราณเอ็นมือไทอินปอด ที่บริเวณเตานม แลวขมวดที่หนาอก (4) จากน้ันสงเสน
แยกไปเชื่อมตอกับสะดือ (5) 
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2.5 แนวเขตผิวหนัง 12 แนว (十二皮部 Shí-Èr –Pī-Bù:  12  Cutaneous regions) 
ผิวหนังเปนดานชั้นนอกสุดของรางกาย เปนชองทางติดตอระหวางอวยัวะภายในกับสิง่แวดลอม 

และทําหนาที่ปกปองรางกาย จากปจจัยรุกรานภายนอก การแพทยแผนจีนจดัผิวหนังเปนสวนหนึ่งของ
ระบบเสนลมปราณ โดยเปนอวยัวะชั้นนอกสุดท่ีระบบเสนลมปราณหลอเลีย้งอยู ผิวหนังแบงเปน 12 แนว
เขต ตามแนวการไหลเวียนของเสนหลัก 12 เสน

ระบบเสนลมปราณปกปองรางกายจากปจจัยรุกรานภายนอก โดยการควบคุมการปดและเปด 
ของรขูุมขนและตอมเหงื่อ เม่ือระบบของผวิหนังสูญเสียการปองกัน ทําใหเหตุแหงโรครุกล้ําผานผิวหนัง
เขาเสนลมปราณยอย ไปเขาเสนลมปราณตน แลวผานตามเสนลมปราณตนเขาสูอวัยวะภายใน ผิวหนัง
และเสนลมปราณ จึงเปนชองทางใหเหตุแหงโรครุกรานเขาสูอวยัวะภายใน

ในทางกลับกัน เม่ือมีความผิดปกติของอวัยวะภายใน อาการและอาการแสดงของโรคสามารถ
สะทอนผานระบบเสนลมปราณออกสูผิวหนัง ตําแหนงและลักษณะความผิดปกติของผิวหนัง ใชเปน
แนวทางในการวนิิจฉัยถึงอวยัวะภายในที่ผิดปกติ และลักษณะทางพยาธิสภาพ 

ในการรักษาโรค ผิวหนังเปนชองทางในการรักษาความผิดปกติของอวัยวะภายใน โดยอาศัย
การเชื่อมโยงของระบบเสนลมปราณ โดยเฉพาะอยางยิง่ในการรักษาโรคดวยการฝงเข็ม ซึ่งมีจุดฝงเข็ม
จํานวนมากมายในระบบเสนลมปราณ จําเปนตองอาศัยผิวหนังเปนจุดอางอิงในการหาตําแหนงจุด และ
ใชผิวหนังเปนทางผานในการกระตุนจุดฝงเข็ม นอกจากนี้ตําแหนงที่ผิดปกติบนผิวหนังที่เกี่ยวของกับโรค 
ยังสามารถใชเปนจุดฝงเข็มไดอีกดวย

2.6 เสนลมปราณวิสามัญ 8 เสน ( 奇经八脉 Qí-Jīng-Bā-M à i: 8 Extraordinary 
meridians) 

เสนลมปราณวิสามัญ หรือ เสนลมปราณพิเศษ ดังที่กลาวไวในตอนตน แตกตางจากเสน
ลมปราณหลัก ที่ไมมีจุดเริ่มตนจากอวัยวะภายในและไมไดสังกัดอยูกับอวัยวะภายใน เสนลมปราณพิเศษ
แตละเสน มีจุดเริ่มตน และวถิีการไหลเวยีนท่ีเฉพาะของตนเอง โดยวิถไีหลเวียนมักรอยรัดอยูระหวาง
เสนลมปราณหลัก ความแตกตางกับเสนลมปราณสามัญอีกประการหนึ่งคือ เสนลมปราณวิสามัญไมมีจุด
ฝงเข็มเปนของตนเอง ยกเวน เสนลมปราณตูและเสนลมปราณเญิ่น

หนาท่ีโดยรวมของเสนพิเศษ คือ เชื่อมโยงเสนหลักใหทํางานสอดคลองสัมพันธกัน เปนแหลง
พักสํารองเลอืดและชี่ รวมถงึควบคุมและปรับสมดุลการไหลเวียนของเลือดและชี่ อยางไรกต็าม เสน
ลมปราณวิสามัญทั้ง 8 เสน ตางมีวิถีการไหลเวยีน คุณสมบัติและหนาท่ีแตกตางกัน
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2.6.1 เสนลมปราณเญิ่น หรอื เญิ่นมาย (任脉 Rèn-Mài : Conception vessel) 
เญ่ิน (任) แปลวา รับผิดชอบ, ตั้งครรภ 
เสนลมปราณเญิ่น มีวิถีการไหลเวียนอยูตลอดแนวเสนกลางลําตัวดานหนา และเชื่อมโยงกับ

เสนลมปราณอินทุกเสน ทําหนาท่ีรองรับและสนับสนุนชี่ ใหกับเสนลมปราณอินท้ังหมด จึงไดรับสมญาวา 
‘ทะเลแหงเสนลมปราณอิน’(阴脉之海 Yīn-Mài-Zhī-Hǎi; the sea of the Yin meridians) มีจุด
ฝงเข็มท้ังสิ้น 24 จุด ซึ่งเปน 1 ใน 2 เสนลมปราณวิสามัญที่มีจุดฝงเข็มของตน 

วิถไีหลเวยีนของเสนลมปราณเญิน่: (รูปที่ 1-20) เริ่มตนภายในทองนอย  ลงไปโผลออกท่ีฝเย็บ
ตรงกึ่งกลางระหวางอวยัวะเพศกับทวารหนัก เปนจุดแรกคือ จุดหุยอิน (会阴 Huì -Yīn, CV1) (1) 
แลวไหลเวียนไปตามแนวเสนกลางลําตัวดานหนา ผานอวัยวะเพศ ทองนอย (2) สะดือ (3) ลิน้ป อก (4) 
คอหอย ไปสิ้นสุดจุดสุดทาย ที่รอยบุมใตตอริมฝปากลาง คือ จุดเฉิงเจียง (承浆 Cheng-Jiang, CV 
24) (5) จากน้ันสงเสนแยกออกสองขาง วนรอบปาก ไปเชื่อมโยงกับเสนลมปราณตู ที่จุดอ๋ินเจียว (龈
交 Yín-Jiāo, GV28) ตรงเยื่อรั้งระหวางเหงือกกับริมฝปากบน (6) จากเสนท่ีวนรอบปากมีเสนแยก 
ไปเชื่อมโยงกับเสนลมปราณเทาหยางหมิงกระเพาะอาหาร ที่ จุดเฉิงชี่ (承泣 Chéng-Qì, ST1) ตรงรอย
บุมขอบลางของกระดูกเบาตา (7) 

จุดที่เชื่อมโยงกับเสนลมปราณอื่น ไดแก จุดเฉิงชี่ (承泣 Chéng-Qì, ST1) และ จุดอิ๋นเจียว 
(龈交 Yín-Jiāo,GV28)

อาการที่อาจเกิดจากความผิดปกติของเสนลมปราณ ไดแก ตกขาว ระดูคลาดเคลื่อน (ไม
สมํ่าเสมอ) เปนหมันในบุรุษและสตรี ไสเลื่อน นํ้ากามเคลื่อนขณะหลับ ปสสาวะลําบาก ปสสาวะรดที่
นอน ปสสาวะคั่งคาง ปวดทองใตลิ้นปและทองนอย ปวดอวัยวะเพศ

2.6.2 เสนลมปราณตู หรือ ตูมาย (督脉 Dū-Mài: Governer vessel)
ตู督  แปลวา  ปกครอง  ดูแล
เสนลมปราณตู มีวิถีการไหลเวยีนหลักอยูตลอดแนวเสนกลางลําตัวดานหลังและศีรษะ และ

เชื่อมโยงกับเสนลมปราณหยางทุกเสน ทําหนาท่ีควบคุมการไหลเวียนของชี่ ในเสนลมปราณหยางทั้งหมด 
จึงไดรับสมญาวา ‘ทะเลแหงเสนลมปราณหยาง’ (阳脉之海 Yáng-Mài-Zhī-Hǎi: The sea of the 
Yang meridians) มีจุดฝงเข็มท้ังสิ้น 28 จุด ซึ่งเปน 1 ใน 2 เสนลมปราณวิสามัญที่มีจุดฝงเข็ม
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รูปที่ 1-13  เสนลมปราณเอน็เทาเสาหยางถุงน้ําดี

วิถีการไหลเวียน: (รูปที่ 1-21) เริ่มตนภายในทองนอย ลงไปโผลออกท่ีกึ่งกลางระหวางปลาย
กระดูกกนกบกบัทวารหนัก เปนจุดแรกคือ จุดฉางเฉียง (长强 Cháng-Qiáng,GV1) (8) ไหลเวียน
ขึ้นไปตามแนวเสนกลางตวัดานหลัง ที่ปลายกระดูกกนกบ มีเสนแยกออกไปตัดกับเสนลมปราณเทาเสา
อินไต และเสนลมปราณเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ  แลวผานกระดูกสันหลังไปที่ไต (9) เสนหลัก
ไหลเวียนตรงขึน้ไป ผานกระเบนเหน็บ (10) และกระดูกสันหลังตลอดแนว จนถึงดานหลังศีรษะ จึงผาน
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เขาไปเชื่อมโยงกับสมอง ตรงจดุเฟงฝู (风府 Fēng-Fǔ, GV16) (11) แลวออกมาภายนอก ขามยอด
กระหมอม (12) ผานหนาผาก สันจมูก ไปสิ้นสุดท่ีริมฝปากบน ตรงเยื่อรั้งระหวางเหงือกกับรมิฝปากบน 
คือ จุดอิ๋นเจียว (龈交 Yín-Jiāo, GV28)  (6) 

จุดท่ีเชื่อมโยงกบัเสนลมปราณอื่น ไดแก จุดหุยอิน (会阴 Huì-Yīn, CV1)  และ จุดเฟง
เหมิน (风门 Feng-Men, BL12)

อาการที่อาจเกิดจากความผิดปกติของเสนลมปราณ ไดแก ปวดตึงในแนวกระดูกสันหลัง 
กลามเน้ือหลังเกร็งกระตุก  ปวดศีรษะ โรคลมชัก 

รูปที่ 1-14  เสนลมปราณเอน็เทาหยางหมิงกระเพาะอาหาร
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2.6.3 เสนลมปราณชง หรือ ชงมาย (冲脉 Chōng-Mài : Thoroughfare vessel)
เสนลมปราณชง มีกําเนิดในทองนอย มีเสนทางไหลเวียนท้ังดานหนาและดานหลัง และ

เชื่อมโยงกับเสนลมปราณหลักทั้ง 12 เสน ทําหนาท่ีเปนแหลงพักสํารองเลอืดและชี่ ใหกับเสนลมปราณ
หลักทั้ง 12 เสน จึงไดรับสมญาวา ‘ทะเลแหงสิบสองเสนลมปราณหลัก’ (十二经之海 Shí-Èr-
Jīng-Zhī-Hǎi: The sea of the twelve main meridians) หรืออีกนัยหน่ึงคือ ‘ทะเลแหงเลอืด’ (血
海 Xuè-Hǎi: The sea of blood) 

วิถีการไหลเวียน: (รูปที่ 1-22) จุดเริ่มตนภายในทองนอย (1) ผานออกมาตรงฝเย็บ แยก
ออกเปนสองเสนทาง เสนแรกออมไปดานหลัง เขาในกระดูกกนกบ (2) ขึ้นสูกระดูกสันหลังสวนเอว (3) 
อีกเสนผานไปดานหนา ตัดกับเสนเทาหยางหมิงกระเพาะอาหารตรงขอบบนกระดูกหัวหนาว (4) ที่จุดชี่
ชง (气冲 Qì-Chōng, ST30) แลวเขาเชื่อมตอกับเสนลมปราณเทาเสาอินไต ไหลเวียนขึ้นซอนทับไปกับ
เสนเทาเสาอินไต ผานหนาทอง (5) หนาอก ลําคอดานหนา แลวไปวนรอบปาก (6) เปนจุดสิ้นสุด

จุดฝงเข็มท่ีเสนลมปราณชงไหลเวียนผาน ไดแก หุยอิน (会阴 Huì-Yīn,CV1)  อินเจียว 
(阴交:Yīn-Jiāo, CV7)  ชี่ชง (气冲 Qì-Chōng, ST30)  เหิงกู (横骨 Héng-Gǔ, KI11)  ตาเฮอ 
(大赫 Dà-Hè, KI12)  ชี่เสฺวีย (气穴 Qì-Xué, KI13)  ซื่อหมาน (四满 Sì-Mǎn, KI14) จงจู (中注

Zhōng-Zhù, KI15) ฮฺวางซู (肓俞 Huāng-Shū, KI16)  ซางชฺวี (商曲 Shāng-Qū, KI17) สือกวาน 
(石关 Shí-Guān, KI18) อินตู (阴都 Yīn-Dū, KI19) ฟูทงกู (腹通谷 Fù-Tōng-Gǔ, KI20)  อิว
เหมิน (幽门 Yōu-Mén, KI21)

อาการท่ีอาจเกิดจากความผิดปกติของเสนลมปราณ ไดแก ปวดเกร็งในทอง (spasm and 
pain in the abdomen) ระดูคลาดเคลื่อน (irregular menstruation) เปนหมันในบุรุษและสตรี 
(infertility in both woman and man) หอบหืด (asthmatic breathing)

2.6.4 เสนลมปราณไต หรือ ไตมาย (带脉 Daì-Mài : Belt vessel)
เสนลมปราณไต มีเสนทางไหลเวียนตามขวางรอบเอวคลายเข็มขัด จึงทําหนาท่ีรอยรัดเสน

ลมปราณที่ผานตามแนวยาวของลําตัวเขาไวดวยกัน
วิถีการไหลเวียน: (รูปที่ 1-22) เริ่มตนบริเวณชายโครงดานหลัง (7) ไหลเวียนไปดานหนา

เฉียงลงลาง ผานดานขางลําตัวที่ จุดไตมาย (带脉 Dài-Mài, GB26) ผานหนาทองที่จุด อูซู (五枢

Wǔ-Shū, GB27) และ เหวยเตา (维道 Wéi-Dào, GB28) ของเสนลมปราณเทาเสาหยางถุงนํ้าดี แลว
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ขามไปบรรจบกับเสนลมปราณไตดานตรงขาม (9) จึงมีลักษณะคลายเข็มขัดรัดรอบเอว ซึ่งคําวา ไต (带) 
แปลวา เข็มขัด 

จุดฝงเข็มท่ีเสนลมปราณไตผาน ไดแก ไตมาย  (带脉 Dài-Mài, GB26)  อูซู (五枢 Wǔ-
Shū, GB27)  เหวยเตา (维道 Wéi-Dào, GB28)

อาการที่อาจเกิดจากความผิดปกติของเสนลมปราณ ไดแก ทองปองและแนนทอง  เอวออน
แรง  ตกขาว  มดลูกปลิ้น  กลามเน้ือขาลีบ ขาออนแรง หรืออัมพาต

2.6.5 เสนลมปราณอนิเหวย หรอื อินเหวยมาย  (阴维脉 Yīn-Wéi-Mài : Yin link vessel) 
เสนลมปราณอินเหวย เริ่มตนจากหนาแขงดานใน ผานขึ้นไปยังทอง เชื่อมตอกับเสนเทาไท

อินมาม เสนลมปราณเญิ่น และเชื่อมโยงกับเสนลมปราณอินท้ังหมด ทําหนาที่ควบคุมและกํากับการ
ไหลเวียนชี่ ของรางกายสวนใน เม่ือรวมกับเสนลมปราณหยางเหวย จึงทําหนาท่ีควบคุมและปรับการ
ไหลเวียนของชี่ในเสนลมปราณอินและหยางทั้งหมด หรืออีกนัยหนึ่งคือ ชี่ของรางกายสวนในและสวน
นอก ใหอยูในภาวะสมดุลและสอดคลองสัมพันธกัน

วิถีการไหลเวียน: (รูปที่ 1-23) จุดเริ่มตน อยูบริเวณกลางหนาแขงดานใน (1) ไหลเวียนขึ้น
ตามขาดานใน ผานถึงหนาทองเขาบรรจบกับเสนลมปราณเทาไทอินมาม (2) ที่จุด ฝูเซอ (府舍 Fǔ-
Shè,SP13) ตาเหิง (大横 Dà-Héng, SP15) และ ฟูไอ (腹哀 Fù-Ai, SP16) จากน้ันผานขึ้นทรวง
อกถึงลําคอ ไปบรรจบกับเสนลมปราณเญิ่นท่ี จุดเทียนทู (天突 Tiān-Tū, CV22) (3) และสิ้นสุดท่ีใต
คาง (4) คือ จุดเหลียนเฉฺวียน (廉泉 Lián-Quán, CV23)

จุดฝงเข็มท่ีเสนลมปราณผาน ไดแก จูปน (筑宾 Zhù-Bīn, KI9)  ฝูเซอ (府舍 Fǔ-Shè, 
SP13)  ตาเหิง (大横 Dà-Héng, SP15)  ฟูไอ (腹哀 Fù-Ai, SP16)  ชีเหมิน (期门 Qī-Mén, LR14)  
เทียนทู (天突 Tiān-Tū, CV22)  เหลียนเฉฺวียน (廉泉 Lián-Quán, CV23)

อาการที่อาจเกิดจากความผิดปกติของเสนลมปราณ ไดแก กลุมอาการโรคของอวัยวะภายใน 
เชน เจ็บหนาอก เจ็บหัวใจ ปวดกระเพาะอาหาร
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รูปที่ 1-15  เสนลมปราณเอน็เทาไทอนิมาม จฺเหวียอนิตับ และเสาอินไต 
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รูปที่ 1-16  เสนลมปราณเอน็มือไทหยางลาํไสเล็กและเสาหยางซานเจียว 

รูปที่ 1-17  เสนลมปราณเอน็มือหยางหมิงลําไสใหญ
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2.6.6 เสนหยางเหวย หรือ หยางเหวยมาย (阳维脉 Yáng-Wéi-Mài : Yang ling vessel)  
เริ่มตนจากสนเทาดานนอก ผานขึ้นไปตามเสนเทาเสาหยางถุงนํ้าดี ผานลําตัวดานขาง ไปที่

หนาผาก แลววกไปสิ้นสุดที่ทายทอย เขาบรรจบกับเสนลมปราณตู เสนลมปราณหยางเหวยเชื่อมโยงกับ
เสนลมปราณหยางทั้งหมด ทําหนาที่ควบคุมและกํากับการไหลเวียนชี่ ของรางกายสวนนอก เม่ือรวมกับ
เสนลมปราณอินเหวย จึงทําหนาท่ีควบคุมและปรับการไหลเวียนของชี่ในเสนลมปราณอินและหยาง
ทั้งหมด หรืออีกนัยหน่ึงคือ ชี่ของรางกายสวนในและสวนนอก ใหอยูในภาวะสมดุลและสอดคลอง
สัมพันธกัน

วิถีการไหลเวียน: (รูปที่ 1-23) จุดเริ่มตนอยูที่สนเทาดานนอก ผานดานหนาตาตุมนอกไป
ตามเสนลมปราณเทาเสาหยางถุงนํ้าดี จนถึงสะโพก จากน้ันผานตอขึ้นไปตามขอบดานหลังของดานขาง
ลําตัว ผานดานหลังหัวไหลและดานขางลําคอ แลวผานขึ้นศีรษะทางดานหนาตอใบหู ตามแนวชายผม
จนถึงหนาผาก แลวจึงวกกลับขามไปหลังศีรษะตามแนวเสนลมปราณเทาเสาหยางถุงนํ้าดี เขาบรรจบเสน
ลมปราณตูที่ จุดเฟงฝู (风府 Fēng-Fǔ, GV16)  และสิ้นสุดท่ี จุดหยาเหมิน (哑门 Yǎ-Mén, GV15)

จุดฝงเข็มที่เสนลมปราณผาน ไดแก จินเหมิน (金门 Jīn-Mén, BL63)  หยางเจียว (阳
交 Yáng-Jiāo, GB35)  เนาซู (臑俞 Nào-Shū, SI10)  เทียนเหลียว (天髎 Tiān-Liáo, TE15) 
เจียนจิ่ง (肩井 Jiān-Jǐng, GB21)  โถวเหวย (头维 Tóu-Wéi, ST8)  เปนเสิน (本神 Běn-
Shén,GB13) หยางไป (阳白 Yáng-Bái, GB14) โถวหลินชี่ (头临泣 Tóu-Lín-Qì, GB15) มูชฺวาง 
(目窗 Mù-Chuāng, GB16)  เจิ้งอิ๋ง (正营 Zhèng-Yíng, GB17)  เฉิงหลิง (承灵 Chéng-Líng, 
GB18) เหนาคง (脑空 Nǎo-Kōng,GB19) เฟงฉือ (风池 Fēng-Chí, GB20) เฟงฝู (风府 Fēng-
Fǔ, GV16)  หยาเหมิน (哑门 Yǎ-Mén, GV15) 

อาการที่อาจเกิดจากความผิดปกติของเสนลมปราณ ไดแก กลุมอาการโรคภายใน เชน ไข
หนาวสั่น (chill and fever) 

2.6.7 เสนลมปราณอินเชียว หรือ อินเชียวมาย (阴跷脉 Yīn-Qiāo-Mài: Yin heel vessel) 
เสนลมปราณอินเชียว เริ่มจากฝาเทาดานใน ผานขึ้นตามขาดานใน อวัยวะเพศ หนาทอง อก 

ลําคอดานหนา โหนกแกม ไปสิ้นสุดท่ีหัวตา เขาบรรจบกับเสนลมปราณหยางเชียวเสนลมปราณอินเชียว
และหยางเชียว รวมกันทําหนาที่ปรับประสานสมดุลการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะรางกายกับรยางคลาง

วิถีการไหลเวียน: (รูปที่ 1-24) จุดเริ่มตนอยูที่ขอบฝาเทาดานใน บริเวณดานหลังของกระดูก
เทานาวิคูลาร (navicular bone) ตรงกับ จุดเจาไห (照海 Zhào-Hǎi, KI6) (1) ผานขึ้นไปขอบบนของ
ตาตุมใน และตรงขึ้นตามขอบหลังของขาดานใน ซอนทับไปกับเสนเทาเสาอินไต ถึงอวัยวะเพศ (2)
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จากน้ันไหลเวียนตอขึ้นไปใกลและขนานกับแนวเสนกลางตัวดานหนา ผานทอง อก ถึงแอง
เหนือกระดูกไหปลารา (3) แลวผานตอขึ้นไปที่คอขางตอคอหอยและหนาตอ จุดเหญินอิ๋ง (人迎 Rén-
Yíng, ST9) เขาสูใบหนาไปสิ้นสุดท่ีหัวตา (4) เขาบรรจบกับเสนลมปราณหยางเฉียว และ เสนลมปราณ
เทาไทหยางกระเพาะปสสาวะที่ จุดจิงหมิง (睛明 Jīng-Míng, BL1) 

จุดฝงเข็มท่ีเสนลมปราณผาน ไดแก  เจาไห (照海 Zhào-Hǎi KI6)  เจียวซิ่น (交信

Jiāo-Xìn, KI8)  จิงหมิง (睛明 Jīng-Míng, BL1)
อาการที่อาจเกิดจากความผิดปกติของเสนลมปราณ ไดแก โรคลมชัก  กระสับกระสาย  ปวด

ทองนอย  ปวดเอวและสะโพก ราวไปที่หัวหนาว  ขาแข็งเกร็งในทาฝาเทาบิดเขา
2.6.8 เสนลมปราณหยางเชียว (阳跷脉 Yáng-Qiāo-Mài: Yang heel vessel)
เสนลมปราณหยางเชียว เริ่มจากสนเทา ผานตาตุมนอกขึ้นไปตามขาดานนอก ลําตัวและคอ

ดานขาง มุมปาก เขาบรรจบกับเสนลมปราณอินเชียวที่หัวตา แลวผานตอขามไปหลังศีรษะ เขาบรรจบกับ
เสนเทาเสาหยางถุงนํ้าดี เสนลมปราณหยางเชียวและอินเชียว รวมกันทําหนาท่ีปรับประสานสมดุลการ
เคลื่อนไหว โดยเฉพาะรางกายกับรยางคลาง 

วิถีการไหลเวียน: (รูปที่ 1-24) เริ่มตนที่สนเทาดานนอกตรงจุด เซินมาย (申脉 Shēn-
Mài, BL62) และ ผูเซิน (仆参 Pú-Shēn, BL61) (5) ผานออมหลังตาตุมนอก ขึ้นไปตามขอบหลงัของ
กระดูกฟบูลา (fibula bone) และตนขาดานนอก (6) ผานลําตัวดานขาง ตามแนวเสนขอบรักแรหลัง (7) 
แลววกไปที่หัวไหล (8) จากน้ันผานตอขึ้นไปตามลําคอดานขาง ไปที่มุมปาก (9) และผานตรงไปที่หัวตา 
เขาเชื่อมตอกับเสนลมปราณอินเชียว (10) จากหัวตา เสนลมปราณหยางเชียวไหลเวียนตอ ตามเสน
ลมปราณเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ ขึ้นไปที่หนาผาก และผานขามศีรษะ (11) ไปสิ้นสุดโดยการเขา
บรรจบกับเสนลมปราณเทาเสาหยางถุงนํ้าดีที่ทายทอย จุดเฟงฉือ (风池 Fēng-Chí, GB20) (12) 

จุดฝงเข็มท่ีเสนลมปราณผาน ไดแก เซินมาย (申脉 Shēn-Mài, BL62)  ผูเซิน (仆参 Pú-
Shēn, BL61) ฟูหยาง (跗阳 Fū-Yáng, BL59)  จฺหวีเหลียว (居髎 Jū-Liáo, GB29)  เนาซู (臑俞

Nào-Shū, SI10)  เจียนยฺหวี (肩髃 Jiān-Yú, LI15)  จฺวี้กู (巨骨 Jú-Gǔ, LI16)  เทียนเหลียว (天
髎 Tiān-Liáo, TE15)  ตี้ชาง (地仓 Dí-Cāng, ST4)  จฺวี้เหลียว (巨髎 Jū-Liáo, ST3), เฉิงชี่ (承
泣 Chéng-Qì, ST1) จิงหมิง (睛明 Jīng-Míng, BL1) เฟงฝู (风府 Fēng-Fǔ, GV16) เฟงฉือ (风
池 Fēng-Chí, GB20)
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อาการที่อาจเกิดจากความผิดปกติของเสนลมปราณ ไดแก โรคลมชัก นอนไมหลับ หัวตา
แดงและปวด ปวดหลังและเอว ขาแข็งเกร็งทาฝาเทาบิดออก 

รูปที่ 1-18  เสนลมปราณเอน็มือไทอนิปอดและเสนลมปราณเอน็มือจฺเหวียอินเยื่อหุมหัวใจ 

รูปที่ 1-19  เสนลมปราณเอน็มอืเสาอินหัวใจ 
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รูปที่ 1-20  เสนลมปราณเญิน่  เสนลมปราณตู 
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3. หนาที่ของระบบเสนลมปราณ
3.1 เปนทางไหลเวียนของเลือดและชี่ ไปหลอเลี้ยงทุกสวนของรางกายอยางเปนระบบ 
3.2 ควบคุมและปรับสมดุลการไหลเวียนของเลอืดและชี ่
3.3 เชื่อมโยงเนื้อเยื่อและอวัยวะทุกสวนของรางกาย ทั้งภายนอกและภายใน ตื้นและลึก บนและ

ลาง ซายและขวา ใหทํางานสอดคลองสัมพันธกนั
3.4 เปนระบบติดตอระหวางรางกายกับสิ่งแวดลอม ปรับการทํางานของรางกายใหเหมาะสมกับ

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม รวมทั้งปกปองรางกายจากเหตุแหงโรคที่มากระทําตอรางกาย
3.5 เปนชองทางในการรักษาความผิดปกติของอวัยวะตาง ๆ ในรางกาย 

4. การประยุกตใชทฤษฏีเสนลมปราณทางคลินิก
4.1 สรีระวิทยาและการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยา

ทฤษฎีเสนลมปราณ ใชอธิบายความสัมพันธการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ทั้งในภาวะปกติ 
และในภาวะขาดสมดุล ซึ่งสามารถใชอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะอื่น เม่ือเกิดความผิดปกติกับ
อวัยวะหนึ่ง 

เสนลมปราณเปนชองทางใหสาเหตุของโรค จากภายนอกรุกรานเขาสูภายในรางกาย 
โดยเฉพาะเมื่อระบบการปกปองรางกายของระบบเสนลมปราณบกพรอง

เสนลมปราณชวยสะทอนอาการและอาการแสดงของความผิดปกติ ของอวัยวะภายในสู
ภายนอก จึงชวยในการวินิจฉัยความผิดปกติของอวัยวะ หรือตําแหนงของการเกิดโรค เชน ความ
ผิดปกติของหัวใจจะมีอาการแสดงออกมาตามแนวเสนลมปราณหัวใจ หรือที่ลิ้นซึ่งเปนทวารของหัวใจ

เสนลมปราณชวยสะทอนลักษณะของพยาธิสภาพ จึงชวยในการวินิจฉัยแยกโรค เชน การมี
แผลท่ีลิ้นบงบอกวามีไฟหัวใจมากเกินไป การที่ผิวหนังมีสีคล้ําบงบอกถึงการไหลเวียนของเลือดและชี่
ติดขัด ผิวหนังซีดขาวบงบอกถึงการไดรับผลกระทบจากความเย็น ฯลฯ

4.2 การรักษาโรค
เสนลมปราณเปนชองทางในการรักษาโรคของอวัยวะภายใน โดยอาศัยจุดบนเสนลมปราณที่

สัมพันธกับอวัยวะนั้น หรือจุดบนเสนลมปราณที่มีวิถีการไหลเวียนผานไปยังอวัยวะที่ผิดปกติ
เสนลมปราณใชพิจารณาในการเลือกและกําหนดวิธีในการรักษาโรค เชน เม่ือพบวาชี่ของ

อวัยวะบกพรอง ควรใชการฝงเข็มกระตุนแบบเสริมบํารุง หรือการรมยา บนจุดที่เปนจุดเสริมบํารุงของ
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อวัยวะนั้น, หรือเม่ือวินิจฉัยวามีเลือดและชี่แกรงแตการไหลเวียนติดขัด ทําใหเกิดอาการปวด ควรใชการ
ฝงเข็มกระตุนแบบระบาย หรือปลอยเลือด หรือครอบถวย ที่จุดท่ีใชในการระบายของตําแหนงที่เกิดโรค 
เปนตน
5. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจดุฝงเข็ม

จุดฝงเข็ม (输穴 Shù-Xué: Acupoint or Acupuncture point) คือ ตําแหนงบนรางกายที่
เลือดและชี่ จากอวัยวะภายในไหลเวียนมาเพิ่มเติมและกระจายออก โดยอาศัยการทํางานของระบบเสน
ลมปราณ ในทางเวชปฏิบัติ จุดฝงเข็ม หมายถึง จุดท่ีใชแทงเขม็ หรือกระตุนดวยวิธีการตาง ๆ เพ่ือการ
รักษาโรค  

จุดฝงเข็มสวนใหญเรียงรายอยูบนเสนลมปราณตน 14 เสน ซึ่งอยูลกึระดับใตผิวหนัง หรือ
เอ็นและกลามเน้ือ จุดฝงเข็มมีตําแหนงแนนอน ซึ่งสามารถใชแทงเข็มไดอยางปลอดภัย การกระตุนจุด
ฝงเข็มดวยวิธกีารที่เหมาะสม สามารถใชในการรักษาโรค บรรเทาอาการผิดปกติ เสริมสรางสุขภาพ เสริม
ภูมิคุมกันโรค และปรับสมดุลการทํางานของรางกายไดอยางนาอัศจรรย 

อน่ึง เพ่ือความกระชับของเนื้อหา ที่จะกลาวตอไปในบทนี้ จะใชคําวา ‘จุด’ แทนคําวา จุด
ฝงเข็ม ยกเวนในสวนที่เปนหัวขอ และในสวนที่อาจเขาใจสับสนคลาดเคลื่อน จึงจะใชคําวา จุดฝงเข็ม 
เพ่ือแสดงความชัดเจน

5.1 ประเภทของจุดฝงเข็ม
จุดฝงเข็ม แบงเปน 3 ประเภท ไดแก  1) จุดฝงเข็มในระบบ  2) จุดฝงเข็มนอกระบบ และ 

3) จุดกดเจ็บ
1) จุดฝงเข็มในระบบ (经穴 Jīng-Xué: Meridian acupoints) หรือ ‘จุดในระบบ’

หรือ ‘จุดในเสนลมปราณ’ หรือ ‘จุดในเสน’ หมายถึง จุดฝงเข็ม ที่อยูบนเสนลมปราณตน 14 เสน 
ไดแก จุดบนเสนลมปราณหลัก 12 เสน จํานวน 309 จุด (309 คู ถานับทั้งซายและขวา) และจุดบนเสน
ลมปราณวิสามัญกลางลําตัว 2 เสน คือเสนลมปราณตูและเสนลมปราณเญิ่น จํานวน 52 จุด รวมทั้งสิ้น 
361 จุด (รวมทั้งหมดในรางกาย เทากับ 670 จุด) จุดในระบบ เปนจุดท่ีมีชื่อและมีตําแหนงบนรางกายที่
แนนอน ตามเสนทางของเสนลมปราณตนท่ีสังกัดอยู จุดชุดน้ีใชเปนจุดหลักในการฝงเข็มและรมยา 
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รูปที่ 1-21  เสนลมปราณตู

รูปที่ 1-22  เสนลมปราณชงและเสนลมปราณไต
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รูปที่ 1-23  เสนลมปราณอินเหวย และหยางเหวย



   การฝงเข็ม-รมยา 44

2) จุดฝงเข็มนอกระบบ (奇穴 Qí-Xué: Extraordinary acupoints; Extra-points)
หรือ จุดนอกระบบ หรือ ‘จุดนอกเสนลมปราณ’ หรือ ‘จุดนอกเสน’ สวนใหญนิยมเรียกวา ‘จุดพิเศษ’

“เหตุผลเดียวกับเสนลมปราณพิเศษท่ีกลาวถึงในตอนตน ผูเขียนมีความเห็นวา ไมนาเรียก
จุดชุดน้ีวา จุดพิเศษ เม่ือเทียบเคียงกับจุดฝงเข็มในชุดแรก นาจะเรียกวา จุดในระบบ-จุดนอกระบบ 
หรือ จุดในเสน-จุดนอกเสน หรือ จุดสามัญ-จุดวิสามัญ หรือ จดุแปลก จะเหมาะสมกวา สวนคําวา จุด
พิเศษ นาจะใชเรียกจุดเฉพาะ (特定穴 Tè-Dǐng-Xué: Special acupoints) ที่จะกลาวถึงตอไป” 

จุดนอกระบบ หมายถึง จุดท่ีมีชื่อ และมีตําแหนงบนรางกายที่แนนอน แตไมถูกจัดใหเปนจุด
ในระบบ เน่ืองจากจุดพิเศษสวนใหญมีตําแหนงอยูนอกแนวเสนลมปราณตน 14 เสน แมวาบางจุดจะอยู
ในแนวเสนลมปราณตน แตไมถูกจัดใหเปนสวนหนึ่งในเสนลมปราณนั้น ซึ่งผูเขียนเขาใจวาอาจเปนจุดท่ี
พบเพิ่มเติมมาภายหลัง เชน จุดอิ้นถัง (印堂 Yìn-Táng, EX-HN3) ซึ่งอยูในแนวเสนลมปราณตู 

จุดนอกระบบ เปนจุดท่ีมีสรรพคุณในการรักษาเฉพาะโรค สามารถเลือกใชเพียงจุดเดียวตาม
สรรพคุณเฉพาะโรคของจุดน้ัน ๆ หรือนํามาใชรวมกับจุดในระบบเพื่อเสริมการรักษาก็ได จุดนอกระบบ
มีกระจายอยูทั่วรางกาย โดยนิยมจัดแบงกลุมและมีรหัสสากลตามตําแหนงทางกายวิภาค ไดแก ศีรษะ
และคอ รหัส EX-HN (head and neck)  หลัง รหัส EX-B (back)  อกและทอง รหัส EX-CA (chest 
and abdomen)  รยางคบน (แขนและมือ) รหสั EX-UE (upper extremity)  และรยางคลาง (ขาและ
เทา) รหัส EX-LE (lower extremity) รวมประมาณ 48 จุด และมีจุดนอกระบบอีกจํานวนหนึ่งที่ยังไม
มีรหัส

3) จุดกดเจ็บ หรือ จุดอาษื้อ (阿是穴 A-Shì-Xué: Ashi points; Tender points;
Trigger points) อาษื้อ (阿是) แปลวา เออใช หรือ ถูกแลว หรือ ใชเลย  จุดอาษื้อ เปนจุดท่ีไมมีชื่อ 
และไมมีตําแหนงที่แนนอน การหาจุดอาษื้อ อาศัยการคลําและกดหา หรือมองหาไปตามตําแหนงที่ผูปวย
บอกเลา หรือตามแนวเสนลมปราณที่เกี่ยวของสัมพันธกับโรค จุดอาษื้อจะกดเจ็บกวาปกติเม่ือใชแรงกด
เทากัน จึงมักเรียกวา จุดกดเจบ็ หรืออาจพบมลีักษณะของผวิหนังแตกตางจากปกติ ในทางปฏิบัติจุด
อาษื้อ มักใชเพ่ือการรักษากลุมอาการปวดตาง ๆ 

5.2 สรรพคุณในการรักษาโรคของจุดฝงเข็ม
1) สรรพคุณรกัษาโรครอบจุดฝงเข็ม หรือ รักษาโรคใกล หมายถึง จุดฝงเข็มสามารถใช

รักษาโรคที่อยูในตําแหนงของจดุฝงเข็ม รวมถึงเน้ือเยื่อและอวยัวะที่อยูบริเวณรอบจุดฝงเข็ม
2) สรรพคุณรักษาโรคหางไกลจดุฝงเข็ม หรือ รักษาโรคไกล หมายถึง จุดฝงเข็มสามารถ

ใชรักษาโรคของเนื้อเยื่อและอวยัวะที่อยูหางไกลจุดฝงเข็มได โดยอาศัยแนวครอบคลุมของเสนลมปราณ
ที่สัมพันธกับจุดฝงเข็มและรอยโรค
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3) สรรพคุณพิเศษ ไดแก สรรพคุณสองดาน และ สรรพคุณเฉพาะโรค
3.1) สรรพคุณสองดาน หมายถึง จุดฝงเข็มจดุเดียวกันสามารถใชรกัษาโรคที่มีอาการ

มากเกินไป หรือนอยเกินไปได เชน จุดเทียนซู (天枢 Tiān-Shū, ST25) มีสรรพคุณรักษาไดทั้งอาการ
ทองผูกและทองเสีย, จุดเนยกวาน (内关 Nèi-Guān, PC6) มีสรรพคุณรักษาไดทั้งภาวะหัวใจเตนเร็ว
หรือชาเกินไป 

3.2) สรรพคุณเฉพาะโรค หมายถึง จุดฝงเข็มบางจุด นอกจากมีสรรพคุณทั่วไป ตาม
หลักของทฤษฎีเสนลมปราณแลว ยังมีสรรพคุณเดนในการรักษาอาการบางอยางไดเปนพิเศษอีกดวย เชน 
จุดตาจุย (大椎 Dà-Zhuī, GV14) มีสรรพคุณลดไขสงูไดดี  จุดจื๋ออิน (至阴 Zhí-Yīn, BL67) มี
สรรพคุณรักษาทารกในครรภอยูผิดทา

5.3 จุดฝงเข็มเฉพาะ หรือ จุดพิเศษ (特定穴 Tè-Dǐng-Xué:  Specific or Special acupoints)  
จุดฝงเข็มเฉพาะ หรือ จุดพิเศษ  หมายถึง จุดฝงเข็มในระบบหรือจุดสามัญ ที่มีคุณสมบัติ

พิเศษ หรือสรรพคุณเฉพาะ เพิ่มเติมมากขึ้นกวาจุดอื่น ๆ ในเสนลมปราณเดียวกัน  ดวยความเปนจุด
พิเศษ จุดกลุมน้ีจึงมักถูกเลือกใชบอยในทางคลินิก ตามคุณสมบัติพิเศษท่ีเพ่ิมเติมเขามา 

รวมถึงผูที่ศึกษาฝกหัดเปนแพทยฝงเข็มในเบื้องตน ซึ่งไมสามารถจดจําจุดฝงเข็มท้ังหมดได 
อยางนอยจะตองศึกษาและแมนยําในการหาตําแหนงและเลือกใชกลุมจุดพิเศษเหลาน้ีในแตละเสนลมปราณ 
ก็ถือวาเพียงพอที่ใชปฏิบัติงานไดอยางดี 

จุดพิเศษแบงเปน 10 กลุม ไดแก
5.3.1 จุดซูทั้งหา หรือ จุดอูซู (五输穴 Wǔ-Shū-Xué: Five Shu points)
5.3.2 จุดเหอลาง (下合穴 Xià-Hé-Xué: Lower He-sea points)
5.3.3 จุดหยวน (原穴 Yuán-Xué: Yuan-Source points)
5.3.4 จุดลั่ว (络穴 Luò-Xué: Luo-Connecting points)
5.3.5 จุดซี (郗穴 Xī-Xué: Xi-Cleft points)
5.3.6 จุดเชื่อมโยงเสนพิเศษทั้งแปด (八脉交会Bā-Mài-Jiāo-Huì: 8 Convergent points) 
5.3.7 จุดอิทธิพลท้ังแปด (八会穴 Bā-Huì-Xué: 8 Influential points)
5.3.8 จุดซูอวัยวะหลัง หรือ จุดซูหลัง (背俞穴 Bèi-Shū-Xué: Back-Shu points)
5.3.9 จุดมูอวัยวะหนา หรือ จุดมู (幕穴 Mù-Xué: Front-Mu points)
5.3.10 จุดตัด (交会穴 Jiāo-Huì-Xué: Crossing points)
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รูปที่ 1-24  เสนลมปราณอินเชียว และหยางเชียว
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รูปที่ 1-25  ระยะหางของสัดสวนและจุดอางองิในรางกาย 

5.3.1 จุดซูทั้งหา หรือ จุดอูซู (五输穴 Wǔ-Shū-Xué: five Shu points)
จุดซูทั้งหา เปนกลุมจุด 5 จุด ในแตละเสนลมปราณหลัก โดยเรียงรายเปนลําดับจากปลาย

น้ิวถึงขอศอกหรือเขา ทั้ง 12 เสน รวมทั้งสิ้น 60 จุด จุดอูซูเทียบเคียงดุจดังสายนํ้า เริ่มจากตาน้ําไหล
รวมสะสมเปนสายนํ้า ลงสูทะเล ไดแก จุดจิ่งดุจดังตาน้ํา (井 Jǐng: Jing-well) จุดอ๋ิงดุจดังนํ้าพุ (荣
Róng: Rong-spring) จุดซูดุจดังลําธาร (输 Shū: Shu-stream) จุดจิงดุจดังแมนํ้า (经 Jīng: Jing-
river) และ จุดเหอดุจดังทะเล (合 Hé: He-sea)
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เนื่องจากชื่อของแตละจุดเมื่อทับศัพทแลว มีการออกเสียงที่ใกลเคียงหรือพองเสียงกับจุด
อื่น ๆ ซึ่งอาจทําใหเกิดความสับสนไดงาย ในที่น้ีจึงเรียกชื่อแตละจุดดวยชื่อและตามดวยคําอุปมา เพื่อ
ความชัดเจน ไดแก จุดจิ่ง-ตานํ้า  จุดอิ๋ง-นํ้าพุ  จุดซู-ลําธาร  จุดจิง-แมนํ้า  และจุดเหอ-ทะเล  จุดซูทั้งหา
แตละจุด มีสรรพคุณในการรักษาโรคตางกัน โดย 

จุดจิ่ง-ตานํ้า ใชรักษาอาการแนนหนาอก โรคเกี่ยวกับสติสัมปชัญญะ อาการทางจิตที่สัมพันธ
กับอวัยวะตัน (zang organs)

จุดอิ๋ง-นํ้าพุ ใชรักษาโรครอนตาง ๆ
จุดซู-ลําธาร ใชรักษาอาการปวดขอ การรับความรูสึกของรางกายผิดปกติ
จุดจิง-แมนํ้า ใชรักษาอาการไอ หอบหืดจากความเย็นหรือความรอน
จุดเหอ-ทะเล ใชรักษาโรคหรืออาการที่เกี่ยวของกับความผิดปกติของอวัยวะกลวง 
การเลือกใชจุดซู ใหเลือกจุดบนเสนลมปราณที่เกิดโรค หรือเสนลมปราณที่เปนคูสัมพันธกัน 

ในกรณีทั่วไปการเลือกใชจุดซู อาจพิจารณาใชตามหลักการกวาง ๆ ไดแก จุดจิ่ง-ตานํ้าใชรักษาอาการทาง
จิตที่เกี่ยวของกับอวัยวะตัน จุดอิ๋ง-นํ้าพุ  จุดซู-ลําธาร  และจุดจิง-แมนํ้า  ใชรักษากลุมอาการที่เกิดจาก
ปจจัยภายนอกกระทําตอเสนลมปราณ จุดเหอ-ทะเล ใชรักษาโรคที่เกี่ยวของกับอวัยวะกลวง 

นอกจากน้ี จุดซูทั้งหาของแตละเสนลมปราณ ยังมีความสัมพันธกันในเชิงปญจธาตุดวย โดย
จุดซูทั้งหาของเสนลมปราณอิน และจุดซูทั้งหาของเสนลมปราณหยาง มีความสัมพันธกับธาตุทั้งหา
แตกตางกัน (ตารางที่ 1-2 และ 1-3) การเลือกใชจุดซูทั้งหาในการรักษาโรค จึงสามารถพิจารณาใชตาม
หลักการของความสัมพันธระหวางธาตุ โดยเฉพาะกฎความสัมพันธแม-ลูก ไดแก อาการพรองใหเสริม
บํารุงแม และอาการแกรงใหระบายที่ลูก

เพื่อความเขาใจเรื่องการประยุกตใชจุดอูซูในการรักษาโรคตามหลักปญจธาตุ จึงยกตัวอยาง
กลุมอาการแกรง และกลุมอาการพรอง ของเสนลมปราณมือไทอินปอด มาเปนกรณีศึกษา 

กรณีที่ 1: กลุมอาการพรองของเสนลมปราณมือไทอินปอด
- ลักษณะทางคลินิก: อาการไอเรื้อรัง หอบเหนื่อยงายเมื่อออกกําลัง เสียงเบาไรพลัง เหงือ่

ออกงาย ชีพจรเบาเล็กเหมือนเสนดาย
- การเลือกจุดบนเสนปอด:ใหเสริมบํารุง จุดไทเยฺวียน (太渊 Tài-Yuān, LU9)  เน่ืองจาก

ปอดเปนธาตุทอง ธาตุแมของธาตุทอง คือ ธาตุดิน เสนปอดเปนเสนลมปราณอิน จุดธาตุดินของเสน
ลมปราณอิน คือ จุดซู-แมนํ้า คือ จุดไทเยฺวียน ของเสนลมปราณปอด
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- การเลือกจุดบนเสนคูสัมพันธ: ใหเสริมบํารุง จุดไทไป (太白 Tài-Bài, SP3) ของเสน
ลมปราณมาม และ จุดชวฺีฉือ (曲池 Qū-Chí, LI11) ของเสนลมปราณลําไสใหญ เน่ืองจาก มามเปน
ธาตุดิน ซึ่งเปนธาตุแมของธาตุทอง จุดไทไป เปนจุดธาตุดินของเสนลมปราณมาม ลําไสใหญเปนอวัยวะ
คูสัมพันธกับปอด ซึ่งเปนธาตุทองเชนเดียวกัน เสนลําไสใหญเปนเสนลมปราณหยางซึ่งมีจุดธาตุดิน คือ 
จุดเหอ-ทะเล ไดแก จุดชฺวีฉือ

กรณีที่ 2: กลุมอาการแกรงของเสนลมปราณมือไทอินปอด
- ลักษณะทางคลินิก: มีอาการไอเฉียบพลัน เสียงไอดังและกระดาง หอบเหนื่อย แนน

หนาอก นอนราบไมได ชีพจรลอยและลื่น 
- การเลือกจุดบนเสนปอด: ใหระบาย จุดฉ่ือเจอ (尺泽 Chǐ-Zé, LU5) เน่ืองจากเปนจุด

ธาตุนํ้าของเสนปอด ซึ่งธาตุนํ้าเปนธาตุลูกของธาตุทอง
- การเลือกจุดบนเสนคูสัมพันธ: ใหระบาย จุดอินกู (阴谷 Yīn-Gǔ, KI10) ของเสน

ลมปราณไต และ จุดเออรเจียน (二间 Èr-Jiān, LI2) ของเสนลมปราณลําไสใหญ เน่ืองจาก จุดอินกู 
เปนจุดธาตุนํ้าของลมปราณเสนไต และไตเปนธาตุนํ้า ซึ่งเปนธาตุลูกของธาตทุอง จุดเออรเจียน เปนจุด
ธาตุนํ้า ของเสนลมปราณลําไสใหญ ซึ่งเปนคูสัมพันธกับเสนปอด

5.3.2 จุดเหอลาง (下合穴  Xià-Hé-Xué: Lower He-sea points)
จุดเหอลาง หมายถึง จุดฝงเข็ม 6 จุด ที่อยูบนเสนลมปราณหยางของขา 3 เสน เปนจุดท่ีชี่

ของอวัยวะกลวงทั้งหก ไหลเวียนมาบรรจบรวมอยู จึงเปนจุดที่ใชรักษาโรคที่เกี่ยวของกับความผิดปกติ
ของอวัยวะกลวง ดังสรุปไวในตารางที่ 1-4 

ในจํานวน 6 จุด มีจุดเหอลาง 3 จุด เปน จุดเหอ-ทะเล ปกติในจุดซูทั้งหา ไดแก จดุจูซานหลี ่
(足三里 Zú-Sān-Lǐ, ST36) ของเสนเทาหยางหมิงกระเพาะอาหาร จุดเหวยจง (委中 Wéi-Zhōng, 
BL40) ของเสนเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ และจุดหยางหลงิเฉฺวียน (阳陵泉 Yáng-Líng-Quán, 
GB34) ของเสนเทาเสาหยางถุงนํ้าดี  

จุดซางจฺวี้ซวฺี (上巨虚 Shàng-Jù-Xū, ST37) และจุดเซี่ยจฺวี้ซฺว ี (下巨虚 Xià-Jù-Xū, 
ST39) ซึ่งเปนจุดเหอลางของลําไสใหญและลาํไสเล็กตามลําดับ  ลวนมีตําแหนงอยูบนเสนเทาหยางหมิง 
กระเพาะอาหาร จึงทําใหเสนเทาหยางหมิงกระเพาะอาหาร มีหนาท่ีชวยกํากบัใหการทํางานของทางเดิน
อาหาร มีความสัมพันธสอดคลองกันเปนระบบ ตั้งแตกระเพาะอาหาร ลําไสเลก็ และลําไสใหญ  
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จุดเหวยหยาง (委阳 Wěi-Yáng, BL39) เปนจุดเหอลางของซานเจียว มีตําแหนงอยูบนเสน
เทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ ทําใหเสนกระเพาะปสสาวะ มีบทบาทในการควบคุมความสมดุลของนํ้าใน
รางกายมากยิ่งขึน้

เสนเทาเสาหยางถุงนํ้าดีมีเพียง จุดหยางหลิงเฉฺวียน (阳陵泉 Yáng-Líng-Quán, GB34)
ซึ่งเปนจุดเหอ-ทะเลของตนเอง ไมมีจุดเหอของอวัยวะอื่นมาฝากไว

ตารางที่ 1-2   จุดซูทั้งหา ปญจธาตุ และจุดแม-ลูก ของเสนลมปราณอนิ 
           จุด/ ธาตุ 
เสนอิน 

จุดจิ่ง-ตาน้ํา 
ธาตุไม 

จุดอ๋ิง-น้ําพุ 
ธาตุไฟ 

จุดซู-ลําธาร 
ธาตุดิน 

จุดจิง-แมน้ํา 
ธาตุทอง 

จุดเหอ-ทะเล 
ธาตุน้ํา 

เสนมือไทอิน 
ปอด 

เสาซาง 
(LU11) 

ยฺหวีจี้ 
(LU10) 

ไทเยวฺียน (แม) 
(LU9) 

จิงฉฺว ี
(LU8) 

ฉื่อเจอ (ลูก) 
(LU5) 

เสนมือจฺเหวียอิน 
เย่ือหุมหัวใจ 

จงชง (แม) 
(PC9) 

เหลากง 
(PC8) 

ตาหลิง (ลูก) 
(PC7) 

เจียนสื่อ 
(PC5) 

ชฺวีเจอ 
(PC3) 

เสนมือเสาอิน 
หัวใจ 

เสาชง (แม) 
(HT9) 

เสาฝู 
(HT8) 

เสินเหมิน (ลูก) 
(HT7) 

หลิงเตา 
(HT4) 

เสาไห 
(HT3) 

เสนเทาไทอิน 
มาม 

อ่ินไป 
(SP1) 

ตาตู (แม) 
(SP2) 

ไทไป 
(SP3) 

ซางชิว (ลูก) 
(SP5) 

อินหลิงเฉวฺียน
(SP9) 

เสนเทาจฺเหวียอิน 
ตับ 

ตาตุน 
(LR1) 

สิงเจียน (ลูก) 
(LR2) 

ไทชง 
(LR3) 

จงเฟง 
(LR4) 

ชฺวีเฉฺวียน (แม) 
(LR8) 

เสนเทาเสาอิน 
ไต 

หยงเฉฺวียน (ลูก) 
(KI1) 

หญานกู 
(KI2) 

ไทซี 
(KI3) 

ฟูลิว (แม) 
(KI7) 

 อินกู 
(KI10) 

5.3.3 จุดหยวน (原穴 Yuán-Xué: Yuan-Source points)
จุดหยวน หรือ จุดเอวี่ยน คือ จุดท่ีชี่ปฐมภูมิ หรือ เอวี่ยนชี่ (原气 Yuán-Qì: Primary Qi)

จากอวัยวะภายในไหลเวียนมาสะสมอยู เสนลมปราณหลัก 12 เสน มีจุดหยวน เสนละ 1 จดุ มีตําแหนง
อยูใกลขอมือและขอเทา (ตารางที่ 1-5) จุดหยวนของเสนลมปราณอินเปนจุดเดียวกับจดุซ-ูลําธาร จุดหยวน
ของเสนลมปราณหยาง คือ จุดท่ีอยูถัดจากจุดซู-ลําธาร 
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จุดหยวน มักเปนจุดท่ีสะทอนอาการผิดปกติของอวัยวะภายใน ที่เสนลมปราณหลักสังกัดอยู 
ในทางคลินิก จุดหยวนชวยในการวินิจฉัยโรค และใชรักษาโรคของอวัยวะภายในตนสังกัด

ตารางที่ 1-3  จุดซูทั้งหา ปญจธาตุ และจุดแม-ลูก ของเสนลมปราณหยาง 
           จุด/ ธาตุ 
เสนหยาง 

จุดจิ่ง-ตาน้ํา 
ธาตุทอง 

จุดอ๋ิง-น้ําพุ 
ธาตุน้ํา 

จุดซู-ลําธาร 
ธาตุไม 

จุดจิง-แมน้ํา 
ธาตุไฟ 

จุดเหอ-ทะเล 
ธาตุดิน 

เสนมือหยางหมิง 
ลําไสใหญ 

ซางหยาง 
(LI1) 

เออรเจียน (ลูก) 
(LI2) 

ซานเจียน 
(LI3) 

หยางซี 
(LI5) 

ชฺวีฉือ (แม) 
(LI11) 

เสนมือเสาหยาง 
ซานเจียว 

กวานชง 
(TE1) 

เยเหมิน 
(TE2) 

จงจู (แม) 
(TE3) 

จือโกว 
(TE6) 

เทียนจิ่ง (ลูก) 
(TE10) 

เสนมือไทหยาง 
ลําไสเล็ก 

เสาเจอ 
(SI1) 

เฉียนกู 
(SI2) 

โฮวซี (แม) 
(SI3) 

หยางกู 
(SI5) 

เสียวไห (ลูก) 
(SI8) 

เสนเทาหยางหมิง 
กระเพาะอาหาร 

ลี่ตุย (ลูก) 
(ST45) 

เนยถิง 
(ST44) 

เซ่ียนกู 
(ST43) 

เจี่ยซ ี(แม) 
(ST41) 

จูซานหลี ่
(ST36) 

เสนเทาเสาหยาง 
ถุงน้ําด ี

จูเช่ียวอิน 
(GB44) 

เสียซี (แม) 
(GB43) 

จูหลินชี ่
(GB41) 

หยางฝู (ลูก)
(GB38) 

หยางหลิงเฉฺวียน 
(GB34) 

เสนเทาไทหยาง 
กระเพาะปสสาวะ 

จื้ออิน (แม) 
(BL67) 

จูทงกู 
(BL66) 

ซูกู (ลูก) 
(BL65) 

คุนหลนุ 
(BL60) 

เหวยจง 
(BL40) 

ตารางที่ 1-4   จุดเหอลาง 
อวัยวะกลวง จุดเหอลาง สรรพคุณในการรกัษา เสนลมปราณ 

กระเพาะอาหาร จูซานหลี ่(ST36) โรคของกระเพาะอาหาร เชน ปวดกระเพาะอาหาร 
ลําไสใหญ ซางจฺวี้ซฺวี (ST37) โรคของลําไสใหญ เชน โรคบิด 
ลําไสเล็ก เซ่ียจฺวี้ซฺวี (ST39) โรคของลําไสเล็ก 

เสนเทาหยางหมิง 
กระเพาะอาหาร 

กระเพาะปสสาวะ เหวยจง (BL40) โรคของกระเพาะปสสาวะ เชน ปสสาวะขัด 
ซานเจียว เหวยหยาง (BL39) โรคของชองทอง เชน ทองมาน 

เสนเทาไทหยาง 
กระเพาะปสสาวะ 

ถุงน้ําด ี หยางหลิงเฉฺวียน 
(GB34) 

โรคของถุงน้ําดี เชน ปวดทอน้ําดี อาเจยีน เสนเทาเสาหยาง 
ถุงน้ําด ี
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ตารางที่ 1-5 จุดหยวนและจุดลั่ว 
เสนจิง จุดหยวน จุดล่ัว 

เสนมือไทอินปอด ไทเยฺวี่ยน (LU9) เลี่ยเชฺวีย (LU7) 
เสนมือหยางหมิงลําไสใหญ เหอกู (LI4) เพียนลี ่(LI6) 
เสนเทาหยางหมิงกระเพาะอาหาร ชงหยาง (ST42) เฟงหลง (ST40) 
เสนเทาไทอินมาม ไทไป (SP3) กงซุน (SP4) 
เสนมือเสาอินหวัใจ เสินเหมิน (HT7) ทงลี ่(HT5) 
เสนมือไทหยางลําไสเล็ก วานกู (SI4) จือเจิ้ง (SI7) 
เสนเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ จิงกู (BL64) เฟยหยาง (BL58) 
เสนเทาเสาอินไต ไทซี (KI3) ตาจง (KI4) 
เสนมือจฺเหวียอินเย่ือหุมหัวใจ ตาหลิง (PC7) เนยกวาน (PC6) 
เสนมือเสาหยางซานเจียว หยางฉือ (TE4) ไวกวาน (TE5) 
เสนเทาเสาหยางถุงน้ําด ี ชิวซฺวี (GB40) กวางหมิง (GB37) 
เสนเทาจฺเหวียอินตบั ไทชง (LR3) หลีโกว (LR5) 
เสนลมปราณเญิน่ - จิวเหวย (CV15) 
เสนลมปราณต ู - ฉางเฉียง (GV1) 
จุดลั่วใหญของเสนเทาไทอินมาม - ตาเปา (SP21) 

5.3.4  จุดลั่ว (络穴 Luò-Xué: Luo-Connecting points)
จุดลัว่ คือ จุดท่ีเสนลัว่หรือเสนลมปราณยอยแยกออกมา เพื่อไปเชื่อมโยงกับเสนลมปราณหลกั

ที่เปนคูสัมพันธ และไปเสริมการหลอเลี้ยงพื้นท่ี ตามแนวไหลเวียนของเสนลมปราณตน เสนลมปราณ
หลัก 12 เสน มีจุดลั่วเสนละ 1 จุด อยูปลายตอศอกและเขา บนลําตัวมีจุดลั่ว 3 จุด เปนจุดลั่วของเสน
ลมปราณตู 1 จุด ของเสนลมปราณเญิ่น 1 จุด และจุดลั่วใหญ ของเสนลมปราณมาม 1 จุด รวมทั้งสิ้น 
15 จุด

จุดลั่ว ที่อยูบนแขนและขา มีเสนลมปราณยอยไปเชื่อมโยงกับเสนลมปราณหลักคูสัมพันธ 
จึงใชรักษาโรคไดทั้งสองเสนลมปราณหลักที่สัมพันธกัน 
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จุดลั่วของลมปราณเสนตู ใชรักษาโรคของหลงั จุดลั่วของเสนลมปราณเญิ่น ใชรักษาโรคของ
ทอง จุดลั่วใหญของเสนมามท่ีดานขางลําตัว ใชรักษาโรคของชายโครงและหนาอก รวมถงึใชรกัษาโรคขอ
ตาง ๆ ไดดวย 

จุดหยวนและจดุลั่ว ตางมีสรรพคุณในการรักษาโรคไดตามขอบงใช แตหากนําจุดท้ังสองมา
ใชรวมกันอยางเหมาะสม จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาไดดียิ่งขึ้น การใชจุดหยวนรวมกับจุดลั่ว 
ในการรักษาโรค เรียกวา จุดหยวน-ลั่วสัมพันธ (The combination of the Yuan-Primary point and 
the Luo-Connecting point) โดยอาศัยหลักการของ‘เจาบานกับแขก’ 

จุดหยวน-ลั่วสัมพันธ ใชในกรณทีี่อวัยวะคูสัมพันธนอก-ใน เกิดมีความผิดปกติรวมกัน โดย
อวัยวะที่เปนตนเหตุ จัดเปนเจาบาน ใหเลือกใชจุดหยวน สวนอวัยวะคูสัมพันธที่ไดรับผลกระทบ จัดเปน
แขก ใหเลือกใชจุดลั่ว ตัวอยางเชน โรคเกิดท่ีปอดกอน และตอมาเกิดมีอาการของลําไสใหญรวมดวย ให
ใชจุดไทเยฺวียน (太渊 Tài-Yuān, LU9) ซึ่งเปนจุดหยวนของเสนลมปราณปอด รวมกับ จุดเพียนลี่ 
(偏历 Piān-Lì, LI6) ซึ่งเปนจุดลั่วของเสนลําไสใหญ การเลือกใชจุดในลักษณะ หยวน-ลั่วสัมพันธ 
บางครั้ง เรียกวา‘จุดนอก-ในสัมพันธ’(Combination of the exterior-interior points) (ตารางที่ 1-5)

5.3.5  จุดซี (郗穴 Xī-Xué: Xi-Cleft points)
ซี (郗 Xi) แปลวา รองหรือชอง จุดซี เปนจุดท่ีเลือดและชีจ่ากเสนลมปราณไหลเวียนมา

สะสมรวบรวมอยู จุดซี มีตําแหนงอยูบนแขนและขา รวมทั้งสิน้ 16 จุด เปนจุดซีของเสนลมปราณหลัก 
12 เสน เสนละ 1 จุด และของเสนลมปราณพิเศษ อินเฉียว หยางเฉียว อินเหวยและหยางเหวย เสนละ 
1 จุด (ตารางที่ 1-6)

จุดซี มีสรรพคณุในการรักษาโรคที่มีอาการเฉียบพลัน หรืออาการรุนแรง ในทางปฏิบัติ จุดซี
ของเสนลมปราณอินใชรักษากลุมอาการที่มีเลือดออกผิดปกติ จุดซีของเสนลมปราณหยางใชรักษาอาการ
ปวดของอวัยวะตาง ๆ ที่อยูในแนวเสนทางการไหลเวียนของเสนลมปราณนั้น เชน จุดขงจุย (孔最 Kǒng-
Zuì, LU6) จุดซีของเสนลมปราณมือไทอินปอด ใชรกัษาอาการไอเปนเลือด จุดเหลียงชวิ (梁丘 Liáng-
Qiū, ST34)  จุดซีของเสนลมปราณเทาหยางหมิงกระเพาะอาหาร ใชรักษาอาการปวดกระเพาะอาหาร
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ตารางที่ 1-6  แสดงจุดซี 16 จุด 
เสนลมปราณอิน จุดซี เสนลมปราณหยาง จุดซี 

เสนมือไทอินปอด ขงจุย (LU6) เสนมือหยางหมิงลําไสใหญ เวินลิว (LI7) 
เสนเทาไทอินมาม ตี้จี (SP8) เสนเทาหยางหมิงกระเพาะอาหาร เหลียงชิว (ST34) 
เสนมือเสาอินหวัใจ อินซ่ี (HT6) เสนมือไทหยางลําไสเล็ก หยางเหลา (SI6) 
เสนเทาเสาอินไต สุยเฉฺวียน (KI5) เสนเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ จินเหมิน (BL63) 
เสนมือจฺเหวียอินเย่ือหุมหัวใจ ซ่ีเหมิน (PC4) เสนมือเสาหยางซานเจียว หุยจง (TE7) 
เสนเทาจฺเหวียอินตบั จงตู (LR6) เสนเทาเสาหยางถุงน้ําด ี ไวชิว (GB36) 
เสนอินเฉียว เจียวซ่ิน (KI8) เสนหยางเฉียว ฟูหยาง (BL59) 
เสนอินเหวย จูปน (KI9) เสนหยางเหวย หยางเจียว (GB35) 

5.3.6 จุดเชื่อมโยงเสนพิเศษทั้งแปด (八脉交会 Bā-Mài-Jiāo-Huì: 8 Convergent 
points)

จุดเชื่อมโยงเสนพิเศษท้ังแปด หมายถึง จุดฝงเขม็ 8 จุด ซึ่งเปนจุดของเสนลมปราณหลัก ที่
สามารถเชื่อมโยงไปถึงเสนลมปราณพิเศษหรือเสนลมปราณวิสามัญทั้ง 8 เสน มีตําแหนงอยูบนแขนและ
ขา แบงเปน 4 คู ตามความครอบคลุมของสรรพคุณ (ตารางที่ 1-7) ไดแก 

จุดเนยกวาน (内关 Nèi-Quān, PC6) ของเสนเยื่อหุมหัวใจเชื่อมโยงกับเสนอินเหวย และ
จุดกงซุน (公孙 Gōng-Sūn, SP4) ของเสนมามเชื่อมโยงกับเสนชง สองจุดน้ีครอบคลมุการรกัษาโรค
บริเวณทรวงอก หัวใจ และกระเพาะอาหาร

จุดไวกวาน (外关 Wài-Guān, TE5) ของเสนซันเจียวเชื่อมโยงกับเสนหยางเวย และ จุดจู
หลินชี  (足临泣 Zú-Lín-Qì, GB41) ของเสนถุงนํ้าดีเชื่อมโยงกับเสนไต สองจุดน้ีครอบคลุมการรักษา
โรคบริเวณหางตา หลังใบหู แกมและไหล

จุดโฮวซี (后溪 Hòu-Xī, SI3) ของเสนลําไสเล็กเชื่อมโยงกบัเสนตู และจุดเซินมาย (申脉

Shēn-Mài, BL62) ของเสนกระเพาะปสสาวะเชื่อมโยงกับเสนหยางเฉียว สองจุดน้ีครอบคลุมการรักษา
โรคบริเวณหัวตา ทายทอย ใบหู ไหลและหลัง
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จุดเลี่ยเชฺวีย (列缺 Liè-Quē, LU7) ของเสนปอดเชื่อมโยงกับเสนเญ่ิน และจุดเจาไห (照
海 Zhào-Hǎi, KI6) ของเสนไตเชื่อมโยงกบัเสนอินเฉียว สองจุดน้ีครอบคลุมการรักษาโรคของระบบ
หายใจ ไดแก ปอด หลอดลม และกระบังลม

ตารางที่ 1-7  จุดเชื่อมโยงเสนพิเศษทั้งแปด และสรรพคุณ 
จุดเชื่อมโยง เสนหลัก ตนสังกัด เสนพิเศษ สรรพคุณรักษาโรค 

เนยกวาน (PC6) เสนมือจฺเหวียอินเย่ือหุมหัวใจ เสนอินเหวย 
กงซุน (SP4) เสนเทาไทอินมาม เสนชง 

ทรวงอก หัวใจ กระเพาะอาหาร 

เล่ียเชฺวีย (LU7) เสนมือไทอินปอด เสนเญิ่น 
เจาไห (KI6) เสนเทาเสาอินไต เสนอินเฉียว 

ปอด คอหอย กระบังลม 

โฮวซี (SI3) เสนมือไทหยางลําไสเล็ก เสนตู 
เซินมาย (BL62) เสนเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ เสนหยางเฉียว 

หัวตา หู ทายทอย คอ ไหล หลัง 

ไวกวาน (TE5) เสนมือเสาหยางซานเจียว เสนหยางเหวย 
จูหลินช่ี (GB41) เสนเทาเสาหยางถุงน้ําดี เสนไต 

หางตา แกม หลังหู ไหล 

จุดเชื่อมโยงเสนพิเศษ 8 จุด มีความสําคัญและใชประโยชนไดหลากหลาย การใชจุดท้ังแปด 
สามารถพิจารณาใชได 2 กรณี ไดแก การเลือกใชจุดเด่ียว และการเลือกใชจุดคู

การเลือกใชจุดเด่ียว มีขอบงชี้ในการรักษาโรคที่เกี่ยวของกับเสนพิเศษเสนน้ัน เชน จุดโฮวซ ี
(SI3) ใชรักษาโรคที่เกี่ยวของกบัเสนตู จุดกงซุน (SP4) ใชรกัษาโรคที่เกี่ยวของกับเสนชง 

การเลือกใชจุดคู ดังที่กลาวมาแลว ซึ่งมีจุดหน่ึงอยูที่ปลายแขน และอีกจุดหนึ่งอยูที่ปลายขา 
สามารถใชรกัษาโรค ไดกวางขวางตามสวนของรางกายที่ครอบคลุมถึง (ตารางที่ 1-7)

5.3.7 จุดอิทธิพลท้ังแปด (八会穴 Bā-Huì-Xué: The eight influential points) 
จุดอิทธิพลท้ังแปด หมายถึง จุดฝงเข็ม 8 จุด ที่สารจําเปนจากอวัยวะทั้งแปด ไดแก อวัยวะ

ตัน  อวัยวะกลวง ชี่ เลือด เสนเลือด กระดูก ไขกระดูก และเสนเอ็น มาบรรจบรวมอยู  (ตารางที่ 1-8) 
ในทางคลินิก จุดอิทธิพลท้ังแปดนําไปใชรักษาโรคที่เกี่ยวของกับอวัยวะ หรือเน้ือเยื่อท่ีจุดน้ันมีอิทธิพลอยู



   การฝงเข็ม-รมยา 56

5.3.8 จุดซูหลัง หรือ จุดซูอวัยวะหลัง (背俞穴: Bèi-Shū-Xué: Back-Shu points)
จุดซูหลัง หรือ จุดซูอวัยวะหลัง เปนจุดดานหลังลําตัวที่ชี่ของสิบสองอวัยวะภายในไหลเวียน

มาบรรจบเพิ่มเติม จุดซูหลังเปนจุดบนเสนลมปราณเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะเสนแรก ซึ่งอยูเรียงเปน
เสนขนานสองขางหางจากเสนกึ่งกลางกระดูกสันหลังขางละ 1.5 ชุน จุดซูของหลังมีขางละ 12 จุดเทากบั
จํานวนอวัยวะภายในที่เปนตนสังกัดของเสนลมปราณหลัก (ตารางที่ 1-8) 

จุดซูหลังใชรักษาโรคของอวัยวะภายในโดยเฉพาะโรคของอวัยวะตัน เชน จุดเฟยซู (肺俞

Fèi-Shū, BL13) ใชรักษาโรคของปอด เปนตน นอกจากนี้จุดซูของหลังยังใชรักษาโรคของอวัยวะรับ
สัมผัสที่เปนทวารของอวัยวะนั้นไดอีกดวย เชน จุดกานซู (肝俞 Gān-Shū, BL18) ใชรักษาโรคตาซึ่ง
เปนทวารของตับ จุดเซิ่นซู (肾俞 Shèn-Shū, BL23) ใชรักษาโรคหูซึ่งเปนทวารของไต เปนตน ในทาง
คลินิกจุดซูหลังมักใชรวมกับจุดมู

ตารางที่ 1-8  จุดอิทธิพลท้ังแปด 
อวัยวะ จุดอิทธิพล เสนลมปราณ สรรพคุณ (ตัวอยาง) 

อวัยวะตัน จางเหมิน (LR13) เสนเทาจฺเหวียอินตบั โรคอวัยวะตัน เชน ตับ-มามโต 
อวัยวะกลวง จงหวาน (CV12) เสนลมปราณเญิน่ โรคกระเพาะอาหารและลําไส เชน 

ปวดทอง แนนทอง 
ชี่ ถันจง (CV17) เสนลมปราณเญิน่ แนนหนาอก หอบเหนื่อย 
เลือด เกอซู (BL17) เสนเทาไทหยางกระเพาะ

ปสสาวะ 
ซีด เลือดคั่ง เลือดออกงาย 

เสนเลือด ไทเอวียน (LU9) เสนมือไทอินปอด เสนเลือดตีบ ความดันโลหิตต่าํ 
เสนเอ็น หยางหลิงเฉฺวียน (GB34) เสนเทาเสาหยางถุงน้ําด ี เสนเอ็นหดเกร็ง อัมพาต 
กระดูก ตาจู (BL11) เสนเทาไทหยางกระเพาะ

ปสสาวะ 
ปวดไหล หลัง ปวดกระดูก 

ไขกระดูก เสฺวียนจง (GB39) เสนเทาเสาหยางถุงน้ําด ี แขน ขาออนแรง 
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5.3.9 จุดมู หรือ จุดมูอวัยวะหนา (幕穴 Mù-Xué: Front-Mu points)
จุดมู หรือ จุดมูอวัยวะหนา เปนจุดบนหนาอกและทอง ที่ชี่ของสิบสองอวัยวะภายใน

ไหลเวียนมาบรรจบเพิ่มเติม จุดมูมี 12 จุด เปนจุดเด่ียว 6 จุดอยูบนเสนลมปราณเญิ่น และจุดคูขางซาย
และขางขวาบนเสนลมปราณหลักที่ผานทางดานหนาของลําตัวขางละ 6 จุด (ตารางที่ 1-9)

จุดมูใชรักษาโรคของอวัยวะภายในโดยเฉพาะโรคของอวัยะกลวง เชน จุดจงหวาน (中脘

Zhōng-Wǎn, CV12) ใชรักษาโรคของกระเพาะอาหาร จุดเทียนซู (天枢 Tiān-Shū, ST25) ใชรักษา
โรคของลําไสใหญ เปนตน

การใชจุดซูหลังรวมกับจุดมู หรือเรียกอยางรวบรัดวา‘จุดซู-มู’หมายถึง การใชจุดของ
อวัยวะเดียวกันท้ังดานหลังคือจุดซูและดานหนาคือจุดมูรวมกัน มีเปาหมายเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
รักษาโรคใหไดผลดียิ่งขึ้น เชน ใชจุดเวยซู (胃俞 Wèi-Shū, BL21) รวมกับ จุดจงหวาน (中脘 Zhōng-
Wǎn, CV12) เพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาโรคของกระเพาะอาหาร 

ตารางที่ 1-9 จุดซูหลัง และจุดมู 
จุดซูหลัง อวัยวะภายใน จุดมู 

เฟยซู (BL13) ปอด จงฝู (LU1) 
จฺเหวียอินซู (BL14) เย่ือหุมหัวใจ ถันจง (CV17) 
ซินซู (BL15) หัวใจ จฺวี้เชฺวี่ย (CV14) 
กานซู (BL18) ตับ ชีเหมิน (LR14) 
ตานซู (BL19) ถุงน้ําดี ญื่อเอวี่ย (GB24) 
ผีซู (BL20) มาม จางเหมิน (LR13) 
เวยซู (BL21) กระเพาะอาหาร จงหวาน (CV12) 
ซานเจียวซู (BL22) ซานเจียว สือเหมิน (CV5) 
เซิ่นซู (BL23) ไต จิงเหมิน (GB25) 
ตาฉางซู (BL25) ลําไสใหญ เทียนซู (ST25) 
เส่ียวฉางซู (BL27) ลําไสเล็ก กวานเหยฺวียน (CV4) 
ผังกวางซู (BL28) กระเพาะปสสาวะ จงจี๋ (CV3) 
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5.3.10 จุดตัด (交会穴 Jiāo-Huì-Xué: Crossing points)
จุดตัด หมายถึงจุดฝงเข็มท่ีมีเสนลมปราณตั้งแต 2 เสน ขึ้นไปมาตัดผานกัน ทําใหจุดตัดมี

คุณสมบัติรักษาโรคของทุกเสนลมปราณที่มาตัดผาน จุดตัดมีจํานวนมากกวา 90 จุด สวนใหญอยูบน
ลําตัว แตละจุดมีสรรพคุณแตกตางกันตามตําแหนงและเสนลมปราณที่ตัดผานกัน เชน จุดซานอินเจียว
(三阴交 Sān-Yīn-Jiāo, SP6) เปนจุดตัดของเสนลมปราณอินเทาสามเสน จึงสามารถใชรักษาไดทั้ง
โรคของเสนมาม เสนตับและเสนไต 

6. การหาตําแหนงของจุดฝงเข็ม
การหาตําแหนงของจุดฝงเข็มมี 4  วิธี ไดแก

6.1  การหาตําแหนงจุดโดยการวัดความยาวสดัสวนของกระดูกและรางกาย
วิธีน้ีอาศัยการกําหนดใหกระดกูท่ีสําคัญในแตสวนของรางกาย และระยะหางระหวางแนวอางองิ

ทางกายวิภาค มีอัตราสวนคงทีใ่นผูปวยแตละราย โดยมีหนวยวดัระยะเปน ชุน (寸 Cùn) (ตารางที่ 1-10)
6.2 การหาตําแหนงจุดโดยใชจดุอางอิงทางกายวิภาค

6.2.1 จุดอางอิงทางกายวิภาคที่คงที่ หมายถึง จุดอางอิงที่ไมมีการเปลี่ยนตําแหนงไปตามการ
เปลี่ยนทาทางของรางกาย ไดแก อวัยวะรับสมัผัสท้ังหา แนวชายผม เล็บ หัวนม สะดือ ปุมหรือรอง
กระดูก เชน จุดซูเหลียว (素髎 Sù-Liáo, GV25) ที่ปลายจมูก 

6.2.2 จุดอางอิงทางกายวิภาคที่เคลื่อนได หมายถึง จุดอางอิงที่มีการเปลี่ยนตําแหนงเม่ือมี
การเปลี่ยนทาทางของรางกาย การหาจุดฝงเข็มในตําแหนงเหลาน้ีตองจัดใหผูปวยอยูในทาท่ีเหมาะสม เชน 
จุดทิงกง (听宫 Tīng-Gōng, SI19) อยูหลงัตอกระดูก condyle ของกราม และหนาตอ targus ของหู 
จุดน้ีตองอาปากเล็กนอยจึงสามารถแทงเข็มได 

6.3 การหาตําแหนงจุดโดยการวัดนิ้วมือ  
วิธีน้ีอาศัยความกวางของน้ิวมือของผูปวยกําหนดระยะ (รูปที่ 1-25) ดังนี้
6.3.1 การวัดดวยน้ิวกลาง โดยงอนิ้วกลางแตะขอน้ิวหัวแมมือเปนวงกลม จะเกิดรอยพับขอ

หัวและทายของกระดูกทอนกลางของนิว้กลาง ระยะระหวางปลายรอยพับดานขางน้ิวเทากับ 1 ชุน 
6.3.2 การวัดน้ิวหัวแมมือ โดยความกวางตามแนวขวาง ของขอปลายน้ิวหวัแมมือ เทากับ 1 ชุน
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6.3.3 การวัดดวยน้ิวมือท้ังสี่ โดยการแบมือใหน้ิวทั้งสี่ชิดกัน (ยกเวนน้ิวหัวแมมือ) ความกวาง
ตรงแนวขอตน (proximal interphalangeal joints) จากขอบนิ้วชี้ถงึขอบนิ้วกอยเทากับ 3 ชุน

ตารางที่ 1-10 ระยะหางของสัดสวนและจุดอางอิงในรางกาย 
สวน ระยะระหวางจุดอางอิง ชุน หมายเหตุ 

ชายผมดานหนา ถึง ชายผมดานหลัง 12 
โหนกคิ้ว ถึง ชายผมดานหนา 3 กรณีแนวชายผมไมชัดเจน 
ปุมกระดูกสันหลังคอที่ 7  ถึง ชายผมดานหลัง 3 กรณีแนวชายผมไมชัดเจน 
ระหวางงามผมดานหนา (มมุหนาผาก) 2 ขาง  9 ตรงกับปุมกระดูกหลังห ู

ศีรษะ 

ระหวางปุมกระดูกหลังหู 2 ขาง (mastoid process) 9 
ระหวางหัวนม 2 ขาง 8 
ระหวางจุดก่ึงกลางกระดูกไหปลารา 2 ขาง 8 ใชแทนระยะระหวางหัวนม หนาอก 
รอยพับรักแรดานหนา ถึง ปลายกระดกูซ่ีโครงที่ 11 12 
รอยตอของกระดูกลิ้นปกับกระดูกหนาอก ถึงกลางสะดือ 8 ทอง 
กลางสะดือ ถึง กระดูกหัวเหนา 5 

หลัง เสนกลางลําตัวหลัง ถึง แนวขอบกระดูกสะบักดานใน 
(medial border of scapula) 

3 

รอยพับรักแรดานหนา ถึง รอยพับขอศอก 9 แขน 
รอยพับขอศอก ถึง รอยเสนขอมือ 12 
ขอบบนของกระดูกหัวเหนา ถึง medial epicondyle of femur 18 
ขอบลางของ medial condyle of tibia ถึง ยอดตาตุมใน 13 ขาดานใน 
ยอดตาตุมใน ถึง ระนาบฝาเทา 3 

ใชอางอิงของเสนเทาอิน 

ปุมใหญกระดูกตนขาดานบน (greater trochanter of femur) 
ถึง ก่ึงกลางกระดูกสะบา 

19 

รอยพับแกมกน  ถึง ก่ึงกลางกระดูกสะบา 14 
ก่ึงกลางกระดูกสะบา ถึง ยอดตาตุมนอก 16 

ขาดานนอก 

ยอดตาตุมนอก ถึง ระนาบฝาเทา 3 

-ใชอางอิงของเสนเทาหยาง 
-จุดอางอิงแทนจุดก่ึงกลาง
กระดูก สะบา  
ดานหนาใชจุด ตูป (ST35)  
ดานหลังใชจดุเหวยจง (BL40) 
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ขอสังเกต ในทางปฏิบัติการวัดระยะดวยน้ิวมือ ใชเพ่ือวัดระยะสั้น ๆ จากจดุอางอิงเทาน้ัน 
หากใชน้ิวมือวัดในระยะทางที่ยาวจะพบวามีความคลาดเคลื่อนมาก ในกรณีน้ีควรใชความยาวของสัดสวน
รางกายจะแมนยาํกวา เชน จุดขงจุย (孔最 Kǒng-Zuì, LU6) อยูเหนือเสนขอมือ 7 ชุน หากทาบ 2 ฝามือ 
กับอีก 1 หัวแมมือ จะพบวาจุดอยูสูงเกินจริงมาก กรณีน้ีควรแบงครึ่งระยะระหวางเสนขอมือถึงรอยพับ
ขอศอกเทากับ 6  ชุน แลววัดขึน้มาอีก 1 น้ิวหัวแมมือ จะไดตําแหนงจุดที่แมนยํามากกวา

6.4 การหาตําแหนงจุดดวยวิธีงาย ๆ 
จุดฝงเข็มจํานวนหนึ่งสามารถหาตําแหนงไดดวยวิธีงาย ๆ ซึ่งสามารถศึกษาไดจากรายละเอียด

ของแตละจุด เชน จุดเลี่ยเชฺวีย (列缺 Liè-Quē, LU7) หาไดโดยการใชงามระหวางน้ิวชี้กับน้ิวหัวแมมือ
ประสานกัน จุดน้ีจะอยูที่เหนือขอมือดานหัวแมมือตรงปลายนิ้วชี้แตะพอดี
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บทที่ 2
วิถีการไหลเวียนของเสนลมปราณ

1. เสนลมปราณมือไทอินปอด (手太阴肺经 Shǒu-Tài-Yīn-Fèi-Jīng : The lung meridian
of hand-TaiYin)

รูปที่ 2-1  วิถีการไหลเวยีนของเสนลมปราณมือไทอนิปอด



การฝงเข็ม-รมยา 62 

1.1 วิถีการไหลเวียน : เริ่มตนจากจงเจียว (中焦 Zhōng-Jiāo) ลงไปเชือ่มโยงกับลําไสใหญ-
อวัยวะคูสัมพันธ แลววกขึ้นผานกระบังลมเขาเชื่อมโยงกับปอด-อวัยวะตนสังกัด จากน้ันผานขึ้นไปตาม
หลอดลมถึงกลองเสียง แลววกลงมาที่ทรวงอกดานบน ออกมาเปนจุดแรกของเสนลมปราณปอดที่ใตตอ
กระดูกไหปลารา ตรงชองซี่โครงที่ 1 คือ จุดจงฝู (中府 Zhōng-Fǔ, LU1) ไหลเวียนผานไหลดานหนา
ลงมาตามขอบหนาของแขนดานใน ผานขอมือโดยอยูนอกตอเสนเลือดแดงเรเดียล และผานฝามือ ไป
สิ้นสุดท่ีมุมฐานเล็บน้ิวหัวแมมือดานโปง ที่ จุดเสาซาง (少商 Shào-Shāng, LU11) จากเหนือขอมือ
เล็กนอยตรง จดุเลี่ยเชฺวีย (列缺 Liè-Quē, LU7) มีเสนลมปราณกิ่งแยกไปตามหลังมือ ถึงปลายน้ิวชี ้
เขาเชื่อมโยงกับเสนลมปราณมือหยางหมิงลําไสใหญ (รูปที่ 2-1)  

1.2 อวัยวะที่เกีย่วของ : ปอด หลอดลม กลองเสียง ชองคอ ลาํไสใหญ
1.3 อาการที่เกีย่วของ : ไอ ไอเปนเลือด เปนหวัด เจ็บคอ เลือดกําเดาไหล แนนหนาอก หายใจ

ออน หอบ ปวดไหปลาราและขอบหนาของแขนดานใน ปวดเย็นท่ีไหลและหลัง ปสสาวะออกนอยแต
บอยครั้ง

1.4 ขอบงใช : โรคของชองคอ หลอดลม ปอด ทรวงอก และอาการตามแนวเสน
1.5 จํานวนจุดฝงเข็ม : 11 จุด

2. เสนลมปราณมือหยางหมิงลําไสใหญ (手阳明大肠经 Shǒu-Yáng-Míng-Dà-Cháng-Jīng :
The large intestine meridian of hand-YangMing)

2.1 วิถีการไหลเวียน : เริ่มตนจากปลายนิ้วชี้ดานนอก จุดซางหยาง (商阳 Shāng-Yáng, LI1)
ขึ้นไปตามขอบหนาดานนอกของแขน ผานดานบนของหัวไหล จุดเจียนยฺหวี (肩髃 Jiān-Yú, LI15) 
ไปดานหลัง ผานใตตอกระดูกสันหลังสวนคอที่ 7 เพ่ือเชื่อมโยงกับเสนลมปราณตู ที่ จุดตาจุย (大椎

Dà-Zhuī, GV14) กลับมาดานหนา วกลงผานเหนือกระดูกไหปลารา แยกเปน 2 สวน 
สวนแรกผานเขาชองอก ไปเชือ่มสัมพันธกับปอด และลงไปผานกระบังลมเขาสงักดัท่ีลําไสใหญ
สวนที่ 2 จากบริเวณเหนือกระดูกไหปลารา มีสาขาแยกขึ้นไปผานลําคอ แกม ฟนลาง และ

เหนือริมฝปากบน ขามแนวเสนกลางลําตัวดานหนา ไปสิ้นสุดท่ีขางปกจมูก ดานตรงขาม คือ จุดอิ๋งเซียง 
(迎香 Yíng-Xiāng, LI20) แลวเขาเชื่อมโยงกับเสนลมปราณเทาหยางหมิงกระเพาะอาหาร 

2.2 อวัยวะที่เกีย่วของ : ลําไสใหญ ปอด เหงือกและฟนลาง
2.3 อาการที่เกีย่วของ : ปวดศีรษะ อัมพาตใบหนา ปวดใบหนา ปวดฟน เลือดกําเดาไหล เจ็บคอ 
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นํ้ามูกไหล หูอื้อหนวก ปวดทอง ทองมีเสียงดังโครกคราก ทองเดิน ทองผูก บิด อาการตามแนวเสน 
เชน โรคผิวหนัง ปวด บวม รอนหรือเย็น 

2.4 ขอบงใช : โรคของศีรษะและใบหนา คอหอย โรคจากความรอน และอาการตามแนวเสน
2.5 จํานวนจุดฝงเข็ม : 20 จุด

3. เสนลมปราณเทาหยางหมงิกระเพาะอาหาร (足阳明胃经 Zú-Yáng-Míng-Wèi-Jīng : The
stomach meridian of foot-YangMing)

3.1 วิถีการไหลเวียน : เริ่มตนจาก จุดอิ๋งเซียง (迎香 Yíng-Xiāng, LI20) ขึ้นไปตามขางด้ัง
จมูก และพบกบัเสนเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ ตรงหัวตา จดุจิงหมิง (睛明 Jīng-Míng, BL1) แลว
วกผานขางจมูกลงมาใตตา เปนจุดฝงเข็มจุดแรกของเสนเทาหยางหมิงกระเพาะอาหาร จุดเฉิงชี่ (承泣

Chéng-Qì, ST1) แลวจะมุดเขาไปในจมูกลงมาที่ฟน ออกมาท่ี จุดตี้ชาง (地仓 Dí-Cāng, ST4) เขาไป
วนรอบปากพบกับ จุดเหยินจง หรือสุยโกว (水沟 Shuǐ-Gōu, GV26) ดานบนริมฝปากและพบกับ จุด
เฉิงเจียง (承浆 Chéng-Ji ā ng, CV24) ที่อยูตรงรอยบุมระหวางคางและริมฝปากลาง แลวผาน
ขากรรไกรไปดานหลัง ผานขึ้นไปหนาหูพบปะกับเสนลมปราณถุงนํ้าดี เลยขึ้นไปเหนือชายผมเล็กนอย 
แลวผานมาที่กลางหนาผากเหนือชายผมพบกับ จุดเสินถิง (神庭 Shén-Tíng, GV24) สิ้นสดุเสนทาง
เดินแรกเพียงแคน้ี 

ตรงกึ่งกลางขากรรไกร จะมีจุดของชพีจรเตนอยู ตรงนี้จะมีเสนลมปราณแยกลงมาที่ลําคอ
ดานหนา ถึงกึ่งกลางไหปลาราจะมีเสนแยกมุดลงไปในลําตัวผานกระบังลมไปสังกัดกระเพาะอาหาร ไป
สัมพันธกับมาม สวนเสนภายนอกไหลเวยีนลงมาที่หนาอก หางแนวเสนกลางลําตัวดานหนา 4 ชุน ผาน
หัวนม ถึงชองซี่โครงที่ 5 จึงเฉียงลงมาผานหนาทองในแนว 2 ชุน หางจากเสนกลางลําตัวดานหนา 
จนถึงขาหนีบตรงที่มีชีพจรคือ จดุชี่ชง (气冲 Qì-Chōng, ST30) ซึ่งเปนจุดท่ีเสนลมปราณจากอวัยวะ
ภายในออกมาบรรจบ แลวไหลเวียนลงมาตนขาดานหนา ผานกลามเน้ือ quadriceps ลงมาตรงขอบ
นอกของกระดูกสะบา (patella) ผานลงมาดานนอกตอสันหนาแขง ถึงขอเทา ผานตอไปที่หลังเทาตรงที่มี
ชีพจร ไปสิ้นสุดท่ีปลายน้ิวชี้ของเทา ตรงมุมฐานเล็บดานนอก คือ จุดลี่ตุย (厉兑 Lì-Duì, ST45) ตรง
จุดใตเขาคือ จุดจูซานหลี่ (足三里 Zú-Sān-Lǐ, ST36) จะมีเสนทางเดินภายในผานลงมาขางหนาแขง
เปนจุดลั่ว คือ จุดเฟงหลง (丰隆 F ē ng-Lóng, ST40) ลงมาหลังฝาเทาไปสิ้นสุดท่ีดานนอกของ
น้ิวกลางของเทา ตรงตําแหนงชพีจรหลังเทา คือ จุดชงหยาง (冲阳 Chōng-Yáng, ST42) มีเสนภายใน
ไปที่ดานในของปลายนิ้วหัวแมเทา สงตอใหเสนลมปราณมาม
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3.2 อวัยวะภายในที่เกีย่วของ : กระเพาะอาหาร มาม ลําคอ
3.3 อาการที่เกีย่วของ : ปวดกระเพาะอาหาร อาเจียน ทองเดิน แนนทอง เสียงโครกครากในทอง 

ปวดศีรษะ ปวดฟน อัมพาตใบหนา เจ็บคอ เลือดกําเดาไหล และอาการตามเสนลมปราณผานคือ ปวด 
กลามเน้ือออนแรงและฝอลีบ ปวดหนาอก โรคของเขาและสะบา 

3.4 ขอบงใช : ใชรักษาโรคของกระเพาะอาหารและลําไส ปวดบริเวณศีรษะ ใบหนา ตา จมูก ปาก 
และฟน ปวยทางจิต และอาการตางๆตามทางเดินของเสนลมปราณ

3.5 จํานวนจุดฝงเข็ม : 45 จุด

รูปที่ 2-2  วิถีการไหลเวยีนของเสนลมปราณมือหยางหมิงลําไสใหญ
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รูปที่ 2-3  วิถีการไหลเวียนของเสนลมปราณเทาหยางหมิงกระเพาะอาหาร
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4. เสนลมปราณเทาไทอินมาม (足太阴脾经 Zú-Tài-Yīn-Pí-Wèi-Jīng : The spleen
meridian of foot-TaiYin)

4.1 วิถีการไหลเวียน : เริ่มจากจุดสงตอจากเสนลมปราณเทาหยางหมิงกระเพาะอาหาร ที่สงใหที่
มุมเล็บน้ิวหัวแมเทาดานในเปนจุดเริ่มตน คือ จุดอิ่นไป (隐白 Yǐn-Bái, SP1) ผานตามขอบดานใน
ของเทาบริเวณที่มีสีผิวตัดกัน ผานกระดูกฝาเทา ผานดานหลังตาตุมใน ขึ้นไปหลังขอบกระดกู tibia ผาน
เขาดานใน ผานขาดานใน มาท่ีขาหนีบ เขาชองทอง ไปสังกัดมาม และไปสัมพันธกระเพาะอาหาร จากน้ัน
ผานกระบังลม ขึ้นไปดานบนตามหลอดอาหาร ผานคอขึ้นไปถึงโคนลิ้นและกระจายในปากและลิ้น ที่
กระเพาะอาหารมีเสนแยกมาบริเวณหัวใจสงตอใหเสนลมปราณมือเสาอินหัวใจ 

เสนทางไหลเวียนภายนอกที่ตําแหนงขาหนีบ ไหลเวียนผานหนาทองหางจากเสนกลางลําตัว 
4 ชุน ขึ้นมาบริเวณเตานมจะเฉียงออกหางแนวกลางตัว 6 ชุน ขึ้นไปถึงบาเขาไปเชื่อมกับเสนทางภายใน 
แลววกออกมาที่ผิวหนังลงมาหยุดท่ีดานขางลําตัวเปนจุดสิ้นสุดของเสนลมปราณคือ จุดตาเปา ( 大包

Dà-Bāo, SP21)
4.2  อวัยวะที่เกีย่วของ : มาม กระเพาะอาหาร หัวใจ ลําคอ และลิ้น
4.3 อาการที่เกีย่วของ : ปวดกระเพาะอาหาร อาเจียน ทองเดิน แนนทอง เสียงดังในทอง บิด 

อาหารไมยอย ดีซาน
4.4 ขอบงใช : ใชรักษาโรคของมาม และกระเพาะอาหาร โรคทางนรีเวช โรคของอวัยวะสืบพนัธุ  

รวมทั้งอาการหรือความผิดปกติตาง ๆ ตามทางเดินของเสนลมปราณ 
4.5 จํานวนจุดฝงเข็ม : 21  จุด

5. เสนลมปราณมือเสาอินหัวใจ (手少阴心经 Shǒu-Shǎo-Yīn-Xīn-Jīng : The heart
meridian of hand-ShaoYin)

5.1 วิถีการไหลเวียน : เสนลมปราณนี้รับตอมาจากเสนลมปราณเทาไทอินมาม ที่บริเวณกลาง
ทรวงอก โดยมีจุดเริ่มตนท่ีหัวใจ ซึ่งเปนอวัยวะตนสังกัด และมีเสนแขนงวกลงไปสัมพันธกับลําไสเลก็ 
ขณะเดียวกันมีแขนงยอยผานขึน้ไปยังหลอดลม หลอดอาหาร สิ้นสุดท่ีระบบลูกตา (รวมถึงสมอง) สวน
เสนลมปราณหลักน้ัน ออกมาทางดานขางทรวงอก ผานปอด และออกมาภายนอกที่รักแร จุดจี๋เฉฺวียน 
(极泉 Jí-Quán, HT1) จากน้ันผานตนแขนดานในเสนหลัง ผานบริเวณศอก และปลายแขนดานใน
เสนหลงั ผานบริเวณขอมือตรงกระดกู piriform เขาสูฝามือทางดานหนา ไปสิน้สุดท่ีปลายน้ิวกอยทางดาน 
radial side เปนจุดสิ้นสุดของเสนลมปราณคือ จุดเสาชง (少冲 Shào-Chōng, HT9)
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ขอสังเกตุ เสนลมปราณนี้ แตกตางจากเสนลมปราณอื่น ๆ ดังน้ี 1) ออกจากจุดกําเนิดของ
มันเองคือ หัวใจ  2) สังกัดอวยัวะที่มากกวาตัวเอง คือ หัวใจ และระบบหัวใจ 3) ไมมีเสนสงตอแตมีจุด
สงตออยูที่ปลายน้ิวกอย  4) เสนลมปราณมือเสาอินหัวใจ จะมีการรับและสงตอโดยตรง

5.2 อวัยวะที่เกีย่วของ : หัวใจ ลําไสเลก็ ปอด ลําคอ และระบบตา
5.3 อาการที่เกีย่วของ : ใจสั่น เจ็บหัวใจ คอแหง กระหายน้ํา ตาเหลือง ปวดชายโครง ปวดแขน

ดานใน รอนในฝามือ นอนไมหลับ ลมชัก 
5.4 ขอบงใช : ใชรักษาโรคของหัวใจ ทรวงอก โรคของสมองและจิตใจ และอาการผิดปกติตาง ๆ 

ตามทางเดินของเสนลมปราณ
5.5 จํานวนจุดฝงเข็ม : 9 จุด

6. เสนลมปราณมือไทหยางลําไสเลก็ (手太阳小肠经 Shǒu-Tài-Yáng-Xiǎo-Cháng-Jīng:
The small intestine meridian of hand–TaiYang)

6.1 วิถีการไหลเวียน : เสนลมปราณนี้เชื่อมตอจากเสนลมปราณมือเสาอินหัวใจ โดยเริ่มตนท่ีโคน
เล็บน้ิวกอยทางดานนอก (ulnar side) โดยมีจดุเริ่มตนท่ี จุดเสาเจอ (少泽 Shào-Zé, SI1) ออกไปที่
บริเวณสันมือและขอมือดาน dorsal ulnar ผานบริเวณ styloid process ของกระดูก ulnar หลงัจากนั้น
จะเขาสูแขนทางดานนอกของแขนดานหลัง เขาสูบริเวณศอกตรง medial epicondyle กับ olecranon ที่
ระดับตนแขน เสนลมปราณนี้จะอยูบริเวณดานหลัง หรือเรียกวาดานนอกเสนหลัง และวิ่งตอมาท่ีหัวไหล 
ซึ่งบริเวณนี้ลักษณะทางเดินจะเปนแบบสลับฟนปลา ไปที่สะบักหลัง ที่บริเวณนี้ จะมีการพบปะกับเสน
ลมปราณเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ 2 ตําแหนง และเสนลมปราณตู 1 ตําแหนงที่ จุดตาจุย (大椎

Dà-Zhuī , GV14) หลังจากนัน้จะวิ่งขามบา มาท่ีกึ่งกลางแองไหปลารา เสนลมปราณนี้ก็จะแยกเปนวิถี
ภายในกับภายนอก วิถีภายในผานลงไปสัมพันธกับหัวใจ ผานหลอดอาหาร กระบังลม และสัมพันธกับ
กระเพาะอาหาร และสังกัดลําไสเล็ก นอกจากนี้ยังมีพลัง (气 Qì) มาที่ขาท่ี จุดเซี่ยจฺวี้ซฺวี (下巨虚

Xià-Jù-Xū, ST39) อีกดวย  สําหรับวิถีภายนอกน้ันออกจากกึ่งกลางแองไหปลารา ก็จะวิ่งขึ้นบนศีรษะ 
โดยวิ่งบริเวณขางคอ แกม หางตา และไปสิ้นสดุท่ีบริเวณหนาหูที่ จุดทิงกง (听宫 Tīng-Gōng, SI19)
ที่บริเวณแกมมีแขนงออกมาที่หวัตาดานในและดั้งจมูก เพ่ือสงตอไปยังเสนลมปราณเทาไทหยางกระเพาะ
ปสสาวะที่ จุดจิงหมิง (睛明 Jīng-Míng, BL1)

ขอสังเกต : เสนลมปราณนี้มีสมญานามวา “เจียนมาย (肩脉 Jiān- Mài)” แปลวา เปน
เสนลมปราณหัวไหล

6.2 อวัยวะที่เกีย่วของ : ลําไสเล็ก หัวใจ กระเพาะอาหาร หลอดอาหาร ใบหนา หู ตา จมูก
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6.3 อาการที่เกีย่วของ : หูอื้อ หูหนวก คางทูม เจ็บคอ ปวดฟน ปวดเกร็งบริเวณคอ บริเวณไหล 
หลังและตนแขน ปวดทองดานลาง ปวดตามแนวไขสันหลังลงสูอัณฑะ ตาเหลือง แกมบวม  

6.4 ขอบงใช : ใชรักษาโรคและความผิดปกติของศีรษะ ตนคอ หู ตา ลําคอ ไข โรคสมองและ
จิตใจ และความผิดปกติตาง ๆ ตามทางเดินของเสนลมปราณ

6.5 จํานวนจุดฝงเข็ม : 19 จุด

รูปที่ 2-4  วิถีการไหลเวยีนของเสนลมปราณเทาไทอนิมาม
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รูปที่ 2-5  วิถีการไหลเวยีนของเสนลมปราณเสาอนิหัวใจ

7. เสนลมปราณเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ (足太阳膀胱经 Zú- Tài- Yáng- Páng- Guāng- 
 Jīng : The bladder meridian of foot-TaiYang)

7.1 วิถีการไหลเวียน : เริ่มตนจากหัวตาที่ จุดจิงหมิง (睛明 Jīng- Míng, BL1) ขึ้นมาผานหัวค้ิว 
หนาผาก ไปที่สวนบนของศีรษะตรงจุดยอดกระหมอมไปพบปะ จุดไปหุย (百会 Bǎi- Huì, GV20)
ตรงจุดน้ีจะมีเสนแยกมาดานขางถึงบริเวณหู และวนรอบหูดานหลังขนานกับเสนลมปราณของถุงนํ้าดี

ตรงยอดกระหมอมมีเสนแยกอีกเสนมุดเขาในสมองไปเชื่อมสวนของสมอง และออกมาขาง
นอกไปบริเวณดานหลังศีรษะ บริเวณทายทอยถงึ จุดเทียนจู (天柱 Tiān-Zhù, BL10) ตรงจุดน้ีเสน
ลมปราณแยกเปน 2 เสนไหลเวียนขนานกันลงมา โดยเสนแรกอยูดานขางกระดูกสันหลังขนานลงมาหาง
กระดูกสันหลัง 1.5 ชุน พอถึงเอวก็จะมุดเขาไปในเอว ไปสัมพันธกับไต ไปสังกัดกระเพาะปสสาวะ แลว
ออกมาท่ีตําแหนงเดิม ที่ จุดเซิ่นซู (肾俞 Shèn-Shū, BL23) และลงมาชดิรูกระเบนเหน็บ 2 ขาง ลง
มาท่ีแกมกน ดานหลังขาถึงกึ่งกลางขาพับ ที่ จุดเหวยจง (委中 Wéi-Zhōng, BL40) 
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เสนท่ีสองจาก จุดเทียนจู (天柱 Tiān-Zhù, BL10) หางแนวกลางกระดูกสันหลัง 3 ชุน 
ขนานลงมากับเสนแรก ถงึกระเบนเหน็บจะเฉียงมาดานขาง พบปะเสนลมปราณเทาเสาหยางถุงนํ้าดี ที่ 
จุดหวนเที่ยว (环跳 Huán-Tiào, GB30) แลวตอมาดานหลังของขาอยูนอกตอเสนแรก มาหยุดท่ีขอ
พับหลังเขาท่ี จุดเหวยหยาง (委阳 WěiYáng, BL39) แลวไปเชื่อมกับเสนแรกที่ จุดเหวยจง (委中

Wéi-Zh ō ng, BL40) รวมเปนเสนเดียวกันแลวตอลงมากลางนอง เฉออกดานขางนอกเล็กนอย ผาน
ดานขางตาตุมดานนอก ถึงหลังตาตุมนอก แลวไปตามขอบนอกของฝาเทา (ตรงที่สีผิวตัดกัน) มาหยุดท่ี
ปลายน้ิวเทาท่ีหา จุดสุดทายท่ีโคนนิ้วกอยดานนอก จุดจื้ออิน (至阴 Zhí-Yīn, BL67) 

7.2  อวัยวะที่เกีย่วของ :  กระเพาะปสสาวะ ไต สมอง
7.3 อาการที่เกีย่วของ : ปสสาวะลําบาก ปสสาวะรดที่นอน ลมชัก โรคจิตชนดิบาคลั่ง มาลาเรีย 

โรคของตา คัดจมูก เลือดกําเดาไหล ปวดศีรษะ ปวดตนคอ ปวดบริเวณเอว ปวดสะโพก ปวดดานหลัง
ขา เปนจุดซู (背俞穴 Bèi-Shū-Xué) ของอวัยวะภายใน (脏腑 Zàng-Fǔ) สามารถใชรกัษาโรคของ
อวัยวะที่เกี่ยวของได 

7.4 ขอบงใช : ใชรักษาโรคของ ศีรษะ ตนคอ ตา เอว ขา และจุดซ ู(背俞穴 Bèi-Shū-Xué) ใช
รักษาโรคที่เกี่ยวของกับอวัยวะ (脏腑 Zàng-Fǔ) น้ัน ๆ ได

7.5 จํานวนจุดฝงเข็ม : 67 จุด 

8. เสนลมปราณเทาเสาอินไต (足少阴肾经 Zú-Shǎo-Yīn-Shèn-Jīng : The kidney
meridian of foot-ShaoYin)

8.1 วิถีการไหลเวียน : เริ่มจากเสนลมปราณเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ ทีน้ิ่วกอยเทาดานนอก 
สงตอใหเสนลมปราณเทาเสาอินไตที่จุดใตฝาเทาคือ จุดหยงเฉฺวียน (涌泉 Yǒng-Quán, KI1) ขึ้นบน 
ผานกระดูก navicular ผานตาตุมใน วนบริเวณขางสนเทาดานใน แลววกขึน้บน จากน้ันผานตอมาขา
ดานหลัง  ผานเขาเสนเอ็น membranosus และ tendenosus ผานตนขาดานใน มุดเขาชองทองบริเวณ
อวัยวะสืบพันธุ เขาไปเดินอยูในกระดูกสันหลัง ไปสังกัดไต สัมพันธกับกระเพาะปสสาวะ ซึ่งจะพบปะกับ
เสนลมปราณเญิ่นท่ีจุดจงจี๋ (中极 Zhōng-Jí, CV3) จุดกวานเหยวฺียน (关元 Guān-Yuán, CV4)
จากไตขึ้นมาผานตับ กระบังลม เดินผานหลอดอาหาร หลอดลม มาหยุดที่โคนลิ้น สวนวิถีภายนอกจะ
ขนานกับภายในไปพรอมกัน ภายนอกหางแนวกลางลําตัว 0.5 ชุน จนถึง จุดอิวเหมิน (幽门 Yōu-Mén, 
KI21) และหางแนวกลางลําตัว 2 ชุน ที่ จุดปูหลาง (步廊 Bù-Láng, KI22) เม่ือถึงหนาอกเลยขึ้นไป
จนถึงขอบลางของกระดูกไหปลาราจึงสิ้นสุดท่ี จุดซูฝู (俞府 Shū-Fǔ, KI27) สวนวิถีภายในผานหัวใจ
จะมีจุดสัมพันธกับหัวใจดวย และจะเปนจุดสงตอใหเสนลมปราณมือเจวี๋ยอินเยื่อหุมหัวใจตอไป
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8.2 อวัยวะที่เกีย่วของ : ไต กระเพาะปสสาวะ ตับ ปอด หัวใจ กระดูกสันหลัง ลําคอ โคนลิ้น
8.3 อาการที่เกีย่วของ : ปสสาวะรดที่นอน ปสสาวะคางในกระเพาะปสสาวะ (retention of urine) 

อสุจิเคลื่อนโดยไมตั้งใจ (seminal emission) เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ประจําเดือนไมปกติ หูอื้อ หู
หนวก ปวดฟน เจ็บคอ หอบหืด ไอเปนเลือด ปากแหง บวม ทองผูก ทองเดิน ปวดเอว ปวดขา 
กลามเน้ือออนแรง รอนกลางฝาเทา โรคลมแดด (sun stroke) ลมปจจุบัน (wind stroke)

8.4 ขอบงใช : โรคทางนรีเวช โรคของอวัยวะสืบพันธุภายนอก โรคของไต ปอด ลําคอ และ
ความผิดปกติตาง ๆ ตามทางเดินของเสนลมปราณ

8.5 จํานวนจุดฝงเข็ม : 27 จุด

9. เสนลมปราณมือจฺเหวียอินเยื่อหุมหัวใจ (手厥阴心包经 Shǒu-Jué-Yīn-Xīn-Bāo-Jīng :
The pericardium meridian of hand-JueYin)

9.1 วิถีการไหลเวียน : เริ่มตนจากบริเวณเยื่อหุมหัวใจ ซึ่งเปนอวัยวะตนสังกัด แลวผานกระบังลม
เขาไปในชองทอง ติดตอกับบริเวณซานเจียวทั้งสามสวน (上焦 Shàng-Jiāo, 中焦 Zhōng-Jiāo, 下
焦 Xià-Jiāo) จากทรวงอกสูชองทองตามลําดับ สวนที่บริเวณทรวงอกจะมสีาขาผานชองทรวงอกแลว
ออกมาที่ผิวหนังบริเวณต่ํากวาขอบบนของรักแร 3 ชุนตรงราวนมดานนอกหางตําแหนงหัวนม 1 ชุนที่
จุดเทียนฉอื (天池 Tiān-Chí,PC1) แลวลงไปตามดานในของแขน ระหวางเสนปอดและเสนหัวใจ 
ระหวางเสนเอ็นของกลามเน้ือ palmaris longus และ flexer carpi ถึงฝามือในแนวกลางฝามือตรงไป
สิ้นสุดท่ีปลายน้ิวกลางตรง จุดจงชง (中冲 Zhōng-Chōng, PC9)

ที่ฝามือตรง จุดเหลากง (劳宫 Láo-Gōng, PC8) มีสาขาแยกลงไปสิ้นสุดท่ีปลายน้ิวนาง
ตรง จุดกวานชง (关冲 Guān-Chōng, TE1) ซึ่งเปนจุดเชื่อมตอกับเสนลมปราณมือเสาหยางซานจียว 
(triple energizer)

9.2 อวัยวะที่เกีย่วของ : เยื่อหุมหัวใจ ซานเจียว
9.3 อาการที่เกีย่วของ : ใจสั่น หัวใจเตนเร็ว หัวใจเตนชา เจ็บหัวใจแบบแองไจนา ปวดกระเพาะ 

แนนอึดอัดในทรวงอก กระวนกระวาย จิตไมปกติ บวมที่รักแร กลามเน้ือแขนและศอกหดรั้ง รอนเพราะ
ไขในฝามือ จิตเภท ลมชัก วิตกกังวล ปวดชายโครง 

9.4 ขอบงใช : โรคของหัวใจ ทรวงอก กระเพาะอาหาร โรคทางจิตใจ และความผิดปกติตาง ๆ
ตามทางเดินของเสนลมปราณ

9.5 จํานวนจุดฝงเข็ม : 9 จุด
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10. เสนลมปราณมือเสาหยางซานเจียว (手少阳三焦经 Shǒu-Shǎo-Yáng-Sān-Jiāo-Jīng :
The triple energizer meridian of hand-ShaoYang)

รูปที่ 2-6  วิถีการไหลเวยีนของเสนลมปราณมือไทหยางลาํไสเล็ก

10.1 วิถีการไหลเวียน : เริ่มตนจาก จุดกวานชง (关冲 Guān-Chōng, TE1) ที่ปลายนิ้วนาง 
ผานไประหวางกระดูกฝามือที่ 4 และ 5 ของหลังมือ ผานตอไประหวางกระดูกปลายแขนทั้งสอง ทาง
ดานหลังมือ ผานปลายกระดูก olecranon ไปตามดานนอกของกระดูกตนแขน ถึงหัวไหล วิง่ตัดกับเสน
ลมปราณเทาเสาหยางถุงนํ้าดี แลวขามไหลลงมาติดตอกับเยื่อหุมหัวใจ แลวลงผานกระบังลมตรงไป
สังกัดซานเจียว (三焦 Sān-Jiāo: Triple energizer)

ที่ทรวงอก มีสาขาขึ้นมาที่แองไหปลารา ตรงขึ้นไปผานขางคอไปทางหลังหู แลววิ่งออมหลงัใบห ู
ขึ้นไปดานบนเหนือใบหู แลวเดินตรงไปถึงไรผม แลววกลงลาง ผานแกมวกขึน้ดานบนหยุดอยูที่บริเวณ
ใตตา ที่ใตหูจะมีสาขาของเสนน้ีแยกเขาหูแลวออกมาทางดานหนาหู ตัดกับเสนท่ีแยกไปที่แกม ไปสิ้นสุด
ที่หางตา จุดซือจูคง (丝竹空 Sī-Zhú-Kōng, TE23) เสนน้ีจะเชื่อมกับเสนลมปราณเทาเสาหยางถุงนํ้าดี
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รูปที่ 2-7   วิถีการไหลเวยีนของเสนลมปราณเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ 
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10.2 อวัยวะที่เกี่ยวของ : ซานเจียว เยื่อหุมหัวใจ หู ตา
10.3 อาการที่เกี่ยวของ : ปวดศีรษะไมเกรน หูอื้อ หูหนวก ปวดตา ตาบวม เจ็บคอ คอบวม 

แกมบวม อัมพาตใบหนา บวมหลังใบหู ปวดไหลแขนและศอกดานขาง ทองอืดแนน ปสสาวะรดที่นอน 
ปสสาวะลําบาก  

10.4 ขอบงใช : ใชรักษาโรคของบริเวณดานขางของศีรษะ โรคของตา หู ทรวงอก ชายโครง ไข 
และความผิดปกติตาง ๆ ตามทางเดินของเสนลมปราณ

10.5 จํานวนจุดฝงเข็ม : 23 จุด

11. เสนลมปราณเทาเสาหยางถุงน้ําดี (足少阳胆经 Zú-Shǎo-Yáng-Dǎn-Jīng : The
gall bladder meridian of foot-ShaoYang)

11.1 วิถีการไหลเวียน : โดยเริ่มจากสวนศีรษะลงไปถึงปลายเทา  เริ่มจากจุดเริ่มตนท่ีหางตาคือ
จุดถงจื่อเหลียว (瞳子髎 Tóng-Zǐ-Liáo, GB1) ขึ้นมาตรงบริเวณมุมของหนาผาก วกลงมาตามชาย
ผมถึงบริเวณเหนือใบหู แลวผานโคงลงมาตามแนวดานหลังของหู  พุงตรงไปถึงจุดเฟงฉือ (风池 Fēng-
Chí, GB20) แลววกขึ้นไปบนศีรษะลงไปที่หนาผากถึง จุดหยางไป (阳白 Yáng-Bái, GB14) แลววก
ขึ้นบนผานศีรษะลงมาที่ชายผมดานหลัง ลงมาถึงตนคอ ไปทางดานหนาตอเสนมือเสาหยางซานเจียว ตรง
ไปที่ไหล วกกลบัไปที่หลัง ผานทางดานหลังตอเสนมือเสาหยางซานเจียว

เสนสาขา (เสนหลังหู) เริ่มจากหลังหูพุงเขาหู และออกมาหนาหูและพุงตรงไปถึงขอบคิ้วทาง 
ดานนอก พุงตรงลงไปถึงจุดตาอิ๋ง (大迎 Dà-Yíng, ST5) พบปะเสนมือเสาหยางซันเจียวที่ใตขอบตา 
ตอจากนี้ผานไปถึงจุดเจี๋ยเชอ (颊车 Jiá-Chē, ST6) แลวลงไปถึงคอ เขาไปในไหปลารา ไปพบปะกับ
เสนลมปราณหลัก แลวผานเขาทรวงอก ผานกระบังลมไปสัมพนัธกับตับ และสังกัดถงุนํ้าดี วกลงมาตาม
แนวชายโครงออกมาที่ผิวหนังบริเวณทองนอยดานลางใกลกับเสนเลือด femoral artery ตรงไปถงึสะโพก
ที่จุดหวนเที่ยว (环跳 Huán-Tiào, GB30)

สวนเสนลมปราณหลัก จากบริเวณไหปลาราผานรักแรอยูในแนวชายโครง ผานกระดูกซี่โครง
ออนที่ลอยอยู แลวไปถึงสะโพกไปพบกับเสนลมปราณที่ออกมาจากภายในชองทองที่จุดหวนเที่ยว (GB30) 
หลังจากนั้นผานลงมาที่ดานขางของตนขา เขา และตรงไปดานขางของนอง โดยขนานไปกับขอบกระดูก 
fibula ดานหนาลงไปถึงตาตุมดานนอก ไปตามหลังเทาทางดานนอกของกระดูกฝาเทาท่ี 4  สิน้สดุท่ีน้ิวเทา
ที่ 4 ที่จุดจูเชี่ยวอิน (足窍阴 Zú -Qiào-Yīn, GB44) ตรงบริเวณหลงัเทาจะมีเสนแยกไประหวาง
กระดูกหลังเทาท่ี 1-2 ไปบรรจบกับเสนเทาจฺเหวียอินตับ ตรงจุดตาตุน (大敦 Dà-Dūn, LR1)
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รูปที่ 2-8  วิถีการไหลเวียนของเสนลมปราณเทาเสาอินไต

รูปที่ 2-9  วิถีการไหลเวยีนของเสนลมปราณมือจฺเหวียอนิเยือ่หุมหัวใจ
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11.2 อวัยวะภายในที่เกี่ยวของ : คือ ถุงนํ้าดี ตับ ตา หู 
11.3 จํานวนจุดฝงเข็มบนเสนลมปราณ : 44  จุด
11.4 อาการผิดปกติที่สําคัญของเสนลมปราณ : ปวดศีรษะไมเกรน เวียนศีรษะ หูอื้อ หูหนวก 

ปวดตา ปวดฟน เจ็บคอ ขมในปาก อัมพาตใบหนา ปวดบวมไหปลารา ปวดบวมรักแร ปวดชายโครง 
ปวดตนขา ขาและเทา ถุงนํ้าดีอักเสบ น่ิวในถุงนํ้าดี ตับอักเสบ 

11.5 ขอบงใชรักษาโรคที่สําคญัของเสนลมปราณ : ใชรักษาโรคบริเวณดานขางของศีรษะ โรค
ของตา หู ลําคอ ไข และความผิดปกติตาง ๆ ตามทางเดินของเสนลมปราณ

12. เสนเทาจฺเหวียอินตับ (足厥阴肝经 Zú-Jué-Yīn-Xīn-Gān-Jīng : The liver meridian
of foot-JueYin)

12.1 วิถีการไหลเวียน : เสนเทาเจวี๋ยอินตับเริ่มจากทางหลังเทา บริเวณมุมน้ิวหัวแมเทาดานใน 
ไหลเวียนถงึหลงัเทา มาถึงบริเวณ 1 ชุน หนาตาตุมในก็จะวกขึ้นไป 8 ชุน ของขาพบปะเสนเทาไทอิน
มาม  โดยเดินอยูดานหลังเสนเทาไทอินมาม อยูทางดานในของเขา และตนขา เสนลมปราณตับ  เขาไป
บริเวณทองนอย โคงลงรอบอวัยวะสืบพันธุสวนนอก หลังจากนั้นก็วกขึ้นไปตรงทองนอย ขึ้นไปถึงบริเวณ
กระเพาะอาหารโคงรอบกระเพาะอาหาร เขาไปสังกัดตับ และไปสัมพันธกับถงุนํ้าดี ทะลุผานกระบังลม 
ออกไปที่ชายโครง ขึ้นไปที่คอเขาสูบริเวณโพรงจมูก ไปติดตอกบัระบบตา หลังจากนั้น เสนลมปราณขึ้นไป
บริเวณหนาผากพบเสนลมปราณตู ที่บริเวณกลางกระหมอมสวนบน  โดยมีเสนแยกจากตาลงไปที่แกม
โคงรอบปากดานใน  และยังมีเสนแยกจากตับ ผานบริเวณกระบังลม ไปสูปอด  ตรงนี้เองที่จะเชื่อมกับ
เสนลมปราณมือไทอินปอด

12.2 อวัยวะที่เกี่ยวของ : ตับ ถุงนํ้าดี กระเพาะอาหาร ปอด ลําคอ จมูก ตา
12.3 อาการที่เกี่ยวของ : ประจําเดือนไมสมํ่าเสมอ ไมมีประจําเดือน ปวดประจําเดือน เลือดออก

จากโพรงมดลูก ฝนเปยก เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ปสสาวะรดที่นอน ปสสาวะคางในกระเพาะปสสาวะ 
ปสสาวะลําบาก ไสเลื่อน คลื่นไสอาเจียน สะอกึ ทองเดิน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง ชักใน
เด็ก โรคลมชัก ปวดบวมที่ตา ปวดเอว แนนหนาอก  

12.4 ขอบงใช : โรคของตับ โรคทางนรีเวช โรคของอวยัวะสบืพันธุภายนอก และความผิดปกติ
ตาง ๆ ตามทางเดินของเสนลมปราณ

12.5 จํานวนจุดฝงเข็ม : 14  จุด
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13. เสนลมปราณเญิ่น (任脉 Rèn-Mài : The conception vessel)
13.1 วิถีการไหลเวียน : เริ่มตนจากภายในทองนอยลงไปผานฝเย็บ ออกมาดานหนาบริเวณ

อวัยวะเพศ เปนจุดเริ่มตนของเสนลมปราณคือ จุดหุยอิน (会阴 Huì-Yīn, CV1) ขึ้นไปตามแนวกลาง
ลําตัว ผานหนาทอง อก และลําคอ ถึงใตริมฝปาก ออมรอบปาก ไปที่สายรั้งระหวางริมฝปากบนกับเหงือก 
จุดอิ๋นเจียว (龈交 Yín-Jiāo, GV28) เชื่อมกับเสนลมปราณตู จากจุดอิ๋นเจียว (龈交 Yín-Jiāo, 
GV28) แยกไปที่ใตตา 2  ขางเชื่อมจุดเฉิงชี่ (承泣 Chéng-Qì, ST1)

13.2  อวัยวะที่เกี่ยวของ : มดลูก ลําคอ ริมฝปากและตา
13.3 อาการที่เกี่ยวของ : ภาวะมีบุตรยากในสตรี เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ปสสาวะลําบาก 

ปสสาวะรดที่นอน กอนในทองนอยของสตรี ปวดทอง แนนทอง คลื่นไสอาเจียน ทองเดิน 
13.4 ขอบงใช : โรคของชองทอง ทรวงอก คอ ใบหนาและศีรษะ โรคของอวยัวะภายในที่

เกี่ยวของกับเสนลมปราณ โรคของสมองและจติใจ และบางจดุเปนจุดเสริมพลังชวีิต
13.5 จํานวนจุดฝงเข็ม : 24 จุด

14. เสนลมปราณตู (督脉 Dū-Mài: The governor vessel)
14.1 วิถีการไหลเวียน : เริ่มตนจากกึ่งกลางภายในทองนอยลงไปผานฝเย็บมาที่ผิวหนังเปนจุด

แรกของเสนลมปราณนี้คือ จุดฉางเฉียง (长强 Cháng-Qiáng, GV1) ออมไปดานหลังขึ้นไป ตามแนว
กลางหลงั  ผานหลังคอถึง จดุเฟงฝู (风府 Fēng-Fǔ, GV16) เขาไปในสมองแลวกลับออกมาขึ้น
ขางบนตามแนวกลาง ผานสวนบนของศีรษะออมไปขางหนาผานหนาผาก  จมูก  ริมฝปากบนไปสุดท่ีสายรัง้
ระหวางริมฝปากบนกับเหงือก จุดอิ๋นเจียว (龈交 Yín-Jiāo, GV28)

ตรงปลายกระดูกกนกบมีสาขาตัดกับเสนลมปราณเทาเสาอินไต และเสนลมปราณเทาไทหยาง 
กระเพาะปสสาวะ  แลวผานกระดูกสันหลังไปที่ไต

14.2  อวัยวะที่เกี่ยวของ : มดลูก สมอง กระดกูสันหลัง
14.3 อาการผิดปกติที่สําคัญของเสนลมปราณ : ภาวะมีบุตรยากในสตรี เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 

ปสสาวะลําบาก ปสสาวะรดที่นอน ปวดตึงหลัง ชัก สมองพัฒนาชา ริดสีดวงทวาร ภาวะเกร็งแอนท้ังตัว 
14.4 ขอบงใช : ใชรกัษาโรคของสมองและจิตใจ ภาวะไข  โรคของสวนเอวและสะโพก ศีรษะและ

คอ และความผิดปกติตาง ๆ ตามทางเดินของเสนลมปราณ
14.5 จํานวนจุดฝงเข็ม : 28 จุด 
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รูปที่ 2-10  แสดงเสนทางไหลเวียนของเสนมอืเสาหยางซานเจยีว

รุปที่ 2-11  วิถกีารไหลเวียนของเสนลมปราณเทาเสาหยางถุงน้ําดี
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รูปที่  2-12  วิถีการไหลเวียนของเสนลมปราณเทาจฺเหวียอินตับ 
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รูปที่ 2-13  วิถีการไหลเวียนของเสนลมปราณเญิ่น 
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รูปที่ 2-14    วิถกีารไหลเวียนของเสนลมปราณตู
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บทที่ 3
จุดฝงเข็มบนเสนลมปราณ

1. เสนลมปราณมือไทอินปอด (手太阴肺经 Shǒu-Tài-Yīn-Fèi-Jīng : The lung meridian
of hand-TaiYin)
☯ LU1 จงฝู (中府 Zhōng-Fǔ)

 ความหมาย: จง (中) แปลวา ตรงกลาง; ฝู (府) แปลวา สถานท่ี: จง หมายถึง จงเจียว เสน
ลมปราณปอดเริ่มตนจากจงเจียว ลมปราณจากมามและกระเพาะอาหารเขาสู เสนลมปราณปอดที่จุดจงฝู

จุดเฉพาะ: จุดมูของปอด  จุดตัดของเสนมือไทอินปอดและเสนเทาไทอินมาม
ตําแหนง:  อยูในชองซี่โครงที่ 1 หางจากแนวกึง่กลางหนาอก 6  ชุน หรืออยูดานนอกหัวนม 2 ชุน
ขอบงใช:  ไอ หอบ แนนหนาอก เจ็บหนาอก ปวดหลังและไหล  
วิธีฝงเข็ม:  แทงเฉียง หรือแทงราบ 0.5-0.8 ชุน ปลายเข็มชี้ออกไปดานขางลําตัว
ขอควรระวัง: หามแทงเข็มเขาดานในหรือแทงลกึเกินไป เพราะปลายเข็มอาจทะลุเขาปอด

☯ LU2 ยฺหวินเหมิน (云门 Yún-Mén)
 ความหมาย: ยฺหวิน (云) แปลวา เมฆ; เหมิน (门) แปลวา ประตู: ยฺหวิน หมายถึง ชี่ของปอด 
จุดน้ีจึงเปนประตูสําหรับชี่ของปอด  
 ตําแหนง: อยูบนหนาอกสวนบนเหนือตอ coracoid process ของ กระดูก scapula ในรอยบุม
ของ infraclavicular fossar หางจากแนวกึง่กลางหนาอก 6 ชุน

ขอบงใช:  ไอ หอบ ปวดหนาอก ปวดไหล
วิธีฝงเข็ม:  แทงเฉียงหรือแทงราบ 0.5-0.8 ชุน ปลายเข็มชี้ออกไปดานขางลําตัว
ขอควรระวัง: หามแทงเข็มเขาดานในหรือแทงลกึเกินไป เพราะปลายเข็มอาจทะลุเขาปอด
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รูปที่ 3-1  แสดงจุดฝงเข็มบนเสนลมปราณมอืไทอินปอด

☯ LU3 เทียนฝู (天府 Tiān-Fù)
 ความหมาย: เทียน (天) แปลวา สวรรค; ฝู (府) แปลวา สถานที่: เทียน หมายถึง สวนบน จดุน้ี
อยูบนแขนเปนท่ีรวมของชี่ของปอด  
 ตําแหนง: อยูดานในของแขนสวนบน ตรงขอบดาน radial ของกลามเน้ือ biceps brachii อยูต่าํ
กวาปลายสุดของ anterior axillary fold 3 ชุน

ขอบงใช: หอบ ไอเปนเลือด ปวดดานในของแขนสวนบน
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุน



การฝงเข็ม-รมยา 84

☯ LU4 เสียไป (侠白 Xiá-Bái)
 ความหมาย: เสีย (侠) แปลวา ถูกขนาบจากทั้งสองดาน; ไป (白) แปลวา ขาว: สีขาว หมายถึง 
ปอด เม่ือปลอยแขนหอยตามสบาย จุดจะอยูในระดับปอด เหมือนขนาบปอดไวทั้งสองดาน
 ตําแหนง: อยูดานในของแขนสวนบน ตรงขอบดาน radial ของกลามเน้ือ biceps brachii อยูต่าํ
กวาปลายสุดของ anterior axillary fold 4 ชุน หรืออยูเหนือขอพับศอกขึ้นมา 5 ชุน

ขอบงใช: ไอ หอบ แนนอึดอัดในอก และปวดบริเวณดานในของแขนสวนบน
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุน

☯ LU5 ฉื่อเจอ (尺泽 Chǐ-Zé)
 ความหมาย: ฉ่ือ (尺) แปลวา ดานในแขน (ulnar), เจอ (泽) แปลวา หนองน้ํา จุดอยูตรงแอง
ขอศอกดานในลมปราณปอดไหลผานจุดน้ีเหมือนนํ้าไหลเออลงสูหนองน้ํา

จุดเฉพาะ: จุดเหอ-ทะเล
 ตําแหนง: อยูบนรอยพับขอศอก ตรงขอบดานนอกของเอ็นของกลามเน้ือ biceps brachii ให
ผูปวยงอศอกเลก็นอยและหงายฝามือขึ้น จะเห็นเอ็นชัดเจน

ขอบงใช: ไอ หอบ ไอเปนเลือด ไข แนนหนาอก คออักเสบ ลมชักในเด็ก อาเจียนทองเดิน ปวด
เกร็งแขนและขอศอก

สรรพคุณเดน: ไข  ลมชกัในเด็ก
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.8-1.2 ชุน หรือ เจาะปลอยเลือดออก

รูปที่ 3-2  แสดงตําแหนงจุด LU1–LU5
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☯ LU6 ขงจุย (孔最 Kǒng-Zuì)
ความหมาย: ขง (孔) แปลวา รู; จุย (最) แปลวา ที่สุด: จุดขงจุยเปนรูหรือรอยบุมท่ีลึกที่สุด
จุดเฉพาะ: จุดซี่
ตําแหนง: อยูดานนอกของดานหนาแขน เหนือรอยพับขอมือ 7 ชุน บนแนวเสนตระหวางจุดฉ่ือ 

เจอและจุดไทเยวฺียน
ขอบงใช: ไอ  หอบ  ไอเปนเลือด  คออักเสบ  ปวดเกร็งขอศอกและแขน  ริดสีดวงทวารหนัก
สรรพคุณเดน: ใชรักษากลุมอาการเลือดออกผดิปกติในปอด
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1.0 ชุน

รูปที่ 3-3  แสดงตําแหนงจุด LU7

☯ LU7 เลี่ยเชฺวีย (列缺 Liè-Quē)
 ความหมาย: เลี่ย (列) แปลวา จัดการ; เชฺวีย (缺) แปลวา รอยบุม: สมัยโบราณเรียก ฟาแลบวา 
เลี่ยเชวฺยี เสนลมปราณปอดมีแขนงแยกจากจุดเลี่ยเชวฺยีไปเชื่อมกับเสนลมปราณมือหยางหมงิลําไสใหญ

จุดเฉพาะ: จุดลัว่  จุดเชื่อมโยงเสนลมปราณเญิ่น
ตําแหนง:  อยูเหนือรอยพับขอมือ 1.5 ชุน ตรงรอยบุมเหนือ styloid process ของกระดูก radius
ขอบงใช: 1) โรคตามเสนลมปราณ: ปวดแขนและไหล  ชาน้ิวมือ  อัมพาตครึ่งซีก

2) โรคของศีรษะและอวัยวะรบัความรูสึก: ปวดศีรษะ ไมเกรน ปากเบี้ยว ตาเบี้ยว
หนาเกร็ง อัมพาตใบหนา trigeminal neuralgia เจ็บคอ ปวดฟน

3) โรคทางเดินหายใจ: ไอ หอบหืด เปนหวัด ไขหนาวสั่น
4) โรคทางเดินอาหาร: ปวดทอง ทองเสีย ลําไสอักเสบ อาเจียนเปนเลือด
5) โรคระบบหัวใจและหลอดเลอืด: เจ็บหัวใจ เจ็บหนาอก ความดันโลหิตสูง
6) โรคทางเดินปสสาวะ: stranguria ปวดองคชาติ ปสสาวะเปนเลือด ปสสาวะรอน

ปวดและปสสาวะลําบาก 
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7) โรคระบบสืบพันธุ: อสุจิเล็ดในเวลากลางคืน แทงคางในมดลกู
8) โรคอื่น ๆ: หัดเยอรมัน ปวดเอว แขนขาบวมเฉียบพลัน เตานมอักเสบ มาลาเรีย

สรรพคุณเดน: ปวดศีรษะ ปวดคอ ปากเบี้ยว ปวดฟน
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียงไปทางขอศอก 0.5-1.0 ชุน

☯ LU8 จิงฉฺว ี(经渠 Jīng-Qú)
 ความหมาย: จิง (经) แปลวา ผาน; ฉฺวี (渠) แปลวา รองนํ้า: จุดจิงฉฺวีเปนรองที่เปนทางผาน
ของเสนลมปราณ

จุดเฉพาะ: จุดจิง-แมนํ้า
 ตําแหนง: อยูดานนอกของดานหนาแขน เหนือรอยพับขอมือ 1 ชุน ในรองระหวาง styloid process 
ของกระดูก radius และเสนเลอืดแดง radial

ขอบงใช:  ไอ  หอบ  เจ็บหนาอก  คออักเสบ  ปวดขอมือ
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุน 
ขอควรระวัง: หลีกเลี่ยงเสนเลือดแดง radial

รูปที่ 3-4   แสดงตําแหนงจุด  LU5-LU11
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รูปที่ 3-5  จุดฝงเข็มบนเสนลมปราณมือหยางหมิงลําไสใหญ

☯ LU9 ไทเยฺวยีน (太渊 Tài-Yuān)
ความหมาย: ไท (太) แปลวา มาก; เยฺวียน (渊) แปลวา บอลึก: จุดไทเยฺวียนมีลมปราณมาก

เหมือนนํ้าเต็มบอลึก
จุดเฉพาะ: จุดหยวน  จุดซู-ลําธาร  จุดอิทธิพลของเสนเลือด

 ตําแหนง: อยูตรงปลายดานนอกของรอยพับขอมือ ผูปวยหงายฝามือขึ้น จดุน้ีอยูดาน radial 
ของเสนเลือดแดง radial

ขอบงใช:  ไอ หอบ ไอเปนเลือด คออับเสบ เจ็บหนาอก เจ็บขอมือและแขน ช็อค
สรรพคุณเดน: ช็อค ความดันตํ่า
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุน หลีกเลี่ยงเสนเลือดแดง radial
ขอควรระวัง: หลีกเลี่ยงเสนเลือดแดง radial
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☯ LU10 ยฺหวีจี้ (鱼际 Yú-Jì)
 ความหมาย: ยฺหวี (鱼) แปลวา ปลา; จี้ (际) แปลวา ขอบ: กลามเน้ือของฝามือดาน radial นูน
ออกมาดูเหมือนตัวปลา จุดอยูตรงขอบของกลามเน้ือน้ี

จุดเฉพาะ: จุดอิ๋ง-นํ้าพุ
 ตําแหนง: อยูที่ขอบฝามือดาน radial ตรงแนวบรรจบกันของฝามือและหลังมือ กึ่งกลางของ
กระดูก metacarpal ที่ 1 

ขอบงใช: ไอ  ไอเปนเลือด  เจ็บคอ  ไข  พูดไมมีเสียง
สรรพคุณเดน: ใชรักษากลุมความรอน มีไข รักษาเด็กขาดสารอาหาร ตาลขโมย รวมกับมีไข
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.7 ชุน

☯ LU11 เสาซาง (少商 Shao-Shang)
 ความหมาย: เสา (少) แปลวา นอย; ซาง (商) แปลวา เสียงดนตรีที่สัมพันธกับธาตุโลหะ: ปอด
เปนธาตุโลหะจึงสัมพันธกับเสียงซาง จุดเสาซางเปนจุดสุดทายบนเสนลมปราณจึงมีลมปราณนอย

จุดเฉพาะ: จุดจิง่-ตานํ้า
 ตําแหนง: อยูมุมลางดาน radial ของเล็บน้ิวหัวแมมือ หางจากมุมเล็บ 0.1 ชุน ตรงจุดดัดกันของ
เสนท่ีลากผานขอบขางเล็บและฐานเล็บ

ขอบงใช:  คออับเสบ ไอ เลือดกําเดาไหล หมดสติ โรคจิต อาละวาด ไข
สรรพคุณเดน: รักษากลุมอาการฉับพลัน รักษากลุมความรอน: หมดสติ โรคจิต อาละวาด ไข  

รักษากลุมสติสมัปชัญญะ
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.1 ชุน หรือเจาะปลอยเลือดออก

2. เสนลมปราณมือหยางหมงิลําไสใหญ (手阳明大肠经 Shǒu-Yáng-Míng-Dà-Cháng-Jīng :
The large intestine meridian of hand-YangMing)
☯ LI1    ซางหยาง (商阳 Shāng-Yáng)

 ความหมาย: ซาง (商) แปลวา เสียงดนตรีที่สัมพันธกับธาตุโลหะ; หยาง (阳) แปลวา หยาง 
ของอิน-หยาง: ลําไสใหญเปนธาตุโลหะ จึงสัมพันธกับเสียงซาง เสนลมปราณมือหยางหมิงลําไสใหญเปน
เสนลมปราณหยาง  

จุดเฉพาะ:  จุดจิ่ง-ตานํ้า
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ตําแหนง:  อยูมุมลางดาน radial ของเล็บน้ิวชี ้หางจากมุมเล็บ 0.1 ชุน
ขอบงใช:  หูหนวก ปวดฟน คออักเสบ คางทูม ตอหิน มือชา ไข หมดสติ
สรรพคุณเดน: ไข หมดสติ
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.1 ชุน หรือเจาะปลอยเลอืดออก

☯ LI2    เออรเจยีน (二间 Èr-Jiān)
 ความหมาย: เออร (二) แปลวา สอง; เจียน (间) แปลวา ชองวางหรือจุดฝงเข็ม: จุดเออรเจียน
เปนจุดท่ี 2 ของเสนลมปราณมือหยางหมิงลําไสใหญ

จุดเฉพาะ: จุดอิ๋ง-นํ้าพุ
 ตําแหนง: กํามือหลวม จุดอยูในรองดาน radial และหนาขอ metacarpophalangeal ที่ 2 ตรง
แนวบรรจบกันของฝามือและหลังมือ

ขอบงใช:  ตาลาย เลือดกําเดาไหล ปวดฟน เจ็บคอ อัมพาตใบหนา ไข
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.2-0.3 ชุน

รูปที่ 3-6  แสดงตําแหนงจุด LI1-LI5

☯ LI3    ซานเจียน (三间 Sān-Jiān)
 ความหมาย: ซาน (三) แปลวา สาม; เจียน (间) แปลวา ชองวางหรือจุดฝงเข็ม: จุดซานเจียน
เปนจุดท่ี 3 ของเสนลมปราณมือหยางหมิงลําไสใหญ

จุดเฉพาะ: จุดซู-ลําธาร
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 ตําแหนง: ผูปวยกํามือหลวม จดุอยูในรองดาน  radial และหลังขอ metacarpophalangeal ที่ 
2 ตรงแนวบรรจบกันของฝามือและหลังมือ

ขอบงใช:  ปวดตา ปวดฟน เจ็บคอ ไข ทองอดื ทองรองโครกคราก
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุน

รูปที่ 3-7  แสดงตําแหนงจุด LI5–LI15

☯ LI4    เหอกู (合谷 Hé-Gǔ)
 ความหมาย: เหอ (合 ) แปลวา บรรจบ; กู (谷 ) แปลวา หุบเขา: จุดเหอกูอยูในรองระหวาง
กระดูก 2 ชิ้น  

จุดเฉพาะ: จุดหยวน
ตําแหนง: อยูหลังมือระหวางกระดูก metacarpal ที่ 1 และ 2 ระดับกึ่งกลางกระดกู metacarpal

ที่ 2 

ขอบงใช: 1) โรคตามเสนลมปราณ: ปวดไหล ปวดแขน ปวดศอก ปวดมือ ชาน้ิวมือ อมัพาต
ครึ่งซีก กลุมอาการปวดขอ กลุมอาการออนแรง ขอไหลยึด
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2) โรคของศีรษะและอวัยวะรบัความรูสึก: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ตาบวมแดงและ
ปวด ตาบอดกลางคืน เลือดกําเดาไหล ไซนัสอักเสบ ปวดฟน trismus คางทูม หนาบวม ฝบนใบหนา 
ปากเบี้ยวตาเบี้ยว หูหนวก เสียงอื้อในหู

3) โรคทางเดินหายใจ: โรคหวัด เจ็บคอ เสียงหาย
4) โรคทางเดินอาหาร: ปวดกระเพาะอาหาร อาเจียน ลําไสอักเสบ ทองเสีย ทองผูก
5) โรคระบบหัวใจ: เจ็บหัวใจ
6) โรคทางนรีเวช: โรคขาดประจําเดือน ปวดประจําเดือน delayed labour รกคาง

นํ้าคาวปลานาน นํ้านมไมพอ เตานมอักเสบ
7) โรคทางจิต: ออนแรง (apoplexy) โรคชกัในเด็ก tetanus coma โรคซึมเศรา

mania โรคเกร็ง (spasm) โรคเกร็งกระตุก (opisthotonos) โรคลมชัก 
8) โรคอื่น ๆ : มาลาเรีย บวม เบาหวาน retention of urine โรคลมพิษ โรคหิดเหา

โรคไฟลามทุง (erysipelas)
สรรพคุณเดน: โรคจากความรอน เหงื่อออกมาก
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1.0 ชุน

☯ LI5    หยางซี (阳溪 Yáng-Xī)
 ความหมาย: หยาง (阳) แปลวา หยาง ของอนิ-หยาง; ซี (溪) แปลวา ลําธาร: หยาง คือ เสน
ลมปราณหยาง จุดหยางซี อยูในรองเหมือนลําธารบนภูเขา  

จุดเฉพาะ: จุดจิง-แมนํ้า
 ตําแหนง: อยูหลังขอมือ กํามือชูน้ิวหัวแมมือขึน้จุดน้ีอยูตรงปลายรอยพับขอมืดาน radial ตรง
รอยบุมระหวางเอ็นของกลามเน้ือ extensor pollicis longus กับเอ็นของกลามเน้ือ extensor pollicis 
brevis

ขอบงใช:  ปวดศีรษะ ตาแดง หูหนวก หูมีเสียงดัง ปวดฟน คออักเสบ ปวดขอมือ
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุน

☯ LI6    เพียนลี ่(偏历 Piān-Lì)
 ความหมาย: เพียน (偏) แปลวา แตกแยก; ลี่ (历) แปลวา ผาน: เสนลมปราณมือหยางหมิง
ลําไสใหญมีแขนงแยกจากจุดเพียนลี่ไปยงัเสนลมปราณมือไทอินปอด
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จุดเฉพาะ: จุดลั่ว 
 ตําแหนง: อยูดาน radial ของหลังแขน บนแนวเสนตอระหวางจุดหยางซีกับจุดชฺวีฉือ เหนือจุด
หยางซี 3 ชุน

ขอบงใช: ตาแดง หูมีเสียงดัง เจ็บคอ ปวดมือและแขน เลือดกําเดาไหล บวมน้ํา
สรรพคุณเดน: บวมน้ํา
วิธีฝงเข็ม: แทงตรงหรือแทงเฉียง 0.5-0.8 ชุน

☯ LI7    เวินลิว (温溜 Wēn-Liū)
 ความหมาย: เวิน (温 ) แปลวา อบอุน; ลิว (溜 ) แปลวา เลื่อนไหล: จุดเวินลิวใชอบอุนเสน
ลมปราณและชวยไหลเวียนลมปราณ

จุดเฉพาะ: จุดซี่
 ตําแหนง: อยูดาน radial ของหลังแขน บนแนวเสนตอระหวางจุดหยางซีกับจุดชฺวีฉือ เหนือจุด
หยางซี 5 ชุน

ขอบงใช: คออักเสบ ใบหนาบวม ปวดศีรษะ ฝ ปวดไหลและหลัง ปวดทอง ทองรองโครกคราก
สรรพคุณเดน: ปวดทอง ทองรองโครกคราก
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5–1.0 ชุน

☯ LI8    เซี่ยเหลียน (下廉 Xià-Lián)
ความหมาย: เซี่ย (下) แปลวา ดานลาง; เหลียน (廉) แปลวา ขอบ: จุดน้ีอยูลางตอจุดซางเหลียน

 ตําแหนง: อยูหลังมือดาน radial ตรงแนวเสนท่ีลากระหวางจดุหยางซ ีและจดุชฺวีฉืออยูต่ํากวาขอ
พับศอกลงมา 4  ชุน  

ขอบงใช: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ปวดตา ปวดขอศอกและแขน ปวดทอง ทองอืดแนน
สรรพคุณเดน: ปวดทอง ทองรองโครกคราก
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5–1 ชุน

☯ LI9    ซางเหลียน (上廉 Shàng-Lián)
ความหมาย: ซาง (上) แปลวา ดานบน; เหลียน (廉) แปลวา ขอบ: จุดน้ีอยูเหนือตอจุดเซี่ย

เหลียน 
 ตําแหนง: อยูหลังมือดาน  radial ของหลังแขน บนแนวเสนตอระหวางจุดหยางซีกับจุดชวฺฉืีอ  
เหนือจุดหยางซี 5 ชุน ตรงแนวเสนท่ีลากระหวางจุดหยางซี และจุดชฺวีฉืออยูต่ํากวาขอศอกลงมา 3 ชุน
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ขอบงใช: ปวดศีรษะ ปวดไหลและแขน อัมพาตครึ่งซีก ชามือและแขน ปวดทอง ทองอืดแนน
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุน

☯ LI10    โสวซานหลี ่(手三里 Shǒu-Sān-Lǐ)
 ความหมาย: โสว (手) แปลวา แขน; ซาน (三) แปลวา สาม; 里(หลี่) แปลวา ชื่อเรียกหนวย
ระยะทางในสมยัโบราณ: จุดโสวซานหลี่ อยูที่แขน ใตจุดชฺวีฉือ 3 ชุนในทาแขนเหยียดออก

ตําแหนง: อยูดาน radial ของหลังแขน บนแนวเสนตอระหวางจุดหยางซีกับจุดชฺวีฉือ อยูต่ํากวา
ขอศอกลงมา 2 ชุน

ขอบงใช: ปวดฟนแกมบวม แขนไมมีแรง ปวดทอง ทองเดิน
สรรพคุณเดน: ปวดทอง ทองเดิน
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.8-1.2 ชุน

☯ LI11    ชฺวีฉือ (曲池 Qū-Chí)
 ความหมาย: ชฺว ี(曲) แปลวา โคงงอ; ฉือ (池) แปลวา บึง: เม่ืองอขอศอก จุดชฺวีฉืออยูตรงรอย
บุมของศอก

จุดเฉพาะ: จุดเหอ-ทะเล
 ตําแหนง: อยูดาน radial ของขอศอก งอขอศอกเปนมุม 90 องศา จุดน้ีอยูกึ่งกลางระหวางจดุฉ่ือ 
เจอ กับ lateral epicondyle ของกระดูก humerus

ขอบงใช: 1) โรคตามเสนลมปราณ: ปวดไหล ปวดหลงั ปวดบั้นเอว แขนอักเสบและบวมขอศอก
ปวดและจํากัดการเคลื่อนไหว ขอศอกและแขนเกร็งหรือออนแรง แขนลีบและออนแรง อัมพาตครึ่งซีก

2) โรคของศีรษะและอวัยวะรบัความรูสึก: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ เสียงอื้อในหู หู
หนวก ปวดบริเวณดานหนาของหู ตาแดงและปวด สายตามัว ปวดฟน คอบวม เจ็บคอ 

3) โรคทางเดินหายใจ: ไอ หอบหืด แนนหนาอก กระสับกระสาย นอนไมหลับ
4) โรคทางเดินอาหาร: ปวดทอง ทองเสีย ทองผูก อาเจียน ลําไสอักเสบ ไสติ่งอักเสบ
5) โรคทางจิต: mania deprssion and insanity, timidness
6) โรคอื่น ๆ : โรคคอพอก โรคผื่นเปนนํ้าเหลือง โรคลมพิษ โรคหิดเหา โรคไฟลามทุง

โรคฝคันฑสูตร ผิวแหง โรคความดันโลหิตสูง โรคไข โรคหวัด เปนไขเน่ืองจากความเยน็ มาลาเรีย 
เบาหวาน บวม เตานมอักเสบคออักเสบ ปวดฟน ตาแดง วัณโรคตอมนํ้าเหลือง ลมพิษ ปวดบวมมือและ
แขน แขนไมมีแรง ไข ความดันโลหิตสูง ขอศอกเทนนิส ปวดทอง ทองเดิน อาเจียน โรคจิต  อาละวาด



การฝงเข็ม-รมยา 94

สรรพคุณเดน: ไข ปวดทอง ทองเดิน อาเจียน ลมพิษ
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุน

☯ LI12   โจวเหลียว (肘髎 Zhǒu-Liáo)
ความหมาย: โจว (肘) แปลวา ขอศอก; เหลียว (髎)  แปลวา รอง: จุดน้ีอยูที่ขอศอกติดกับรอง  
ตําแหนง: อยูดานขางของแขนสวนบน อยูเหนือตอจุด ชฺวีฉือ 1 ชุน เม่ืองอขอศอก จุดน้ีจะอยูใน

แนวขอบดานในของกระดูก humerus 
ขอบงใช: เจ็บปวด ชา และการเกร็งของกลามเน้ือของขอศอกและแขนสวนลาง
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุน

รูปที่ 3-8  แสดงตําแหนงจุด LI11–LI16

☯ LI13    โสวอูหลี ่(手五里 Shǒu-Wǔ-Lǐ)
ความหมาย: โสว (手) แปลวา แขน; อู (五) แปลวา หา; หลี่ (里) แปลวา ชื่อเรียกหนวย

ระยะทาง ในสมัยโบราณ: จุดน้ีอยูบนแขนสวนบน อยูต่ํากวาจุด เทียนฝู 5 ชุน  
 ตําแหนง: อยูดานขางของแขนสวนบน ในแนวเสนท่ีลากระหวางจุดชฺวีฉือกับจุดเจียนยฺหวี อยูเหนือ
ตอจุดชฺวีฉือ 3 ชุน

ขอบงใช: ปวดเกร็งที่ขอศอกและแขนสวนลาง วัณโรคตอมนํ้าเหลือง
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุน
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☯ LI14   ปเนา (臂臑 Bì-Nào)
 ความหมาย: ป (臂) แปลวา ตนแขน; เนา (臑) แปลวา กลามเน้ือตนแขน: จุดปเนาอยูตรง
กลามเน้ือตนแขน
 ตําแหนง: อยูดาน radial ของตนแขนตรงปลายมุมลางสุดของกลามเน้ือ deltoid บนแนวเสนตอ
ระหวางจุดชวฺีฉือกับจุดเจียนยฺหวี เหนือจุดชฺวีฉือ 7 ชุน

ขอบงใช: ปวดไหลและแขน คอเกร็ง โรคตา ตอมนํ้าเหลือง
สรรพคุณเดน: โรคตา
วิธีฝงเข็ม: แทงตรงหรือแทงเฉียงขึ้นบน 0.5-1.2 ชุน

☯ LI15   เจียนยฺหว ี(肩髃 Jiān-Yú)
ความหมาย: เจียน (肩) แปลวา ไหล; ยฺหว ี(髃) แปลวา มุม: จุดเจียนอวี๋อยูตรงมุมหัวไหล
จุดเฉพาะ: จุดตัดเสนมือหยางหมิงลําไสใหญกับเสนลมปราณหยางเฉียว
ตําแหนง: acromian เฉียงลงหนาท่ีมีรอยบุม ระหวาง acromion กับ greater tuberosity ของ

กระดูก humerus กางแขนขึ้น 90 องศา หัวไหลจะเกิดรอยบุม 2 รอย จุดน้ีอยูตรงรอยบุมหนาซึ่งใหญ
กวา

ขอบงใช: ปวดเกร็งไหลและแขน ลมพิษ วัณโรคตอมนํ้าเหลือง
วิธีฝงเข็ม: แทงตรงหรือแทงเฉียงลงลาง 0.8-1.5 ชุน

☯ LI16    จฺวี้กู (巨骨 Jú-Gǔ)
 ความหมาย: จฺวี้ (巨) แปลวา ใหญ; กู (骨) แปลวา กระดูก: ในสมัยโบราณเรียกกระดูกไหปลารา
วา จฺวี้กู จุดน้ีจะอยูติดกับสวน acromial end ของกระดูกไหปลารา

ตําแหนง: อยูบนไหลตรงรอยบุมระหวาง acromial ของกระดูกไหปลารา และ spine ของ
กระดูกสะบัก

ขอบงใช: ปวดเกร็งและออนแรงของหวัไหลและแขน วัณโรคตอมนํ้าเหลืองและโรคคอพอก
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุน

☯ LI17    เทียนติ่ง (天鼎 Tiān-díng)
 ความหมาย: เทียน (天) แปลวา สวรรค; ติ่ง (鼎) แปลวา ภาชนะปรุงอาหารโบราณที่มีหวงจบั 2 

ขาง เปรียบไดกบัศีรษะ: จุดน้ีอยูที่คอตํ่ากวาใบหู 
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 ตําแหนง:  อยูบนดานขางของคอ ตรงขอบหลังของกลามเน้ือ sternocleidomastoid ในระดับยอด
ลูกกระเดือก เปนจุดกึ่งกลางของเสนท่ีลากตอ ระหวาง จุดฝูทู (扶突 Fú-Tū, LI18) และ จุดเชฺวียเผิน 
(缺盆 Quē-Pén, ST12)

ขอบงใช:  เสียงหายฉับพลัน เจ็บคอ วัณโรคตอมนํ้าเหลือง และโรคคอพอก
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุน

☯ LI18   ฝูท ู(扶突 Fú-Tū)
ความหมาย: ฝู (扶) แปลวา ดานขาง; ทู (突) แปลวา สวนนูน: จุดฝูทูอยูขางลูกกระเดือก

 ตําแหนง: อยูขางคอหางจากลกูกระเดือกไปทางดานขาง 3 ชุน อยูระหวางขอบหนาและขอบหลัง
ของกลามเน้ือ stemocleidomastoid

ขอบงใช: ไอ หอบ พูดไมมีเสียง เจ็บคอ วัณโรคตอมนํ้าเหลือง คอหอยพอก
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุน

☯ LI19   โขวเหอเหลียว (口禾髎 Kǒu-Hé-Liáo)
 ความหมาย: โขว (口) แปลวา ปาก; เหอ (禾) แปลวา เมล็ดธัญพืช; เหลียว (髎) แปลวา รอง: 
เมล็ดพืชเขาสูกระเพาะอาหารผานทางปาก จุดน้ีอยูในรองดานขางของริมฝปาก

ตําแหนง: อยูบนริมฝปากบน อยูต่ํากวาขอบดานนอกของรูจมกู ระดับเดียวกับ จุดสุยโกว (水
沟 Shuǐ-Gōu, GV26) 

ขอบงใช: คัดจมูก นํ้ามูกไหล ไอเปนเลือด ปากเบี้ยว หนาเบี้ยว
วิธีฝงเข็ม: แทงตรงหรือแทงเฉียง 0.3-0.5  ชุน

☯ LI20    อิ๋งเซียง (迎香 Ying-Xiang)
 ความหมาย: อิ๋ง (迎) แปลวา รับ; เซียง (香) แปลวา กลิ่นหอม: จุดอยูขางจมูก ใชรักษาความ
ผิดปกติของจมกู จมูกทําหนาท่ีรับกลิ่น

จุดเฉพาะ: จุดตัดของเสนมือหยางหมิงลําไสใหญและเสนเทาหยางหมิงกระเพาะอาหาร
ตําแหนง: อยูในรองขางจมูก ระดับเดียวกับกึ่งกลางปกจมูก
ขอบงใช: เลือดกําเดาไหล คัดจมูก ปากเบี้ยว คันใบหนา พยาธิตัวกลมในทอนํ้าดี
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียงหรือแทงราบ 0.3-0.5 ชุน 
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3. เสนลมปราณเทาหยางหมิงกระเพาะอาหาร (足阳明胃经 Zú-Yáng-Míng-Wèi-Jīng :
The stomach meridian of foot-YangMing)
☯ ST1 เฉิงชี ่(承泣 Chéng-Qì)

ความหมาย:  เฉิง (承) แปลวา รับ; ชี่ (泣) แปลวา นํ้าตา: จุดเฉิงชี่อยูใตตาเปนท่ีรองรับนํ้าตา
ตําแหนง: ตามองตรง จุดน้ีอยูใตตาตรงกับรูมานตา อยูกึ่งกลางระหวางเสนท่ีเชื่อมรูมานตากับ

ขอบเบาตาดานลาง
 ขอบงใช: ใชรักษาอาการปวดตา ตาแดง นํ้าตาไหล ตาบอดกลางคืน หนังตากระตุก ปากเบี้ยว 
เปนการรักษาเฉพาะที่ นิยมใชรกัษา สายตาสั้น สายตายาว ตอกระจก ตาบอดกลางคืน อักเสบที่เยื่อบุตา
ขาว ประสาทตาอักเสบ ประสาทตาฝอ รวมทั้งปวดบริเวณใตขอบตาลาง หนากระตุก หนาชา

สรรพคุณเดน:  ใชรักษาอาการเกี่ยวกับตาทุกชนิด
วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง เฉียงขึ้นบนเล็กนอย ลึก 0.5-1.0 ชุน
ขอควรระวัง: ระวังจะปกทะลุลกูตา ใหใชน้ิวมืออีกขางดันลูกตาใหขึ้นไป กอนที่จะปกเข็ม หลัง

ถอนเข็มใหประคบเย็น เพ่ือหามเลือดอยางนอย 6 ชั่วโมง เพ่ือใหเลือดหยุด แลวประคบอุนไดเพื่อให
เลือดดูดซึมเร็ว
☯ ST2 ซ่ือไป (四白 Sì-Baí)

ความหมาย:  ซื่อ (四) แปลวา สี;่ ไป (白) แปลวา สีขาวหรือสวาง: จุดซื่อไปเปนจุดท่ีใชรักษา
โรคของตา ทําใหตาสวางมองเห็นชัดท้ัง 4 ทิศ  

ตําแหนง:  ใตจดุเฉิงชี่ในแนวดิ่ง ตรงกับ infraorbital foramen น่ันเอง
ขอบงใช:  ใชรกัษาอาการปวดตา ตาแดง ตาเปนตอ หนังตากระตุก ปากเบี้ยว ปวดศีรษะวิงเวยีน
สรรพคุณเดน:  ใชรักษาอาการพยาธิไสเดือนชอนถุงนํ้าดี โดยปกและชี้ปลายเข็มไปที่ จุดอิ๋งเซียง
วิธีฝงเข็ม:  แทงตรงหรือเฉียง 0.3-0.5 ชุน

☯ ST3 จฺวี้เหลียว (巨髎 Jù-Liáo)
ความหมาย:  จฺวี ้ (巨) แปลวา ใหญ; เหลียว (髎) แปลวา รู: จุดน้ีอยูในรูใหญซึ่งเปนรอยตอของ

superior maxillary และ zygomatic bone
ตําแหนง: อยูบนใบหนา วัดจากแนวตั้งเสนรูมานตาในทามองตรง ตัดกับเสนระนาบจากขอบลาง

ของ ala nasi ขาง ๆ  nasolabial groove
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ขอบงใช: 1) โรคของศีรษะและอวัยวะรบัความรูสึก: ปวดใบหนา หนังตาสั่น ปวดตา ตาแดง 
โรคตอหิน เลือดกําเดาไหล ปวดฟน แกมและริมฝปากบวม ขากรรไกรบวม

2) โรคอื่น ๆ: โรคขาดวิตามินบี 1 เขาบวม  ชัก  trigeminal neuralgia
วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 0.3-0.4 ชุน

รูปที่ 3-9  จุดฝงเข็มบนเสนลมปราณเทาหยางหมิงกระเพาะอาหาร
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รูปที่ 3-10  แสดงตําแหนงจุด ST1-ST12

รูปที่ 3-11  แสดงตําแหนงจุด ST5-ST12
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☯ ST4 ตี้ชาง (地仓 Dì-Cāng)
ความหมาย: ตี้ (地 ) แปลวา โลก; ชาง (仓 ) แปลวา ยุงฉาง: อาหารผานปากเขาสูกระเพาะ

เหมือนเขาไวในยุงฉาง
 ตําแหนง: ใตจดุซื่อไป ตรงจุดตัดกันของเสนในแนวดิ่งจากจุดซื่อไปกับเสนแนวนอนที่ลากจากมุม
ปากออกไป

ขอบงใช:  รักษาอาการ ปากเบี้ยว นํ้าลายยืด (อัมพฤกษ) เปลือกตากระตุก
วิธีฝงเข็ม:  แทงเฉียงหรือแทงราบ 0.5-0.8 ชุน

☯ ST5 ตาอิ๋ง (大迎 Dà-Yíng)
ความหมาย:  ตา (大) แปลวา ใหญ; อิ๋ง (迎) แปลวา ไดรับ: จุดน้ีตั้งอยูขาง ๆ เสนเลือดแดง

 ตําแหนง: ตั้งอยูดานหนามุมขากรรไกร บริเวณขอบหนาของกลามเน้ือ masseter ซึ่งคลาํได
หลอดเลือดแดงเฟเชียล

ขอบงใช: 1) โรคของศีรษะและอวัยวะรับความรูสึก: ไดแก ปากเบี้ยว แกมบวม หนาบวม ริม
ฝปากสั่น ลิ้นแขง็ซึ่งมีอาการพูดและกลืนยาก

2) โรคอื่น ๆ: ไขสั่น  อัมพาตครึ่งซีก
คุณสมบัติเดน:  จุดน้ีเปนจุดใชระบายลม เปนจุดท่ีใชบอยในการรักษาโรคบริเวณนี้
วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 0.3  ชุน หรือ แทงราบหลบหลอดเลือดเฟเชียล

☯ ST6 เจี๋ยเชอ (颊车 Jiá-Chē)
 ความหมาย: เจี๋ย (颊 ) แปลวา แกม; เชอ (车 ) แปลวา พาหนะ: เชอ หมายถึง กระดูก 
mandible

ตําแหนง:  เฉียงขึ้นมาจากมุมคางในแนว 45 องศา ประมาณ 1 ชุน จะมีรอยบุมของกลามเน้ืออยู
ขอบงใช:  รักษาอาการ ปวดฟน ปากเบี้ยว คางทูม ฟนกัดแนน พูดไมได
วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 0.3-0.5 ชุน หรือ แทงเฉียง 0.5-1.0 ชุน
หมายเหตุ:  รักษาอัมพาตของใบหนา ใชวิธีตี้ชางโทวเจี่ยเชอ

☯ ST7 เซี่ยกวาน (下关 Xià-Guān)
ความหมาย: เซี่ย (下) แปลวา ขางลาง; กวาน (关) แปลวา ดาน; กวาน หมายถึง กระดกู

zygomatic arch



จุดฝงเข็มบนเสนลมปราณ 101

ตําแหนง: หนากระบังหู (tragus) 1 น้ิวมือ ตรงรองบริเวณขอบลางของ zygomatic arch ในทา
ปดปาก เม่ืออาปากรองน้ีจะหายไป

ขอบงใช:  รักษาอาการ หูตึง หูอื้อ หูอักเสบ (otitis media) ปวดฟน กัดฟนแนน ปากเบี้ยว 
วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 0.5-1.0 ชุน

☯ ST8 โถวเหวย (头维 Tóu-Wéi)
ความหมาย:  โถว (头) แปลวา ศีรษะ; เหวย (维) แปลวา มุม: จุดน้ีอยูตรงมุมขางหนาผาก
ตําแหนง:  อยูที่มุมท่ีบรรจบกันของชายผมดานหนาและดานขาง เลยขึ้นไป 0.5 ชุน

 ขอบงใช:  รักษาอาการ ปวดศีรษะ ตาลาย ปวดลูกตา ปวดศีรษะเหมือนลูกตาจะทะลัก นํ้าตาไหล 
ตากระตุก

วิธีฝงเข็ม: แทงราบ 0.5-1.0 ชุน ปลายเข็มชี้ไปหาตําแหนงของโรค เชน ปวดศีรษะ ชี้ขึ้นบน ปวด
ตา ชี้ลงมาหางตา
☯ ST9 เหญินอิ๋ง (人迎 Rén-Yíng)

ความหมาย: เหญิน (人)  แปลวา มนุษยชาต;ิ อิ๋ง (迎)  แปลวา ประชุม: จุดน้ีอยูขางหลอดเลอืด
แดง
 ตําแหนง: บริเวณคอ จุดอยูหางจากลูกกระเดือกทางดานขาง 1.5 ชุน อยูตรงขอบหนาของ
กลามเน้ือ sternocleidomastoid พอดี ซึ่งจะคลําไดเสนเลือดแดงใหญ common carotid artery

ขอบงใช: 1) โรคของศีรษะและอวัยวะรับความรูสึก: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ บานหมุน เจ็บคอ
2) โรคระบบทางเดินหายใจ: แนนหนาอก, โรคหอบหืด
3) โรคระบบทางเดินอาหาร: อาเจียน  กลืนลําบาก
4) โรคอื่น ๆ: ความดันโลหิตสูง

วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.4 ชุน หลีกเลี่ยงหลอดเลือดแดง
☯ ST10 สุยทู (水突 Shǔi-Tū)

ความหมาย: สุย (水)  แปลวา นํ้าและอาหาร; ทู (突)  แปลวา ผาน: จุดน้ีเปนจุดท่ีคอใกลกับ
หลอดอาหารซึ่งนํ้าและอาหารผาน
 ตําแหนง: อยูบริเวณคอ ขอบหนาของกลามเน้ือ sternocleidomastoid โดยอยูกึ่งกลางระหวาง 
จุดเหญินอิ๋ง (人迎 Rén-Yíng, ST9) และจดุชี่เซอ (气舍 Qì-Shè, ST11)
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ขอบงใช: 1)โรคทางเดินหายใจ: ไอรวมกบัหายใจลําบาก หายใจสั้นและหลับไมได เจ็บคอ
2) โรคอื่น ๆ: คอพอก สะอึก ไหลบวม

วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.4 ชุน
☯ ST11 ชี่เซอ (气舍 Qì-Shè)

ความหมาย: ชี่ (气) แปลวา พลังงานชวีิต; เซอ (舍) แปลวา ที่อาศัยชี:่ หมายถึง พลังชีวิตของ
ปอดและกระเพาะอาหาร  จุดน้ีอยูขางหลอดลมและคลายเปนท่ีอยูอาศัยของชี่

ตําแหนง: ใตจดุเหญินอิ๋ง (ST 9) ตรงกับขอบบนดานในของกระดูกไหปลารา
ขอบงใช: 1)  โรคทางเดินหายใจ: ไอรวมกับหายใจลําบาก โรคหอบหืด เจ็บคอ

2) โรคอื่น ๆ: ไหลบวม ปวดคอ
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุน

☯ ST12 เชฺวียเผนิ (缺盆 Quē-Pén)
ความหมาย: เชฺวีย (缺)  แปลวา บิ่น; เผิน (盆)  แปลวา ชามอาง: แองเชฺวียเผิน หมายถึง 

supraclavicular fossa ซึ่งจุดน้ีตั้งอยู
 ตําแหนง: ตรงจุดกึ่งกลาง ของรองเหนือกระดูกไหปลารา (supraclavicular fossa) โดยอยูหาง
ออกไปดานขาง 4 ชุน จากเสนแนวกลางดานหนา

ขอบงใช: โรคระบบทางเดินหายใจ: ไอ หายใจสั้น ไอเปนเลือด เจ็บคอ
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุน  

รูปที่ 3-12   แสดงตําแหนงจุด ST13-ST19
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รูปที่ 3-13  แสดงตําแหนงจุด ST15-ST31

☯ ST13 ชี่ฮู (气户 Qì-Hù)
ความหมาย: ชี่ (气) แปลวา พลังงานชวีิต; ฮู (户) แปลวา ประตู: จุดน้ีอยูดานบนของหนาอก 

และคลายเปนประตูของชี่ พลังชีวิตของปอดและกระเพาะอาหาร
ตําแหนง: อยูใตจุดกึ่งกลางกระดูกไหปลารา โดยหางจากแนวกลางดานหนา 4 ชุน
ขอบงใช: 1) โรคทางเดินหายใจ: หายใจลําบาก ไอ เจ็บคอ

2) โรคระบบทางเดินอาหาร: สะอึก กลืนลําบาก อาเจียนเปนเลือด
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.3-0.5 ชุน

☯ ST14 คูฝาง (库房 Kù-Fáng)
ความหมาย: คู (库)  แปลวา ที่รวม; ฝาง (房)  แปลวา ภายในหอง: อากาศที่หายใจเขาไปสะสม

ภายในปอด ราวกับเปนท่ีรวมเคลื่อนลงผานประตูเขาไปภายในหอง
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ตําแหนง: อยูในชองซี่โครงชองที ่1 ออกมาดานขาง 4 ชุน หางจากแนวกลางดานหนา
ขอบงใช: 1) โรคระบบการหายใจ: ไอ หายใจลําบากจนไอเปนเลือดและมีหนอง 

2) โรคอื่น ๆ: ไหลบวม ปวดคอ
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.3-0.5 ชุน

☯ ST15 อูอี ้(屋翳 Wū-Yì)
 ความหมาย: อู (屋 ) แปลวา หอง; อี ้ (翳 ) แปลวา ซอน: จุดน้ีอยูกลางหนาอก เม่ือหายใจ
อากาศเขาไปผานจุดน้ี มันจะซอนตัวเองเขาไปภายในหอง

ตําแหนง: อยูในชองซี่โครงชองที ่2 ออกมาทางดานขาง 4 ชุน หางจากแนวกลางดานหนา
ขอบงใช: 1) โรคระบบการหายใจ: ไอ หอบหืด ไอเปนเลือดและมีหนอง 

2) โรคอื่น ๆ: คันท้ังตัว เตานมอักเสบเฉียบพลัน
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.3-0.5 ชุน

☯ ST16 อิงชฺวาง (鹰窗 Yīng-Chuāng)
ความหมาย: องิ (鹰) แปลวา หนาอก; ชวาง (窗) แปลวา หนาตาง: จุดน้ีคลายหนาตางของ

หนาอก
ตําแหนง: อยูในชองซี่โครงชองที่ 3 ออกมาทางดานขาง 4 ชุน หางจากแนวกลางดานหนา

 ขอบงใช: 1) โรคระบบการหายใจ: ไอ หอบหืด หายใจสั้น แนนและปวดหนาอกและบริเวณ
ทองบนดานขาง 

2) โรคระบบทางเดินอาหาร: ทองเสีย
3) โรคอื่น ๆ: เตานมอักเสบ

วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.3-0.5 ชุน
☯ ST17 หูจง (乳中 Rǔ-Zhōng)

ความหมาย: อู (乳)  แปลวา เตานม; จง (中) แปลวา ตรงกลาง: จุดน้ีอยูกึ่งกลางหัวนม
 ตําแหนง: อยูในชองซี่โครงชองที่ 4 อยูกลางหวันม ออกมาทางดานขาง 4 ชุนหางจากแนวกลาง
ดานหนา

ขอบงใช: จุดน้ีใชเฉพาะในการเปรียบเทียบตําแหนงกับจุดอื่นเทาน้ัน
วิธีฝงเข็ม: จุดน้ีหามแทงเข็มรมยาหรือทําวิธีอื่นใดทั้งสิ้น
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☯ ST18 หูเกิน (乳根 Rǔ-Gēn)
ความหมาย: หู (乳) แปลวา เตานม; เกิน (根) แปลวา รากหรือฐาน: จุดน้ีอยูที่ฐานของเตานม

 ตําแหนง: อยูต่าํกวาหัวนม อยูขอบลางของเตานม อยูในชองซีโ่ครงชองที ่5 ออกมาทางดานขาง 4 
ชุน หางจากแนวกลางดานหนา

ขอบงใช: 1) โรคทางเดินหายใจ: ไอรวมกับอาเจียนมีเลือดปนหนอง ปวดบวมในหนาอก 
2) โรคระบบยอยอาหาร: กลืนลาํบาก สําลักและอาเจียน แนนทองเฉียบพลัน หายใจ

ลําบาก รวมกับชี่ไหลยอนขึ้นไปที่หัวใจและหนาอก 
3) โรคอื่น ๆ: เตานมอักเสบ

วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.3-0.5 ชุน
☯ ST19 ปูหญง (不容 Bù-Róng)

ความหมาย: ปู (不) แปลวา ไม; หญง (容) แปลวา บรรจ:ุ จุดน้ีอยูในทองสวนบน และเปน
เครื่องหมายระดับจํากัด ขอบบนของกระเพาะอาหารในการไดรับนํ้าและอาหาร

ตําแหนง: อยูสงูจากสะดือ 6 ชุนและออกทางดานขาง 2 ชุนหางจากแนวกลางดานหนา
ขอบงใช: 1) โรคระบบการหายใจ:  ไอ  ไอเปนเลือด  หอบหืด 

2) โรคทางเดินอาหาร: อาเจียน อาเจียนเปนเลือด แนนทอง ปากแหง ไมเจริญอาหาร
3) โรคระบบหัวใจ: ปวดหนาอกราวไปหลงั ปวดบริเวณทองสวนบนดานขาง
4) โรคอื่น ๆ: ไสเลื่อน

วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุน
☯ ST20 เฉิงหมาน (承满 Chéng-Mǎn)

ความหมาย: เฉิง (承) แปลวา ไดรับ; หมาน (满) แปลวา เต็ม: จุดน้ีอยูในทองสวนบน เปนจดุ
ที่กระเพาะอาหารเต็มเม่ือไดรับนํ้าและอาหารมาถึงจุดน้ี

ตําแหนง: อยูสงูจากสะดือ 5 ชุน และออกมาทางดานขาง 2 ชุน หางจากแนวกลางดานหนา
ขอบงใช: 1) โรคทางเดินหายใจ: โรคหอบหืด ปวดตึงบริเวณทองบนดานขาง

2) โรคทางเดินอาหาร: อาเจียน อาเจียนเปนเลือด แนนทอง โรคบิด ไมเจริญอาหาร
อาหารไมยอย

3) โรคอื่น ๆ: เสมหะคั่ง บวมตามตัว ชัก
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุน
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☯ ST21 เหลียงเหมิน (梁门 Liáng-Mén)
 ความหมาย: เหลียง (梁 ) แปลวา ธัญญาหาร; เหมิน (门 ) แปลวา ประตู: จุดน้ีอยูใตลิ้นป 
เปรียบเหมือนท่ี ที่อาหารไหลเขาสูกระเพาะอาหาร

ตําแหนง: เหนือสะดือขึ้นมาในแนวกลางตัว 4 ชุน หางออกไปในแนวราบดานขาง 2 ชุน
ขอบงใช: ปวดทองกระเพาะอาหาร อาเจียน เบ่ืออาหาร ทองอืด ทองเสีย
สรรพคุณเดน: ปจจุบันนิยมใชเพ่ือการลดนํ้าหนัก ลดความอวน 
วีธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.8–1.2 ชุน 

☯ ST22 กวานเหมิน (关门 Guān-Mén)
ความหมาย: กวาน (关) แปลวา ปด, ดาน; เหมิน (门) แปลวา ประต:ู จุดน้ีเปนจุดใกลกับ

กระเพาะอาหารสวนลางมีลักษณะคลายกับรอยตอระหวางกระเพาะอาหารและลําไส ลักษณะการเปดและ
ปดคลายประตู

ตําแหนง: อยูสงูจากสะดือ 3 ชุน และออกมาทางดานขาง 2 ชุน หางจากแนวกลางดานหนา
ขอบงใช: 1) โรคทางเดินอาหาร: ปวดทอง จุกทอง ไมเจริญอาหาร 

2) โรคระบบปสสาวะ: ปสสาวะไมรูตัว ทองมาน บวมตามตัว
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.7-1 ชุน 

☯ ST23 ไทอี ๋(太乙 Tài-Yí)
ความหมาย: ไท (太) แปลวา ใหญ; อี๋ (乙) แปลวา ชื่อเรียกของสวรรคชั้นหน่ึง ตามคติของจนี

โบราณสวรรคมีสิบชั้น: จุดน้ีอยูที่ทองสวนลาง มีลักษณะคลายเปนศูนยกลางของทอง
ตําแหนง: อยูสูงจากสะดือ 2 ชุน และออกมาทางดานขาง 2 ชุน หางจากแนวกลางดานหนา
ขอบงใช: 1) โรคระบบทางเดินอาหาร: ปวดลิ้นป กลืนอาหารลําบาก

2) โรคทางจิต: โรคจิตซึมเศรา
3) โรคอื่น ๆ:  ไสเลื่อน ขาดวิตามินบี 1 ปสสาวะไมรูตัว

วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.7-1 ชุน
☯ ST24 หัวโญวเหมิน (滑肉门 Huá-Ròu-Mèn)

ความหมาย: หัว (滑) แปลวา ลื่น; โญว (肉) แปลวา กลามเน้ือ; เหมิน (门) แปลวา ประตู: 
หัวโญว หมายถึง อาหารที่ยอยละเอียดเปนบางสวน จุดน้ีอยูเหนือสะดือ 1 ชุน ซึ่งอาหารถูกแยกเปนขุน
และใส มีลักษณะคลายประตู ซึ่งอาหารละเอียดผาน



จุดฝงเข็มบนเสนลมปราณ 107

ตําแหนง: อยูเหนือจากสะดือ 1 ชุน และออกมาทางดานขาง 2 ชุน หางจากแนวกลาง ดานหนา
ขอบงใช: 1) โรคระบบยอยอาหาร: ปวดลิ้นป อาเจียน อาเจียนเปนเลือด

2) โรคทางจิต:  โรคจิตซึมเศรา ลมชัก ลิ้นแข็ง
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.7-1 ชุน

☯ ST25 เทียนซ ู(天枢 Tiān-Shū)
ความหมาย: เทียน (天) แปลวา สวรรค; ซู (枢) แปลวา แกน: สะดือเปนจุดแบงแยกสวรรค 

และโลก จุดเทียนซู อยูตรงสะดอื ถือเปนแกนระหวางสวรรคและโลก  
จุดเฉพาะ: จุดมูของลําไสใหญ
ตําแหนง: ระดับเดียวกับสะดือ หางจากสะดือในแนวราบ 2 ชุน
ขอบงใช: ทองอืดแนน ลําไสมีเสียงดัง ปวดรอบสะดือ ทองผูก ทองเสีย ประจําเดือนผิดปกติ 

คลําพบกอนในทอง เน่ืองจากเปนจุดมูของลําไสใหญ รกัษาไดทั้งกระเพาะอาหารและลําไส อาการของ 
เซี่ยเจียว (下焦 Xià-Jiāo)  ขับถายสืบพันธุก็ใชได ถือเปนแกนในการปรับระหวาง จงเจียว (中焦

Zhōng-Jiāo) กับเซี่ยเจียว (下焦 Xià-Jiāo)  
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุน 

☯ ST26 ไวหลิง (外陵 Wài-Líng)
ความหมาย: ไว (外) แปลวา ภายนอก; หลงิ (陵) แปลวา ภูเขา: เนินเฉพาะที่ของจุดน้ีคลายภูเขา
ตําแหนง: อยูต่ําจากสะดือ 1 ชุน และออกมาทางดานขาง 2 ชุน หางจากแนวกลางดานหนา
ขอบงใช:  ไสติง่อักเสบ  ไสเลื่อน  ปวดทองประจําเดือน 
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุน  

☯ ST27 ตาจฺวี ้(大巨 Dà-Jù)
ความหมาย: ตา (大) แปลวา ใหญ; จฺวี ้(巨) แปลวา ใหญโต: จุดน้ีเปนจุดเนินใหญสุดของ

ผนังหนาทอง 
ตําแหนง: อยูต่าํจากสะดือ 2 ชุน และออกมาทางดานขาง 2 ชุน หางจากแนวกลางดานหนา

 ขอบงใช: 1) โรคระบบปสสาวะและสืบพันธุ: หยอนสมรรถภาพทางเพศ แนนทองสวนลาง 
ปสสาวะลําบาก 

2) โรคทางจิตใจ: ใจสั่น เน่ืองจากตกใจทําใหนอนหลับยาก
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3) โรคอื่น ๆ: อัมพาตครึ่งซีก
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุน

☯ ST28 สุยเตา (水道 Shuǐ-Dào)
ความหมาย: สุย (水) แปลวา นํ้า; เตา (道) แปลวา ทางผาน: บริเวณลึกของจุดน้ีสัมพันธกับ

ลําไสเลก็และใกลกระเพาะปสสาวะ มันเกี่ยวกับเซี่ยเจียว (下焦 Xià-Jiāo) ซึ่งนํ้าไหลผาน
ตําแหนง:  อยูต่ําจากสะดือ 3 ชุน และออกมาทางดานขาง 2 ชุน หางจากแนวกลางดานหนา

 ขอบงใช: 1) โรคระบบปสสาวะและสืบพนัธุ: ปสสาวะลาํบาก ปวดประจําเดือน ปวดราวไปที่
อวัยวะเพศ

2) โรคอื่น ๆ: ทองผูก ไสเลื่อน ปวดเกร็งบริเวณหลัง
วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 0.5-1 ชุน

☯ ST29 กุยไหล (归来 Guì-Lái)
 ความหมาย:  กุย (归) แปลวา กลับ; ไหล (来) แปลวา มา: กุยไหล ใชรกัษาอวัยวะภายในที่
หยอนใหกลับมาสูที่เดิม 

ตําแหนง:  อยูใตสะดือ 4 ชุน หางจากแนวกลางตัว 2 ชุน เหนือหัวเหนา 1 ชุน 
ขอบงใช:  รักษาอาการ ปวดทอง ไสเลื่อน ประจําเดือนผิดปกติ ตกขาว มดลูกหยอน 
สรรพคุณเดน:  รักษาอาการ มดลูกหยอน 
วิธีฝงเข็ม: ปกตรง 1.0-1.5 ชุน

☯ ST30 ชี่ชง (气冲 Qì-Chōng)
ความหมาย: ชี ่(气) แปลวา พลังลมปราณ; ชง (冲) แปลวา วิ่ง: จุดน้ีเปนเสนทางผานของพลัง

ลมปราณ เพ่ือใหไหลเวียนได
ตําแหนง: อยูต่าํจากสะดือ 5 ชุน และออกมาทางดานขาง 2 ชุน หางจากแนวกลางดานหนา

 ขอบงใช: 1) โรคระบบสืบพันธุ: ปวดบวมบริเวณ vulva หยอนสมรรถภาพทางเพศ ปวด penis 
ปวดอัณฑะ ประจําเดือนไมสมํ่าเสมอ เปนหมัน รกคาง

2) โรคอื่น ๆ: ปวดหลัง
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุน
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☯ ST31 ปกวาน (髀关 Bì-Guān)
ความหมาย:  ป (髀)  แปลวา ตนขา; กวาน (关)  แปลวา ขอ: จุดน้ีอยูที่ femoral junction

 ตําแหนง:  อยูดานหนาของตนขา แนวขาหนีบติดกับเสนลากจาก anterior superioriliac spine 
กับ superiolateral corner ของกระดูกลกูสะบา

ขอบงใช:  ปวดเอวและขา กลามเน้ือยึดติด ขาชาและออนแรง รูสึกเย็นในเขา
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.6-1 ชุน

☯ ST32 ฝูทู (伏兔 Fú-Tù)
ความหมาย: ฝ ู(伏) แปลวา หมอบ; ทู (兔) แปลวา กระตาย: จุดน้ีอยูตรงที่กลามเน้ือขานูน

ขึ้นดูเหมือนกระตายหมอบ
ตําแหนง: จุดน้ีอยูบนเสนท่ีลากจาก anterior superior iliac spine กับ มุมบนนอกของกระดกู 

patella เหนือขอบบนของกระดกู patella 6 ชุน
 ขอบงใช:  ปวดเอว หัวเขาเย็น ขาชา ไสเลื่อน ขาออนไมมีแรง เหน็บชาจากการขาดวิตามินบี 6 
ใชบอยกับคนที่เปนอัมพฤษ อัมพาต

วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 1.0-2.0 ชุน 
☯ ST33 อินซ่ือ (阴市 Yīn-Shì)

ความหมาย:  อิน (阴) แปลวา อิน ของ อิน–หยาง; ซื่อ (市) แปลวา ตลาด: อิน หมายถึง 
พยาธิสภาพจากความเย็น  ซื่อ หมายถึง ไลหรอืระบาย  จุดน้ีใชเพ่ือระบายความเย็นออกจากเขา

ตําแหนง:  อยู 3 ชุน เหนือแนวเชื่อมระหวางดานบนนอกของกระดูกลูกสะบา และ anterior 
superior iliac spine

ขอบงใช: 1) โรคตามแนวเสนลมปราณผาน: ชาและปวดขาและเขา ปวดหลัง อัมพาตครึ่งทอน 
โรคขาดวิตามินบี 1  นํ้าค่ังในขา 

2) โรคระบบยอยอาหาร: จุกแนนทอง ปวดทอง บวม
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุน

☯ ST34 เหลียงชิว (梁丘 Liáng-Qiū)
ความหมาย: เหลียง (梁)  แปลวา สัน; ชิว (丘)  แปลวา เนินเขา: จุดน้ีอยูตรงตนขา ตรงทีมี่เน้ือ

นูนเหมือนสันเขา
จุดเฉพาะ: จุดซี 
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ตําแหนง: จุดน้ีอยูบนเสนท่ีลากจาก anterior superior iliac spine กับมุมบนนอกของกระดกู 
patella เหนือขอบบนของกระดกู patella 2 ชุน

ขอบงใช:  ปวดเขา เขาบวม ขาเปนอัมพฤกษ-อัมพาต ปวดกระเพาะอาหาร เตานมอักเสบ
วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 1.0-1.2 ชุน

รูปที่ 3-14  แสดงตําแหนงจุด ST31-ST35

☯ ST35 ตูป (犊鼻 Dú-Bí) 
ความหมาย:  ตู (犊) แปลวา ลูกววั; ป (鼻) แปลวา จมูก: เปนรอยบุมทางดานนอก และต่ํา

กวาสะบาหัวเขา ลักษณะคลายรูจมูกของลูกวัว 
ตําแหนง: เม่ืองอเขา จุดน้ีอยูขอบลางของกระดูกลูกสะบา ทางดานนอกของเอ็นลูกสะบา
ขอบงใช: ใชรกัษาอาการปวดเย็นในเขาและคุกเขายาก, อาการขาออนแรง
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.7-1 ชุน  ใหปลายเข็มชี้เขาดานใน
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รูปที่ 3-15   แสดงตําแหนงจุด ST35-ST37

☯ ST36 จูซานหลี ่(足三里 Zú-Sān-Lǐ)
 ความหมาย:  จู (足)  แปลวา ขา;  ซาน (三)  แปลวา สาม; หลี ่(里)  แปลวา หนวยที่ใชเรยีก
ระยะทางสมัยโบราณ จุดน้ีอยูใตเขา 3 ชุน

จุดเฉพาะ:  จุดเหอ-ทะเล 
 ตําแหนง: ใตกึ่งกลางเขาชิดขอบนอกของกระดูก patella ลงมา 3 ชุน (หรือใตรอยบุมนอกของ
เขาเม่ืองอเขา 90 องศา) ในแนวหางจากขอบกระดูก tibia 1 น้ิวมือ (น้ิวกลาง) 

ขอบงใช: 1) โรคตามเสนลมปราณ: ปวดบวมที่เขาและเทา โรคออนแรง อัมพาตครึ่งทอน
2) โรคของศีรษะและอวัยวะรับความรูสึก: สายตามัว จมูกแหง คัดแนนจมูก หูหนวก

เสียงอื้อในหู อัมพาตใบหนา เจ็บคอ
3) โรคทางเดินหายใจ: หวัด ไอ หอบหืด เสมหะมาก วัณโรคปอด เลือดค่ังในอก
4) โรคทางเดินอาหาร: เจ็บลิ้นป ทองอืดแนน อาเจียน สะอึก ทองรองโครกคราก

ปวดทอง ทองเสีย ทองผูก ลําไสอักเสบ ปวดกระเพาะ อาหารไมยอย ไสติ่งอักเสบ



การฝงเข็ม-รมยา 112

5) โรคระบบหัวใจ: ใจสั่น รูสึกแนนหนาอก หายใจตื้น ปวดหัวใจเฉียบพลัน
6) โรคทางเดินปสสาวะ: กลั้นปสสาวะไมได ปสสาวะลําบาก บวม
7) โรคระบบสืบพันธุ: เวียนศีรษะหลังคลอด ปวดทองหลังคลอด ตกขาว แพทอง

ครรภเปนพิษ เตานมอักเสบ
8) โรคทางจิต:  manic-depressive syndrome, wild laugh, โรคฮีสทีเรีย
9) โรคผิวหนัง:  ฝคัณฑสูตร โรคลมพิษ
10) โรคอื่น ๆ: ออนแรงสาเหตุจากความผิดปกติทั้ง 7 ชนิด  ภาวะชี่ไมเพียงพอ  ซูบ

ผอมสาเหตุจากการเผาผลาญของอวัยวะทั้งหา (consumptive disease) ไขตอเน่ืองเปนเวลานาน summer 
heat ไขแตไมมีเหงื่อ ไขสูงและชกักระตุก ไสเลื่อน ปวดตึงแนนชายโครง ความดันโลหิตสูง
 สรรพคุณพิเศษ: โดยสรุป สามารถรักษาโรคของกระเพาะอาหาร โรคทางสติสัมปชัญญะ ลด
ความดันโลหิตไดดี เพ่ิมจํานวนเม็ดเลือดขาวได เปนจุดท่ีนิยมใชในการบํารุงสุขภาพท่ีดีมากจุดหน่ึง (มี
โรคก็ใชรกัษาโรค ไมมีโรคก็ใชบํารุงสุขภาพได) 

วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-2.0 ชุน 
☯ ST37 ซางจฺวี้ซฺว ี(上巨虚 Shàng-Jù-Xū)

ความหมาย: ซาง (上) แปลวา ขางบน; จฺวี ้(巨) แปลวา ใหญ; ซฺว ี(虚) แปลวา ชองวาง: 
หมายถึง จุดอยูดานบนของชองวางระหวางกระดูก tibia และ fibula 

จุดเฉพาะ:  จุดเหอลางของเสนลมปราณลําไสใหญ
ตําแหนง:  อยูใตจุด จูซานหลี่ 3 ชุน หางขอบกระดูก tibia 1 น้ิวมือ (น้ิวกลาง) 
ขอบงใช:  มีเสียงดังในลําไส ปวดทอง ทองผูก ทองเสีย ไสติง่อักเสบปวดขา ขาชาไมมีแรง
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-2.0 ชุน

☯ ST38 เถียวโขว (条口 Tiáo-Kǒu)
ความหมาย: เถียว (条) แปลวา ทอน; โขว (口) แปลวา ที่วาง, ชองวาง: จุดน้ีอยูในชองระหวาง

กระดูก fibula และ  tibia
ตําแหนง: อยูขอบดานนอกดานหนาของขา โดยอยูตําแหนงต่ําจาก จุดตูป (犊鼻 DúBí, ST35)

8 ชุน และอยูหางจากสันหนาดานนอกของกระดกู tibia 1 น้ิวมือ 
 ขอบงใช: 1) โรคตามแนวเสนลมปราณ ปวดไหลปวดแขน ปวดชาตนขาและเขาหดเกร็ง เทา
ออนแรง เทาเย็น ปวดรอนในฝาเทา 
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2) โรคระบบทางเดินอาหาร: ปวดกระเพาะอาหารและปวดทอง โรคบิด
3) โรคอื่น ๆ: โรคขาดวิตามินบี 1 เจ็บคอ

วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1.5 ชุน
☯ ST39 เซี่ยจฺวี้ซฺว ี(下巨虚 Xià-Jù-Xū)

ความหมาย: เซี่ย (下) แปลวา ขางลาง; จฺวื้ (巨) แปลวา ใหญ; ซฺว ี(虚) แปลวา ชองวาง 
หมายถึง ชองวางระหวางกระดูก tibia และ  fibular ดานลาง

จุดเฉพาะ:  จุดเหอลางของเสนลมปราณลําไสเล็ก
ตําแหนง:  อยูใตจุด ซางจฺวี้ซฺวี 3 ชุน หางขอบกระดูก tibia 1 น้ิวมือ (น้ิวกลาง)
ขอบงใช: ปวดทองนอย ทองเสีย ถายบิด cyst ที่เตานม เม่ือยปวด ปวดตามแนวกระดูกสนัหลัง

ราวลงมาถงึถุงอณัฑะ
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุน

☯ ST40 เฟงหลง (丰隆 Fēng-Lóng)
ความหมาย:  เฟง (丰) แปลวา ลม;  หลง (隆) แปลวา มาก  จุดน้ีเปนจุดท่ีมีลมปราณมาก
จุดเฉพาะ:  จุดลั่ว
ตําแหนง:  อยูที่หนาแขงเหนือตาตุมนอกขึ้นมา 8 ชุน หางขอบกระดูก tibia ทางดานนอก 2 ชุน
ขอบงใช: ปวดศีรษะ วิงเวยีน ไอมีเสมหะ อาเจียน ทองผูก บวมน้ํา โรคจิตอาละวาด ลมชัก 

เม่ือยขาไมมีแรง 
 สรรพคุณพิเศษ: เปนจุดใชขับเสมหะไดดีมาก (เสมหะที่ไมมีรูปราง จะทําใหเกิดอาการวิงเวยีน 
อาเจียน และเปนลม)

วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุน
☯ ST41 เจี่ยซี (解溪 Jiě-Xī)

ความหมาย: เจี่ย (解) แปลวา แยก; ซี (溪)  แปลวา ลําธาร: ซี หมายถึง รอยบุมหรือรอง จุด
น้ีอยูตรงรองดานหนาขอเทา

จุดเฉพาะ:  เปนจุดจิง-แมนํ้า
ตําแหนง: กึ่งกลางของรอยพับขอเทาดานหนา ตรงรอยบุมระหวางเอ็นของกลามเน้ือ extensor

hollucis longus และเอ็นของกลามเน้ือ extensor digitorum longus
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ขอบงใช:  รักษาอาการ ปวดศีรษะ วิงเวียน โรคจิต อาละวาด  ทองอืด ทองผูก ขาไมมีแรง
วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 0.5-1.0 ชุน 

รูปที่ 3-16  แสดงตําแหนงจุด ST41-ST45

☯ ST42 ชงหยาง (冲阳 Chōng-Yáng)
ความหมาย: ชง (冲) แปลวา สถานที่สําคัญ; หยาง (阳) แปลวา หยาง ของ อิน-หยาง: จุดน้ี

อยูตรงชีพจรชงหยาง (dorsalis pedis artery)
จุดเฉพาะ: จุดหยวน
ตําแหนง: ใตจุดเจี่ยซี (ST41) บนหลังเทาอยูบนกระดูก cuneiforme ตรงตาํแหนงที่มี  pulse
ขอบงใช: ปากเบี้ยว หนาบวม ปวดฟน โรคจิต อาละวาด ลมชัก ปวดกระเพาะอาหาร เทาไมมี

แรง เทาตก
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุน

☯ ST43 เซี่ยนกู (陷谷 Xiàn-Gǔ)
ความหมาย: เซี่ยน (陷 ) แปลวา รอยบุม; กู (谷 ) แปลวา หุบเขา: จุดอยูตรงรองระหวาง

กระดูกเทา
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จุดเฉพาะ: จุดซู-ลําธาร
ตําแหนง: อยูที่หลังเทาตรงรอยบุมของรอยตอระหวางกระดูก metatarsal bone ที่ 2 และ 3 
ขอบงใช: ตัวบวม หนาบวม ปวดตา ตาแดง ปวดทอง ลําไสมีเสียงดัง กลุมโรคจากความรอน 

รักษาอาการเฉพาะที่
วิธีฝงเข็ม: แทงตรงหรือเฉียง 0.5-1.0 ชุน

☯ ST44 เนยถิง (内庭 Nèi-Tíng)
ความหมาย: เนย (内) แปลวา ขางใน; ถิง (庭) แปลวา ลานบาน  
จุดเฉพาะ:  จุดอ๋ิง-นํ้าพุ 
ตําแหนง: ปลายรอยยน งามน้ิวเทาท่ี 2 และ 3 
ขอบงใช: ปวดฟน เจ็บคอ ปากเบี้ยว เลือดกาํเดาไหล ปวดกระเพาะอาหาร มีอาการเรอเปรี้ยว

จากกระเพาะอาหารรอน ทองอืด ทองผูก ทองเสีย ถายบิดเปนมูก กลุมอาการจากความรอน รักษา
อาการเฉพาะที่ ปวดศีรษะตําแหนง หยางหมิงก็ปกจุดน้ีรักษาได 

วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุน
☯ ST45 ลี่ตุย (历兑 Lì-Duì)

ความหมาย: ลี ่(历) แปลวา กระเพาะอาหาร; ตุย (兑) แปลวา ประตู: เปรียบจุดน้ีเหมือน
ประตูเขาสูเสนลมปราณเทาหยางหมิงกระเพาะอาหาร

จุดเฉพาะ:  เปนจุดจิ่ง-ตานํ้า 
ตําแหนง:  โคนเล็บน้ิวเทาท่ีสอง ดานนอก หางออกมา 0.1 ชุน
ขอบงใช: เลือดกําเดาไหล นํ้ามูกไหล ปวดฟน เจ็บคอ แนนในทอง โรคจากกลุมความรอน ฝน

มาก โรคจิต อาละวาด
สรรพคุณเดน: เนนในดานการรักษาโรคจากกลุมความรอน และโรคจิตอาละวาด
วิธีฝงเข็ม: แทงตื้น ๆ 0.1 ชุน หรือสะกิดปลอยเลือด 
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4. เสนลมปราณเทาไทอินมาม (足太阴脾经 Zú-Tài-Yīn-Pí-Wèi-Jīng : The spleen
meridian of foot-TaiYin)
☯ SP1 อิ่นไป (Yǐn-Bái)

ความหมาย:  อิ่น (隐)   แปลวา เรนลับ; ไป (白) แปลวา สขีาว: จุดน้ีอยูในที่เรนลับที่มีสีขาว
จุดเฉพาะ:  จุดจิ่ง-ตานํ้า    
ตําแหนง:  อยูมุมเล็บดานใน หางจากมุมเล็บ 1.0 ชุน
ขอบงใช:  ทองอืด ปสสาวะอุจจาระเปนเลือด ประจําเดือนมากเกิน โรคจิตอาละวาด ลมชัก
สรรพคุณเดน: โรคเลือดของสวนลาง ใชรกัษาอาการผิดปกติของสตสิัมปชญัญะ (ใหใชไสหญา

ปลองมาจุดไฟใหติดแดง ๆ แลวจี้ที่จุดน้ีจะมีเสียงไสหญาปลองหักดังแปก แลวดึงออกนับเปนหน่ึงครั้ง 
ใหทําท้ังหมดสามครั้ง ผูปวยจะรูสึกตัว คือไดผล หากไมไดผลใหใชวิธีอื่นตอไป) 

วิธีฝงเข็ม: แทงตื้น ๆ 0.1 ชุน หรือสะกิดปลอยเลือด 
☯ SP2 ตาตู (大都 Dà-Dū)

ความหมาย: ตา (大) แปลวา ใหญ;  ตู (都)  แปลวา รวมกัน 
จุดเฉพาะ:  จุดอ๋ิง-นํ้าพุ

 ตําแหนง: อยูดานในของน้ิวหวัแมเทา ตรงรอยบุมหนาตอ metatarsophalangeal joint แนว
รอยตอสีผวิตัดกัน

ขอบงใช:  ทองอืด ปวดกระเพาะอาหาร คลื่นไส  อาเจียน ทองเสีย โรคจากกลุมความรอน
สรรพคุณเดน: รักษาอาการโรคจากกลุมความรอน
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุน

☯ SP3 ไทไป (太白 Tài-Bái)
ความหมาย:  ไท (太)  แปลวา มาก;  ไป (白) แปลวา สีขาว
จุดเฉพาะ:  จุดซู-ลําธาร, จุดหยวน
ตําแหนง: อยูดานในของน้ิวหวัแมเทา ตรงรอยบุมหลังตอ metatarsophalangeal joint แนว

รอยตอสีผวิตัดกัน
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 ขอบงใช: ปวดกระเพาะอาหาร ทองอืด มีเสียงดังในลําไส ทองเสีย ทองผูก ริดสีดวงทวาร ขา
ออนแรง ตัวเม่ือยหนัก ปวดตามขอ (จุดซู มักใชแกปวดเมื่อย โดยเฉพาะจุดซูของมาม)

วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุน
☯ SP4 กงซุน (公孙 Gōng-Sūn)

ความหมาย: กง (公) แปลวา เชื่อมโยง; ซุน (孙) แปลวา แขนงยอย: จุดน้ีมีแขนงไปเชื่อมโยง
กับเสนกระเพาะอาหาร

จุดเฉพาะ:  จุดลั่ว  จุดเชื่อมโยงกับเสนลมปราณชง
ตําแหนง:  บริเวณฐานของกระดูกเทาท่ีหน่ึง ตรงที่มีสีผิวตัดกนั
ขอบงใช:  ปวดกระเพาะอาหาร อาเจียน ทองเสีย ปวดทอง ถายบิด
สรรพคุณเดน: กงซุนใชรักษาอาการของเสนลมปราณชงได (โรคทางสูติ-นรีเวชกรรม) หากใชคู

กับ จุดเนยกวาน (内关 Nèi-Guān, PC6) จะครอบคลุมกลุมอาการของ ซางเจียว (上焦 Shàng-Jiāo) 
จงเจียว (中焦 Zhōng-Jiāo) และเซี่ยเจียว (下焦 Xià-Jiāo) ไดครบ

วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.6-1.2 ชุน
☯ SP5 ซางชิว (商丘 Shāng-Qiū)

ความหมาย: ซาง (商) แปลวา เสียงดนตรี; ชิว (丘) แปลวา เนินเขา: จุดอยูใตตาตุมในที่นูน
เหมือนเนินเขา

จุดเฉพาะ: จุดจิง-แมนํ้า
ตําแหนง: อยูใตตาตุมใน ในรองตรงจุดตัดของเสนที่ลากผานขอบดานหนาและขอบลางของตาตุม
ขอบงใช: รักษาอาการ ทองอืด ทองเสีย ทองผูก ดีซาน รักษาอาการเฉพาะที่ (สรรพคุณด ีทั้ง

ใกลและไกล) 
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุน
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รูปที่ 3-17  จุดฝงเข็มบนเสนลมปราณเทาไทอนิมาม

รูปที่ 3-18   แสดงตําแหนงจุด SP1–SP9
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☯ SP6 ซานอนิเจียว (三阴交 Sān-Yīn-Jiāo)
ความหมาย: ซาน (三) แปลวา สาม; อิน (阴) แปลวา เสนลมปราณอิน; เจียว (交) แปลวา

ตัดกัน:  เปนจุดท่ีเสนลมปราณอิน 3 เสนมาตัดกัน 
จุดเฉพาะ: เปนจุดตัดของเสนเทาไทอินมาม เสนเทาจฺเหวียอินตับ และเสนเทาเสาอินไต
ตําแหนง: เหนือยอดตาตุมดานใน 3 ชุน ชิดขอบดานหลังของกระดูก tibia  
ขอบงใช: 1) โรคตามเสนลมปราณ: ปวดตนขาดานใน โรคโปลิโอ อมัพาตครึ่งซีกเน่ืองจาก

รางกายออนแรง
2) โรคของศีรษะ: คออักเสบ ลิ้นแข็ง เลือดกําเดาไหล
3) โรคทางเดินหายใจ: ไอ comsumptive disease
4) โรคทางเดินอาหาร: เจ็บลิ้นป อาเจียน สะอึก อาหารไมยอย ทองอืดทองเฟอ ปวด

ทอง แนนและเจ็บในหนาอกและทอง ลําไสอักเสบ ดีซาน บวม รูสึกตัวหนัก ๆ
5) โรคทางเดินปสสาวะ: uroschesis กลั้นปสสาวะไมได โรคหนองใน five types

of stranguria
6) โรคระบบสืบพันธุ: กามตายดาน โรคหลั่งเร็ว ปวดองคชาติ ปวดประจําเดือน

ประจําเดือนมาไมสมํ่าเสมอ โรคขาดประจําเดือน ตกขาวมีเลือดปน metrorrhagia and metrostaxis 
มดลูกหยอน รกคาง นํ้าคาวปลาตกคางหรือมีมากเกิน เปนหมัน เวียนศีรษะเนื่องจากขาดเลือด กอนใน
ทอง seven types of hernia

7) โรคทางจิต: manic-depressive syndrome โรคลมชัก นอนไมหลับ สมองเสื่อม
8) โรคอื่น ๆ: ฝหัวชาง (carbuncle) โรคลมพิษ ผื่นคันเปนหนอง มีบุตรยาก คลอด

ยาก อสุจิเคลื่อนไมรูตัว ปสสาวะรดที่นอน ขาชา (ขาด vitamin B1) เปนเหน็บที่ขา
สรรพคุณเดน: 1)  รักษาโรคของระบบการยอย

2) รักษาโรคของระบบสืบพันธุในสตรี: ประจําเดือนผิดปกติ (มาก/นอย/ไมมา/
ปวด) ตกขาว มีบุตรยาก คลอดยาก หากใชไปนาน ๆ จุดอาจจะลา ใหสลับใชกบัจุดกงซุนได

3) รักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (impotence) ในผูชาย
4) โรคของทางเดินปสสาวะ: ปสสาวะรดที่นอน ปสสาวะไมรูตวั ปสสาวะขัด ปสสาวะ

มากเกินไป ปสสาวะไมออก ขาบวม บวมน้ํา (ใชขับน้ําได) 
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5) รักษาอาการนอนไมหลับ ใชคูกับจุดเสินเหมิน (神门 Shén-Mén, HT7) หรือ
จุดเนยกวาน (内关 Nèi-Quān, PC6) หรือคูกับจุดไปหุย (百会 Bi-Huì, GV20) และจดุเสินถิง (神
庭 Shén-Tíng, GV24) ก็ได 

วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุน
ขอควรระวัง: ระวังการใชในสตรีตั้งครรภ เพราะอาจแทงบุตรได

☯ SP7 โลวกู (漏谷 Lòu-Gǔ) 
ความหมาย: โลว (漏) แปลวา การแยกออก; กู (谷) แปลวา หุบเขา: จุดน้ีอยูในรองหลงัตอ

กระดูก tibia คลายอยูในหุบเขา
 ตําแหนง: อยูดานในของขา บนแนวเสนท่ีลากตอระหวางจุดยอดของตาตุมใน กับจุดอินหลงิเฉฺวียน 
(SP9) อยูเหนือตาตุมในขึ้นมา 6 ชุน หลังตอขอบดานในของกระดูก tibia

ขอบงใช: ทองอดืแนน ทองรองโครกคราก ชาและออนแรงของขา
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุน

☯ SP8 ตี้จ ี(地机 Dì-Jī)
ความหมาย: ตี้ (地) แปลวา โลก; จี (机) แปลวา สําคัญ: ในที่น้ี ตี้ หมายถึง ขา รวมหมายถึง

วาจุดน้ี อยูบนขาซึ่งมีความสําคัญในการเคลื่อนไหว 
จุดเฉพาะ: จุดซี
ตําแหนง: อยูใต medial epicondyle ของกระดูก tibia ในแนวโคงชิดขอบดานหลังกระดูก 

tibia ลงไปอีก 3 ชุน
ขอบงใช: รักษาอาการ ปวดทอง ทองเสีย ปสสาวะผิดปกติ บวมน้ํา ประจําเดือนผิดปกติ ปวด

ประจําเดือน อสุจิเคลื่อนไมรูตัว
สรรพคุณเดน: ปวดประจําเดือน หรือ ประจําเดือนออกมาก
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุน

☯ SP9 อินหลิงเฉฺวยีน (阴陵泉 Yīn-Líng-Quán)
 ความหมาย: อิน (阴) แปลวา อิน ของอิน-หยาง; หลิง (陵) แปลวา เนินเขา; เฉฺวียน (泉) 
แปลวา นํ้าพุ: อิน ในที่น้ีหมายถึง ดานใน เปรียบเหมือนนํ้าพุที่อยูดานในใตเนินเขา

จุดเฉพาะ: จุดเหอ-ทะเล
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ตําแหนง: อยูใต medial epicondyle ของกระดูก tibia แนวโคงชิดขอบหลงักระดูก tibia 
ขอบงใช: ทองอืด ทองเสีย บวมน้ํา ดีซาน ปสสาวะขัด ปสสาวะไมคลอง หรือ ควบคุมปสสาวะ

ไมได ปวดเขา 
สรรพคุณเดน: รักษาอาการ บวมน้ํา ปสสาวะไมคลอง
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-2.0 ชุน

☯ SP10 เซฺวี่ยไห (血海 Xuè-Hǎi) 
ความหมาย: เซฺวี่ย (血) แปลวา เลือด; ไห (海) แปลวา ทะเล: จุดน้ีรักษาความผิดปกติของ

เลือด ชวยใหเลอืดไหลเวียนกลบัไปอยูในทะเลแหงเลือด
ตําแหนง: อยูเหนือขอบบนดานในของ patella 2 ชุน ตรงกลางกลามเน้ือ vastus medialis
ขอบงใช: ประจําเดือนผิดปกติ ประจําเดือนมามาก ประจําเดือนไมมา ลมพิษ คันที่ผิวหนังเรื้อรัง  

eczema ไฟลามทุง 
สรรพคุณเดน: ใชรักษาโรคผื่นคันท่ีผิวหนังโดยใชคูกับจุดชวฺฉืีอ (曲池 Qū-Chí, LI11) 
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุน

☯ SP11 จีเหมิน (箕门 Jī-Mén)
ความหมาย: จี (箕) แปลวา กระทะฝุน; เหมิน (门) แปลวา ประตู: เม่ือน่ังในกระทะฝุนแลว

เหยียดขาออก  ดานในของตนขาที่โผลพนฝุน คือ ตําแหนงของจุดน้ี 
ตําแหนง: อยูดานในของตนขาบนแนวเสนท่ีลากตอระหวางจุดเซฺวี่ยไห (血海 Xuè-Hai, SP10)

กับจุดชงเหมิน (冲门 Chōng-Mén, SP12) อยูเหนือจุดเซวี่ยไห (SP10) 6 ชุน
ขอบงใช: ปสสาวะขัด ปสสาวะไมรูตัว ปวดดานในของตนขา
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1.0 ชุน

☯ SP12 ชงเหมิน (冲门 Chōng-Mén)
ความหมาย: ชง (冲) แปลวา ผาน; เหมิน (门) แปลวา ประตู: จุดน้ีเปนประตูสําคัญสําหรับ

เปนทางผานของชี่ของเสนลมปราณมาม
ตําแหนง: อยูตรงขาหนีบหางจากขอบบนของรอยเชื่อมหัวหนาว (pupic symphysis) ออกมา 

3.5 ชุน ซึ่งจะตรงกับบริเวณดานนอกของ external iliac artery
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ขอบงใช: ปวดทอง ประจําเดือนผิดปกติ ตกขาว ไสเลื่อน
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1.0 ชุน

☯ SP13 ฝูเซอ (府舍 Fǔ-Shè)
ความหมาย: ฝู (府) แปลวา อวัยวะจั้งฝู; เซอ (舍) แปลวา ที่พัก: ตําแหนงที่ลึกลงไปของจุดน้ี

ก็คือ ชองทองซึง่เปนท่ีอยูของอวัยวะจั้งฝู
 ตําแหนง: อยูบริเวณทองนอย ต่ํากวาสะดือลงมา 4 ชุน หรือสูงกวาจุดชงเหมิน 0.7 ชุน และอยู
หางจากแนวกึง่กลางลําตัว 4 ชุน

ขอบงใช: ปวดทอง ไสเลื่อน กอนในทอง
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5  ชุน

รูปที่ 3-19  แสดงตําแหนงจุด SP10

☯ SP14 ฝูเจี๋ย (腹结 Fù-Jié)
ความหมาย: ฝู (腹) แปลวา ชองทอง; เจี๋ย (结)  แปลวา การค่ัง, การอุดกั้น: จุดน้ีจึงหมายถึง

การอุดกั้นในชองทอง
ตําแหนง: อยูบริเวณทองนอย ต่ํากวาจุดตาเหิง (大横 Dà-Héng, SP15) 1.3 ชุน และ อยูหาง

จากแนวกึง่กลางลําตัว 4 ชุน
ขอบงใช: ปวดทอง ทองเสีย ไสเลื่อน
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-2.0 ชุน



จุดฝงเข็มบนเสนลมปราณ 123

☯ SP15 ตาเหิง (大横 Dà-Héng)
ความหมาย: ตา (大) แปลวา ใหญ; เหิง (横) แปลวา แนวนอน: จุดน้ีอยูระดับเดียวกับสะดือ
จุดเฉพาะ: จุดตัดเสนมามและเสนอินเหวย
ตําแหนง: อยูทีห่นาทองระดับเดียวกับสะดือ หางจากสะดือออกมาดานขาง 4 ชุน
ขอบงใช: รักษาอาการ ทองเสีย ทองผูก ปวดทอง
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-2.0 ชุน
ขอระวัง: ระวังปกทะลุชองทอง โดยเฉพาะผูที่มีผนังหนาทองบาง

☯ SP16 ฝูไอ (腹哀 Fù-Āi)
ความหมาย: ฝู (腹) แปลวา ชองทอง; ไอ (哀) แปลวา ปวด: จุดน้ีใชรักษาอาการปวดทอง
ตําแหนง: อยูบริเวณทองสวนบน สูงกวาสะดือ 3 ชุน และอยูหางจากแนวกึ่งกลางลําตัว 4 ชุน
ขอบงใช: ปวดทอง ทองเสีย ทองผูก
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุน

☯ SP17 สือโตว (食窦 Shí-Dòu)
ความหมาย: สือ (食) แปลวา อาหาร; โตว (窦) แปลวา ชองวาง, โพรง: จุดน้ีอยูดานนอกและ

ใตตอหัวนม บริเวณที่อยูลึกลงไปจะเปนชองวางสําหรับเก็บนํ้านม จุดน้ีสามารถใชกระตุนการดูดซึมอาหาร
และใชเพ่ือการบาํรุงรางกาย

ตําแหนง: อยูดานขางของหนาอกตรงชองซี่โครงที่ 5 และอยูหางจากแนวกึง่กลางลําตัว 6  ชุน
ขอบงใช: แนนหนาอกและใตชายโครง บวม
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียงหรือแทงราบ 0.5-0.8 ชุน ปลายเข็มชี้ไปทางดานขางของลาํตัว

☯ SP18 เทียนซ ี(天溪 Tiān-Xī)
ความหมาย: เทียน (天)  แปลวา สวรรค; ซ ี(溪) แปลวา กระแสนํ้า: เทียน หมายถึง สวนบน

จุดน้ีอยูในชองซีโ่ครงเสมือนเปนธารน้ํา
ตําแหนง: อยูดานขางของหนาอกตรงชองซึ่โครงที่ 4 และอยูหางจากแนวกึง่กลางลําตัว 6 ชุน
ขอบงใช: เจ็บหนาอก ไอ เตานมอักเสบเฉียบพลัน
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง หรือแทงราบ 0.5-0.8 ชุน  ปลายเข็มชี้ไปทางดานขางของลําตัว
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รูปที่ 3-20  แสดงตําแหนงจุด  SP12–SP20

☯ SP19 ซงเซียง (胸乡 Xiōng-Xiāng) 
ความหมาย: ซง (胸)  แปลวา หนาอก; เซียง (乡) แปลวา หนาตาง: จุดน้ีอยูบนหนาอกจึง

คลายเปนประตูของหนาอก
ตําแหนง:  อยูดานขางของหนาอกตรงชองซึ่โครงที่ 3 และอยูหางจากแนวกึง่กลางลําตัว 6 ชุน
ขอบงใช:  แนนและเจ็บบริเวณหนาอกและใตชายโครง
วิธีฝงเข็ม:  แทงเฉียง หรือแทงราบ 0.5-0.8 ชุน ปลายเข็มชี้ไปทางดานขางของลาํตัว
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☯ SP20 โจวหญง (周荣 Zhōu-Róng)
ความหมาย: โจว (周)  แปลวา ทั่วไป; หญง (荣)  แปลวา บํารุงดวยอาหาร: จุดน้ีสามารถที่จะ

ประสานอิ๋งชี่ที่ไดจากอาหารไปหลอเลี้ยงทัว่รางกาย
ตําแหนง:  อยูดานขางของหนาอกตรงชองซึ่โครงที่สองและอยูหางจากแนวกึ่งกลางลําตัว 6 ชุน
ขอบงใช:  ไอ ชีไ่หลยอนกลับ แนนและเจ็บบริเวณหนาอกและชายโครง
วิธีฝงเข็ม:  แทงเฉียง หรือแทงราบ 0.5-0.8 ชุน  ปลายเข็มชี้ไปทางดานขางของลําตัว

☯ SP21 ตาเปา (大包 Dà-Bāo)
ความหมาย: ตา (大)  แปลวา ใหญ; เปา (包) แปลวา บรรจุ: จุดน้ีอยูตรงกับที่ที่เสนลมปราณ

ยอยแขนงใหญของมาม แยกออกและกระจายไปเชื่อมอวัยวะภายในอื่น ๆ
จุดเฉพาะ:  จุดลั่วใหญ (大络) 
ตําแหนง: อยูในแนว midaxillary line ระหวางชองกระดูกซี่โครงที่ 6 ใตรักแร 6 ชุน
ขอบงใช:  ไอ หอบ ปวดเสียดชายโครง ปวดเมื่อยไปทั้งตัว แขนขาไมมีแรง
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง หรือ แทงราบ 0.5-0.8 ชุน ไปทางดานหลัง

5. เสนลมปราณมือเสาอินหัวใจ (手少阴心经 Shǒu-Shǎo-Yīn-Xīn-Jīng : The heart
meridian of hand-ShaoYin)
☯ HT1 จี๋เฉฺวียน (极泉 Jí-Quán)

ความหมาย:  จี ๋(极) แปลวา สูงสุด; เฉฺวียน (泉) แปลวา นํ้าพุ: จุดน้ีอยูกลางรักแร ซึ่งมี
ลักษณะบุมลงไปดูคลายนํ้าพุ 

ตําแหนง: อยูกึง่กลางรักแร ซึ่งจะคลําไดแรงเตนของเสนเลือด axillary artery
ขอบงใช: ปวดหัวใจ คอแหง กระหายน้ํามาก เจ็บชายโครง วัณโรคตอมนํ้าเหลือง ปวดไหลและ

แขนสวนบน 
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง หรือ แทงเฉียง 0.3-0.5 ชุน  โดยหลีกเสนเลือด axillary artery

☯ HT2 ชิงหลิง (青灵 Qīng-Líng)
ความหมาย: ซิง (青) แปลวา ตนกําเนิด; หลิง (灵) แปลวา จิตใจ: หัวใจ ทําหนาที่กระตุน

เสริมสราง และที่พักของจิตใจ และ ฝงเข็มแหลงกําเนิดชี่ของเสนลมปราณ
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 ตําแหนง: อยูดานในของแขนสวนบน ในแนวเสนตอระหวาง จุดจี๋เฉฺวียน (HT1) และจุดเสาไห 
(HT3) อยูเหนือขอพับศอกขึ้นมา 3 ชุน อยูตรงรองดานในของกลามเน้ือ biceps brachii

ขอบงใช: ปวดศีรษะ สั่นตกใจ ตาเหลือง เจ็บชายโครง ปวดไหลและตนแขน
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1.0 ชุน

☯ HT3 เสาไห (少海 Shào-Hǎi)
 ความหมาย: เสา  (少) แปลวา ออนวัย; ไห (海) แปลวา ทะเล: หมายความวา จดุน้ีเปนจดุเหอ 
(合 Hé) ของเสนลมปราณนี้  

จุดเฉพาะ: จุดเหอ-ทะเล
 ตําแหนง: 1) งอขอศอก 90 องศา จุดอยูกึ่งกลางระหวางปลายดานในสดุของรอยพับศอก กับ 
medial epicondyle ของ humerus

2) งอขอศอกเตม็ท่ี จุดอยูปลายดานในสุดของรอยพับขอศอก
 ขอบงใช: ปวดหัวใจ ปวดศอกและแขน เกร็งหดรั้งบริเวณศอก ตอมนํ้าเหลืองคอโต (วัณโรค) 

ปวดคอทายทอย ปวดใตรักแรชายโครง 
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1.0 ชุน

☯ HT4 หลิงเตา (灵道 Líng-Dào) 
 ความหมาย: หลิง (灵) แปลวา จิตใจ; เตา (道) แปลวา เสนทาง: หมายถึงเสนทางไปสูจิตใจ
คุณสมบัติเปน 

จุดเฉพาะ: จุดจิง-แมนํ้า 
ตําแหนง: เหนือเสนขอมือดานใน 1.5 ชุน ขอบดานในของ flexor carpi ulnaris
ขอบงใช: ปวดหัวใจ แขนเกร็ง-ยืดหรืองอไมสะดวก ไมมีเสียง ฉับพลัน ปวดศอก-ปลายแขน
สรรพคุณเดน:  เกร็ง ยืดแขนไมออก
วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 0.3-0.5 ชุน

☯ HT5 ทงหลี่ (通里 Tōng-Lǐ)
 ความหมาย: ทง (通) แปลวา นําไป; หลี่ (里) แปลวา ขางใน: คุณสมบัติเปนจุดลั่ว (络 Luò) 
ของเสนหัวใจ มีเสนลมปราณลั่วออกไปเชื่อมเสนลมปราณมือไทหยางลําไสเล็ก

จุดเฉพาะ:  จุดลั่ว
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ตําแหนง:  เหนือเสนขอมือดานใน 1 ชุน ขอบดานในของ flexor carpi ulnaris
ขอบงใช: ใจสั่น ใจหวิว ไมมีเสียงฉับพลัน ลิ้นแข็งพูดไมได ปวดขอมือ ปวดปลายแขน
สรรพคุณเดน: ลิ้นแข็งพูดไมได ไมมีเสียงฉับพลัน (ทําใหคอโลงและมีเสียง) 
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุน

☯ HT6 อินซ่ี (阴郄 Yīn-Xì)
ความหมาย:  อิน (阴) แปลวา อิน ของอิน-หยาง; ซี ่(郄) แปลวา รอง: คุณสมบัติ
จุดเฉพาะ: จุดซี
ตําแหนง: เหนือเสนขอมือดานใน 0.5 ชุน ขอบดานในของ flexor carpi ulnaris
ขอบงใช: ปวดหัวใจ ใจสั่นตกใจงาย รอนจากกระดูก เตาฮ่ัน อาเจียน เปนเลือด เลือดกําเดา

ออกไมมีเสียง
สรรพคุณเดน: เสริมอิน ระงับเหงื่อ (รอนจากกระดูก จากอินพรอง) 

วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุน
☯ HT7 เสินเหมิน (神门 Shén-Mén)

ความหมาย:  เสิน (神) แปลวา จิตใจ; เหมิน (门) แปลวา ประตู
จุดเฉพาะ: จุดซี
ตําแหนง: อยูบนเสนขอมือดานใน ดานน้ิวกอยขอบดานในของ flexor carpi ulnaris
ขอบงใช: ปวดหัวใจ ใจสั่นตกใจงาย หงุดหงดิ นอนไมหลับ หลงลืมงาย เตียนขวางเจียน ปวด

ชายโครงทรวงอก
สรรพคุณเดน: หลงลืมงาย (เสริมความจํา) เสริมปญญา 
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุน

☯ HT8 เสาฝู (少府 Shào-Fǔ)
ความหมาย: เสา (少) แปลวา ออนวัย; ฝู (府) แปลวา สถานที่
จุดเฉพาะ: จุดหยวน, จุดซู-ลําธาร
ตําแหนง: ระหวางกระดูกฝามือที่ 4-5 เม่ือกําหมัด จุดจะอยูบริเวณฝามือระหวางปลายนิ้วกอย

และนิ้วนาง
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 ขอบงใช: ปวดทรวงอก ใจสั่น ปสสาวะไมคลอง ปสสาวะรดที่นอน คันบริเวณอวัยวะสืบพนัธุ
ภายนอก ปวดนิ้วกอย

สรรพคุณเดน: รักษาอาการปสสาวะไมคลอง (จากไฟหวัใจ เคลื่อนสูลําไสเลก็) 
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุน

รูปที่ 3-21  จุดฝงเข็มบนเสนลมปราณมือเสาอนิหัวใจ

☯ HT9 เสาชง (少冲 Shào-Chōng)
 ความหมาย: เสา (少)  แปลวา ออนวัย; ชง (冲) แปลวา ไหลพุง: จุดกําเนิดของเสนลมปราณที่
ไหลพุงไปตามเสนลมปราณ

จุดเฉพาะ:  จุดจิ่ง-ตานํ้า 
ตําแหนง: โคนเล็บของนิ้วกอยทางดานหัวแมมือ
ขอบงใช:  ปวดหัวใจ ใจสั่น ปวดทรวงอกชายโครง เตียนขวาง กลุมความรอน หมดสติ
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สรรพคุณเดน:  โรคจิตอาละวาด (癫狂 Diān-Kuáng) กลุมโรคความรอน
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.1 ชุน หรือปลอยเลือด

รูปที่ 3-22  แสดงตําแหนงจุด HT4-HT9

6. เสนลมปราณมือไทหยางลําไสเลก็ (手太阳小肠经 Shǒu-Tài-Yáng-Xiǎo-Cháng-Jīng:
The Small Intestine Meridian of Hand–TaiYang)
☯ SI1  เสาเจอ (少泽 Shào-Zé) 

ความหมาย: เสา (少) แปลวา ออนวัย; เจอ (泽) แปลวา บึง: จุดกําเนิดลมปราณ เปรียบ
เหมือนบึงเล็ก ๆ

จุดเฉพาะ:  จุดจิ่ง-ตานํ้า
ตําแหนง:  โคนเล็บน้ิวกอยดานนอก หางโคนเล็บ 0.1 ชุน
ขอบงใช: ปวดศีรษะ เจ็บคอ ปวดคอ cyst ที่เตานม นํ้านมนอย หมดสติ กลุมความรอน
สรรพคุณเดน: ชวยใหนํ้านมไหลคลอง รักษาเตานมอักเสบจากน้ํานมค่ัง ทอนํ้านมอุดตัน กลุม

ความรอน
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.1 ชุน หรือปลอยเลือด
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☯ SI2  เฉียนกู (前谷 Qián-Gǔ) 
ความหมาย: เฉียน (前) แปลวา ขางหนา; กู (谷) แปลวา หุบเขา: รองดานหนาของโคนนิ้วกอย
จุดเฉพาะ: จุดอิ๋ง-นํ้าพุ

 ตําแหนง: อยูบนเปนเจี๋ยหนา รอยบุมโคนนิ้วกอยดาน ulnar ปลายตอ 5th MCP joint ตรง
แนวฝามือและหลังมือ (สีผิวตัดกัน) เวลากําหมัดอยูปลายรอยยนโคนนิ้วกอย

ขอบงใช: ปวดศีรษะ ปวดลูกตา หูอื้อ เจ็บบวมคอ นํ้านมนอย กลุมความรอน
สรรพคุณเดน: กลุมความรอน นํ้านมนอย (แตสูเสาเจอไมได) 
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุน

☯ SI3  โฮวซ ี(后溪 Hòu-Xī)
ความหมาย:  โฮว (后)  แปลวา ขางหลงั;  ซี  (溪) แปลวา ลําธาร: รองดานหลังขอโคนน้ิวกอย
จุดเฉพาะ: จุดซู-ลําธาร, จุดเชื่อมโยงเสนลมปราณตู

 ตําแหนง: อยูบนเปนเจี๋ยหลังของนิ้วกอย บริเวณรอยบุมเหนือตอ 5th MCP joint ถากํามือจะ
อยูตรงปลายรอยยนฝามือ

ขอบงใช: ปวดคอ ปวดทายทอย คอแข็ง ตาแดง หูตึง เจ็บบวมคอ ปวดเอว  ปวดหลัง เตียน
ขวางเจียน มาเลเรีย ปวดนิ้ว ปวดขอศอก ปวดแขน
 สรรพคุณเดน: ปวดตนคอ หลังเอว เตาฮ่ัน สําหรับมาเลเรียใชบรรเทาอาการ โดยปกกอนเกิด
อาการ 2 ชั่วโมง กรณีที่มีอาการเปนเวลาแนนอนเทาน้ัน และจะไดผลดีกับคนในพื้นท่ีมาเลเรีย

วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1.0 ชุน
☯ SI4  วานกู (腕骨 Wàn-Gǔ) 

ความหมาย: วาน  (腕) แปลวา ขอมือ;  กู (骨) แปลวา กระดูก: ระหวางกระดูกขอมือ
จุดเฉพาะ: จุดหยวน

 ตําแหนง: อยูเหนือจุดโฮวซี (后溪 Hòu-Xī, SI3) ขึ้นมาตรงรอยบุมของกระดูก triquetrum 
กับฐานกระดูกฝามือที่ 5

ขอบงใช: ปวดคอ คอแข็ง หูอือ้ ตาเปนตอ ดีซาน กลุมความรอน มาเลเรีย อาการเฉพาะที่ น้ิว
เปนตะคริว ปวดขอมือสรรพคณุเดนขับรอนชื้น (ลิ้นฝาเหลืองเหนียว) 

วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุน
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☯ SI5 หยางกู (阳谷 Yáng-Gǔ)
 ความหมาย: หยาง (阳) แปลวา อิน-หยาง, ขางนอก; กู (谷) แปลวา หุบเขา: รองที่อยูดาน
นอกขอมือ

จุดเฉพาะ: จุดจิง-แมนํ้า
ตําแหนง: เสนขอมือดานหลังตัดกับปุม styloid process ของกระดูก ulna
ขอบงใช:  ปวดศีรษะ ตาลาย หูอื้อตึง ความรอน เตียนขวางเจียน ปวดขอมือเฉพาะที่ 
วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 0.3-0.5 ชุน

☯ SI6 หยางเหลา (养老 Yǎng-Lǎo)
ความหมาย: หยาง (养) แปลวา เลี้ยงดู; เหลา (老) แปลวา ผูสงูอาย:ุ จุดใชรักษาโรคในผูสูงอายุ 
จุดเฉพาะ:  จุดซี (郗穴 Xī-Xué)

 ตําแหนง: ฝามือหันหาพื้น เอาน้ิวมืออีกขางคลาํ styloid  process พลิกฝามือเขาหาตัวจะคลําได
รอยบุมซึ่งเปนจุดหยางเหลาพอดี

ขอบงใช:  ตามัว มองไมชัด ปวดเมื่อยที่ไหล ศอก ตนแขน
สรรพคุณเดน: ใชบํารุงผูสูงอาย ุหรือผูมีสายตาเสื่อมมองไมชัด
วิธีฝงเข็มแทง: ตรงหรือแทงเฉียง 0.5-0.8 ชุน เฉียงขึ้น ใชกับตา ไหลสะบัก เฉียงลง ปวดขอมือ

☯ SI7  จือเจิ้ง (支正 Zhī-Zhèng)
 ความหมาย:  จือ (支) แปลวา แขนง;  เจิ้ง (正) แปลวา เสนลมปราณปกติ: จุดท่ีมีแขนงไป
เชื่อมกับเสนลมปราณมือเสาอินหัวใจ 

จุดเฉพาะ:  จุดลั่ว
 ตําแหนง: อยูเหนือจุดหยางกู (阳谷 Yáng-Gǔ, SI5) 5 ชุน บนเสนท่ีลากระหวาง จุดหยางกู 
(SI5) กับ จุดเสี่ยวไห (小海 Xiǎo-Hǎi, SI8) 

ขอบงใช:  ปวดศีรษะตาลาย กลุมความรอน เตียนขวาง คอแข็ง ปวดที่ขอศอก ตนแขน
วิธีฝงเข็ม: แทงตรงหรือแทงเฉียง 0.5-0.8 ชุน

☯ SI8  เสี่ยวไห (小海 Xiǎo-Hǎi)
ความหมาย: เสี่ยว (小) แปลวา เล็ก; ไห (海) แปลวา ทะเล: เปนจุดเหอ (合 Hé) บนเสน

ลมปราณนี้ มีลักษณะลมปราณเหมือนนํ้าไหลเออลงทะเล ของเสน ลมปราณมือไทหยางลําไสเล็ก



การฝงเข็ม-รมยา 132

จุดเฉพาะ: จุดเหอ-ทะเล
 ตําแหนง: อยูดานในของขอศอก งอขอศอกเล็กนอย จุดอยูตรงรองระหวาง olecranon ของ 
ulna กับ medial epicondyle ของ humerus

ขอบงใช:  ปวดศอก และแขน โรคจิต ลมชัก
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุน

รูปที่ 3-23  จุดฝงเข็มบนเสนลมปราณมือไทหยางลําไสเลก็

รูปที่ 3-24  แสดงตําแหนงจุด SI1, SI3
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รูปที่ 3-25  แสดงตําแหนงจุด SI6

รูปที่ 3-26  แสดงตําแหนงจุด SI8

☯ SI9  เจียนเจนิ (肩贞 Jiān-Zhēn)
ความหมาย: เจียน (肩) แปลวา ไหล; เจิน (贞) แปลวา ทีห่น่ึง: จุดน้ีเปนตําแหนงแรกที่เสน

ลมปราณลําไสเล็กเขาสูไหล
ตําแหนง: อยูดานหลังและลางตอขอไหล  อยูเหนือขอบรักแรดานหลัง 1 ชุน ในทาแขนแนบลําตัว
ขอบงใช: ปวดไหล ปวดแขน วณัโรคตอมนํ้าเหลือง เสียงอื้อในหู
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุน

☯ SI10 เนาซู (臑俞 Nào-Shū) 
ความหมาย: เนา (臑) แปลวา แขนสวนบน; ซ ู(俞) แปลวา จุด: จุดน้ีอยูแขนสวนบน เปน

ตําแหนงที่ชี่ของเสนลมปราณซึมแพรกระจาย
ตําแหนง:  อยูบนไหลเหนือขอบรักแรดานหลัง อยูในรอยบุมใตตอ spine scapula
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ขอบงใช: ปวดไหล ปวดแขน วณัโรคตอมนํ้าเหลือง
วิธีฝงเข็ม: แทงตรงหรือแทงเฉียง 0.5-1.5 ชุน

☯ SI11 เทียนจง (天宗 Tiān-Zōng)
 ความหมาย: เทียน (天) แปลวา ขางบน; จง (宗) แปลวา นานับถือ: จุดสําคัญที่อยูสวนบน
ของรางกาย

ตําแหนง: อยูกึง่กลาง infraspinous fossa ตรงกับกระดูกสันหลังสวนอก T4
ขอบงใช: ปวดสะบัก หายใจหอบ เตานมอักเสบ แนนอึดอัด หายใจไมคลอง
วิธีฝงเข็ม: แทงตรงหรือแทงเฉียง 0.5-1.0 ชุน 
ขอควรระวัง: เวลาขยับแขน จุดจะเปลี่ยนท่ีไป ควรคลําขอบในของสะบักใหชดัเจน

☯ SI12 ปงเฟง (秉风 Bǐng-Fēng)
ความหมาย : ปง (秉 ) แปลวา การไดรับ; เฟง (风 ) แปลวา ลมท่ีทําใหเกิดโรค: จุดน้ีอยูใน

ตําแหนงที่งายตอลมมากระทําใหเกิดโรค
ตําแหนง: อยูบนกระดูกสะบักตรงศูนยกลางของ supraspinatous fossa ซึ่งจะเห็นเปนรอยบุม

เม่ือยกชูแขน
ขอบงใช: ปวดบริเวณสะบัก ชาและปวดบริเวณแขนสวนบน
วิธีฝงเข็ม: แทงตรงหรือแทงเฉียง 0.5-1.0 ชุน

☯ SI13 ชฺวีเหยฺวียน (曲垣 Qū-Yuán)
ความหมาย: ชฺวี (曲 ) แปลวา โคงงอ; เหยฺวียน (垣 ) แปลวา กําแพง: จุดน้ีเปนตําแหนงที ่

spine ของกระดูกสะบักโคงงอเปนกําแพง
 ตําแหนง: อยูบนสะบักดานในของ supraspinatous fossa ตรงตําแหนงกึ่งกลางของเสน ที่ลาก
ระหวางจุดเนาซู (臑俞 Nào-Shū, SI10) และ apinous process ของ T2

ขอบงใช: ปวดบริเวณสะบัก
วิธีฝงเข็ม: แทงตรงหรือแทงเฉียง 0.5-1.0 ชุน

☯ SI14 เจียนไวซู (肩外俞 Jiān-Wài-Shū)
ความหมาย: เจียน (肩) แปลวา ไหล; ไว (外) แปลวา ดานนอก; ซ ู(俞) แปลวา จุด: จุดน้ีอยูบน

ไหลตรงตําแหนงดานนอกของขอบกระดูกสะบกัดานใน
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ตําแหนง: อยูบนหลังหางจากขอบลางของ spinous process ของ T1  3 ชุน
ขอบงใช: ปวดไหล ปวดหลัง ตึงคอ และทายทอย
วิธีฝงเข็ม:  แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุน

☯ SI15 เจียนจงซ ู(肩中俞 Jiān-Zhōng-Shū)
ความหมาย:  เจียน (肩)  แปลวา ไหล; จง (中)  แปลวา ตรงกลาง;  ซ ู(俞) แปลวา จุด: จดุ

น้ีอยูบนไหลและอยูกึ่งกลางระหวางไหลกับขอบดานในของกระดูกสะบัก
ตําแหนง: อยูบนหลังหางจากขอบลางของ spinous process ของ C7  2 ชุน
ขอบงใช: ไอ หอบ ปวดไหลและหลัง ตามัว
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุน

☯ SI16 เทียนชฺวาง (天窗 Tiān-Chuāng)
ความหมาย: เทียน (天) แปลวา ดานบน; ชฺวาง (窗) แปลวา หนาตาง: จุดน้ีอยูบนคอใชรกัษา

โรคทางหู โดยชวยรักษาการสูญเสียการไดยินคลายกับเปนการเปดหนาตาง
ตําแหนง: อยูดานหลังของคอ ตรงขอบหลังของกลามเน้ือ sternocleidomastoid อยูหลงัตอ

จุดฝูทู (扶突 Fú-Tū, LI18) ตรงระดับของลกูกระเดือกคอ
ขอบงใช: หูหนวก เสียงอื้อในห ูเจ็บคอ คอแข็ง เสียงหายเฉียบพลัน
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1.0 ชุน

☯ SI17 เทียนหญง (天容 Tiān-Róng)
ความหมาย: เทียน (天)  แปลวา ดานบน;  หญง (容) แปลวา มากมาย: จุดอยูบนศีรษะ ที่ซึ่งมี

ชี่ของเสนลมปราณมากมาย
 ตําแหนง: อยูดานขางของคอ หลังตอ mandibular angle ตรงรอยบุมท่ีขอบดานหนาของ
กลามเน้ือ sternocleidomastoid

ขอบงใช: เสียงอื้อในหู หูหนวก เจ็บคอ ปวดบวมที่คอและทายทอย
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1.0 ชุน

☯ SI18 เฉฺวียนเหลียว (颧髎 Quán-Liáo)
ความหมาย: เฉฺวียน (颧) แปลวา กระดูกโหนกแกม; เหลียว (髎) แปลวา รอง: รองใตกระดูก

โหนกแกม (zygoma)
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จุดเฉพาะ: จุดตัดกับเสนมือเสาหยางซานเจียว
ตําแหนง: รอยบุมใตกระดูกโหนกแกม (zygoma) ในแนวเดียวกับปลายหางตา
ขอบงใช: ปากเบี้ยว เปลือกตากระตกุ ปวดฟน คางทูม อาการบริเวณใบหนา เชน ปวดเสนประสาท 

trigeminal
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุน แทงเฉียง หรือแทงราบ 0.5-1.0 ชุน

รูปที่ 3-27  แสดงจุด SI9–SI15

☯ SI19 ทิงกง (听宫 Tīng-Gōng) 
ความหมาย : ทิง (听) แปลวา ฟง; กง (宫) แปลวา วงั หมายถึง หู: จุดทิงกงอยูหนาหูใชรักษา

ความผิดปกติของหู คุณสมบัติเปน
จุดเฉพาะ:  จุดตัดกับเสนมือเสาหยางซานเจียวและเทาเสาหยางถุงนํ้าดี 

 ตําแหนง: อยูหนากระบังหู (targus) หลังตอ condyle ซึ่งเปนรอยบุม (จะอาปากหรือไมกไ็ด แต
อาปากจะทําใหคลําไดชัดเจนขึ้น)

ขอบงใช:  รักษาโรคของหู ไดแก หูอื้อ หูตึง หูชั้นกลางอกัเสบ ปวดฟน เตียนขวางเจียน
สรรพคุณเดน:  รักษาอาการความผิดปกติของหูและการไดยิน
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุน
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7. เสนลมปราณเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ (足太阳膀胱经 Zú- Tài- Yáng- Páng- Guāng- 

 Jīng : The bladder meridian of foot-TaiYang)

รูปที่ 3-28  จุดฝงเข็มของเสนลมปราณไทหยางกระเพาะปสสาวะ 
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☯ BL1 จิงหมิง (睛明 Jīng-Míng) 
ความหมาย: จิง (睛) แปลวา ตา; หมิง (明)  แปลวา สวาง: จุดอยูที่ตา มีสรรพคุณทําใหตาสวาง
ตําแหนง: อยูทีร่อยบุมเหนือมุมหัวตา 0.1 ชุน   
ขอบงใช: ปวดตา ตาแดง นํ้าตาไหล สายตามัว ตาลาย สายตาสั้น ตาบอดกลางคืน ตาบอดสี
สรรพคุณเดน: ใชรักษาอาการเฉพาะที่ 
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง โดยดันลูกตาออกไปดานขาง ลึก 0.5-1.0 ชุน 
ขอควรระวัง: หามหมุนเข็มและแทงเข็มขึ้นลง ใหแทงเข็มชา ๆ เม่ือถอนเข็มออก ตองกดนาน

อยางนอย 2-3 นาที
☯ BL2 จานจู (攒竹 Zǎn-Zhú)

 ความหมาย: จาน (攒) แปลวา รวบรวบ; จู (竹) แปลวา ไมไผ: จุดจานจู อยูทีห่วัค้ิว ซึง่ขนค้ิว
ดูเหมือนปาไผที่รมรื่น 

ตําแหนง: ตรงรอยบุมบริเวณหัวค้ิว
 ขอบงใช: ปวดศีรษะ ปากเบี้ยว ตามองไมชัด นํ้าตาไหล ปวดตา ตาแดง เปลือกตากระตุก ปวด
หัวค้ิว หนังตาตก

สรรพคุณเดน: ใชรักษาอาการเฉพาะที่
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุน; ถารักษาโรคของตา เข็มเฉียงลง ถาปวดคิ้วเข็มแทงตามแนว

ค้ิว ถาปวดศีรษะ เข็มเฉียงขึ้น
☯ BL3 เหมยชง (眉冲 Méi-Chōng)

 ความหมาย: เหมย (眉) แปลวา ค้ิว; ชง (冲) แปลวา ขางบน: จุดเหมยชงอยูที่ขอบแนวชายผม
เหนือค้ิว คุณสมบัติจุดน้ีอยูในศีรษะ จุดกําเนิดเสนลมปราณ อยูในกลามเน้ือที่เชื่อมกับจมูก เน่ืองจาก
ตําแหนงและแนวที่เสนวิ่งผาน จดุน้ีจึงรักษาโรคของใบหนาและศีรษะ

ตําแหนง: บนศีรษะ เหนือจุดจานจู 0.5 ชุน เหนือตอแนวชายผมดานหนา
 ขอบงใช: 1) โรคของศีรษะและอวัยวะรบัความรูสึก เยือ่บุตาบวม ตามัว คัดจมูก ปวดศีรษะ 
วิงเวียน  vertigo

2) โรคอื่น ๆ: โรคชัก (epilepsy)
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุน 
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☯ BL4 ชฺวีชา (曲差 Qū-Chā) 
 ความหมาย: ชฺว ี(曲) แปลวา โคงหรือคดเค้ียว; ชา (差) แปลวา ไมสมํ่าเสมอ ไมสมดุล : จุด
แปลวาอยูทีข่อบแนวชายผมเหนือค้ิว 
 ตําแหนง: บนศีรษะ เหนือจุดกึ่งกลางของแนวชายผมดานหนา 0.5 ชุน  และขางตอแนวกึง่กลาง
ตัว 1.5 ชุน หรือตรงระยะ 1/3 ดานในของเสนเชื่อมระหวาง จุดเสินถิง (神庭 Shén-Tíng, GV24)
และ โถวเหวย (头维 Tóu-Wéi, ST8)

ขอบงใช: ปวดศีรษะ วิงเวยีน ตามัว ปวดตา มีนํ้ามูก เลือดกําเดาไหล
วิธีฝงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุน
หมายเหตุ: 1) โรคจมูก: ใช จุดชฺวชีา (曲差 Qū-Chā, BL4) ซางซงิ (上星 Shàng-Xīng, 

GV23) อิ๋งเซียง (迎香 Yíng-Xiāng, LI20)  ซูเหลียว (素髎 Sù-Liáo, GV25)  สุยโกว (水沟

Shuǐ-Gōu, GV26) อินเจียว (阴交 Yīn-Jiāo, CV7) ทงเทียน (通天 Tōng-Tiān, GV26) โขวเหอ
เหลียว (口禾髎 Kǒu-Hé-liáo, LI19)  เฟงฝู (风府 Fēng-Fǔ, GV16)

2) นํ้ามูกไหลมีสีเหลืองขุน จมูกมีกลิ่น: ใช จุดชวีชา (曲差 Qū-Chā, BL4) ซางซิง
(上星 Shàng-Xīng, GV23) 
☯ BL5 อูชู (五处 Wǔ-Chù)

ความหมาย: อู (五) แปลวา หา; ชู (处) แปลวา ที่: คือจุดที่ 5 บนเสนกระเพาะปสสาวะ
ตําแหนง: บนศีรษะ  เหนือแนวชายผมดานหนา 1 ชุน และ ขางตอแนวกึ่งกลางตัว 1.5 ชุน 
ขอบงใช: 1) โรคของศีรษะและความรูสกึ: ปวดศีรษะ  วิงเวียน

2) โรคระบบประสาท: โรคชักในเด็ก  โรคลมชัก
วิธีฝงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุน

☯ BL6 เฉิงกวาง (承光 Chéng-Guāng)
ความหมาย: เฉิง (承) แปลวา ไดรับ; กวาง (光) แปลวา ความสวาง: คือจุดที่อยูบริเวณสูงสดุ

ของศีรษะซึง่รับความสวางไดงาย
ตําแหนง: บนศีรษะ เหนือแนวชายผมดานหนา 2.5 ชุน และ ขางตอแนวกึ่งกลางตัว 1.5 ชุน 
ขอบงใช: 1) โรคของศีรษะและความรูสกึ: ปวดศีรษะ วิงเวียน นํ้ามูกไหล คัดจมูก

2) โรคอื่น ๆ: ชักจากไขสูงโดยไมมีเหงื่อ อาเจียน อาการละเหี่ยเปนทุกขกลัดกลุม
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วิธีฝงเข็ม:  แทงราบ 0.3-0.5 ชุน
หมายเหตุ: อาเจียนใชรวมกับ จุดตาตู (大都 Dà-Dū, SP2)

☯ BL7 ทงเทียน (通天 Tōng-Tiān)
ความหมาย: ทง (通) แปลวา ถึง; เทียน (天) แปลวา สวรรค: สวนบนของศีรษะ หมายถึง 

สวรรคเปนจุดบนศีรษะและเชื่อมเหนือตอจุดสูงสุด
ตําแหนง: บนศีรษะ เหนือแนวไรผมดานหนา 4 ชุน และ ขางตอแนวกึ่งกลางตวั 1.5 ชุน

 ขอบงใช: 1) โรคของศีรษะและความรูสกึ: ปวดศีรษะ หนัก ๆ หัว วิงเวียนโลกหมุน ปากและ
หนาเบี้ยว คัดจมูกและมีนํ้ามูก เลือดกําเดาไหล ติดเชื้อในจมูก ปวดคอที่เกิดจากการหันศีรษะ

2) โรคอื่น ๆ: คอพอก
วิธีฝงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุน หรือ รมยา
หมายเหตุ: 1) เปนลมหมดสติ: ใชจุดทงเทยีน (BL7)  ลั่วเชฺวี่ย (络却 Luò-Què, BL8)

2) อัมพาตใบหนา: ทงเทียน (BL7)  เฉิงกวาง (承光 Chéng-Guāng, BL6)
☯ BL8 ลั่วเชฺวี่ย (络却 Luò-Què)

ความหมาย: ลัว่ (络) แปลวา เชื่อม; เชฺวี่ย (却) แปลวา หันกลับ: จุดท่ีเสนกระเพาะปสสาวะเขา
สูจุดรางกายจากจุดน้ี หลังจากเชื่อมกับศีรษะ

ตําแหนง: บนศีรษะ  เหนือแนวไรผมดานหนา 5.5 ชุน และ ขางตอแนวกึง่กลางตัว 1.5 ชุน
 ขอบงใช: 1) โรคของศีรษะและความรูสกึ: วิงเวยีน โลกหมุน หูอื้อ คัดจมูก ปากและหนาเบ้ียว 
ตามัว บวมในลําคอ

2) โรคอื่น ๆ: คอพอก โรคจิตชนิดอารมณแปรปรวน  ชัก
วิธีฝงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุน หรือ รมยา 
หมายเหตุ: โรคจิตอารมณแปรปรวนใช จุดลั่วเชวี่ย (BL8)  ทิงหุย (GB2)  เสินซู (DU12)

☯ BL9 อวี้เจิ่น (玉枕 Yù-Zhěn) 
 ความหมาย: อวี ้ (玉) แปลวา หยก; เจิ่น (枕) แปลวา หมอน: เปนชื่อสมัยโบราณของกระดูก
ทายทอย (occipital bone) ซึ่งจุดน้ีอยูบนกระดูกทายทอย

ตําแหนง: บนศีรษะ เหนือแนวไรผมดานหนา 2.5 ชุน และ ขางตอแนวกึ่งกลางตัว 1.3 ชุน เปน
จุดลาดลงของขอบบนของปุมกระดูกทายทอยดานนอก
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ขอบงใช: 1) โรคของศีรษะและความรูสกึ: ปวดศีรษะ ปวดกลามเน้ือ ปวดกระบอกตา คัดจมูก
2) โรคอื่น ๆ: โรคที่เกิดจากความเย็นและลม อาเจียน

วิธีฝงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุน หรือ รมยา
☯ BL10 เทียนจู (天柱 Tiān-Zhù)

 ความหมาย: เทียน (天) แปลวา ขางบน; จู (柱) แปลวา เสา: จูกู เปนชื่อโบราณของกระดูก
สันหลังสวนคอ จุดเทียนจูอยูดานขางของกระดกูสันหลังสวนคอ

ตําแหนง: เหนือชายผมดานหลังขึ้นมา 0.5 ชุน และหางจากแนวกึ่งกลางตวั 1.3 ชุน
ขอบงใช: ปวดศีรษะ คอแข็ง คัดจมูก โรคจิต อาละวาด ลมชกั ปวดบา ปวดหลัง กลุมความรอน
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง หรือแทงราบ 0.5-0.8 ชุน 
ขอควรระวัง: หามปกเฉียงขึ้น เพราะจะโดนกานสมอง

☯ BL11 ตาจู (大杼 Dà-Zhù)
 ความหมาย: ตา (大)  แปลวา ใหญ; จู (杼) แปลวา กระสวย: กระดูกสันหลังสวนอกที่หน่ึงมี
ขนาดใหญ  มี spinous process รูปรางเหมือนกระสวย  จุดตาจูอยูขาง spinous process

จุดเฉพาะ: จุดตัดของเสนเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะและเสนมือไทหยางลําไสเล็ก  จุดอิทธิพล
ของกระดูก

ตําแหนง: ระดับขอบลางปุม (spinous process) กระดูกสันหลังอกที่ 2 ขางตอแนวกึง่กลางตวั 
1.5 ชุน 

ขอบงใช: ตัวรอน คอแข็ง ปวดไหลและบา
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุน  

☯ BL12 เฟงเหมิน (风门 Fēng-Mén) 
 ความหมาย: เฟง (风) แปลวา ลม;  เหมิน (门) แปลวา ประตู: จุดเฟงเหมินอยูตรงที่ถูกลม
รุกรานไดงาย และใชรักษาโรคทีเ่กิดจากลมไดดี  

ตําแหนง: บนหลัง  ระดับขอบลางปุมกระดูกสนัหลังอกที่ 3  ขางตอแนวกึง่กลางตัว 1.5 ชุน  
ขอบงใช: ไอ ตวัรอน ปวดศีรษะ คอแข็ง ปวดทรวงอกและหลงั หวัด หอบหืด ปอดอักเสบ
สรรพคุณเดน: รักษากลุมอาการภายนอก และชวยกระจายชี่ปอด
วิธีฝงเข็ม: แทงเขาแนวกึ่งกลาง 0.5-0.8 ชุน
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☯ BL13 เฟยซู (肺俞 Fèi-Shū)
ความหมาย: เฟย (肺) แปลวา ปอด;  ซ ู(俞) แปลวา จุด: จุดท่ีชี่ของปอดไหลเวียนมาที่หลัง 
จุดเฉพาะ: จุดซูหลังของปอด
ตําแหนง: บนหลัง  ระดับขอบลางปุมกระดูกสนัหลังอกที่ 3  ขางตอแนวกึ่งกลางตัว 1.5 ชุน 
ขอบงใช: ไอ หอบ คัดจมูก ไอเปนเลือด รอนเปนเวลา รอนจากกระดูก เหงื่อออกมากตอน

กลางคืน หลอดลมอักเสบ COPD วัณโรคปอด หืดหอบ ลมพิษ เลิกบุหรี่ สงเสริมสุขภาพ
สรรพคุณเดน: รักษาโรคเกี่ยวกบัปอด
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุน ปลายเข็มชี้ไปหากระดูกสันหลัง

☯ BL14 จฺเหวียอินซ ู(厥阴俞 Jué-Yīn-Shū)
ความหมาย: จฺเหวียอิน (厥阴) แปลวา  ปลายเสนลมปราณอิน; ซู (俞) แปลวา จุด: จฺเหวียอิน 

หมายถึง เยื่อหุมหัวใจ จุดจฺเหวียอินซู เปนจุดท่ีลมปราณจากเยื่อหุมหัวใจไหลเวียนมาที่หลัง
จุดเฉพาะ: จุดซูหลังของเยื่อหุมหัวใจ
ตําแหนง: บนหลัง  ระดับขอบลางปุมกระดูกสนัหลังอกที่ 4  ขางตอแนวกึ่งกลางตัว 1.5 ชุน
ขอบงใช: รักษาอาการไอ ปวดบริเวณหัวใจ แนนหนาอก อาเจียน 
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุน

☯ BL15 ซินซู (心俞 Xīn-Shū) 
ความหมาย: ซิน (心) แปลวา หัวใจ; ซู (俞) แปลวา จุด: จุดที่ชี่ของหวัใจไหลเวียนมาที่หลัง
จุดเฉพาะ: จุดซูหลังของหัวใจ
ตําแหนง: บนหลัง  ระดับขอบลางปุมกระดูกสนัหลังอกที่ 5  ขางตอแนวกึง่กลางตัว 1.5 ชุน 
ขอบงใช: ปวดบริเวณหัวใจ ตกใจ ใจสั่น ไอ อาเจียนเปนเลือด นอนไมหลับ หลงลืม เหงื่อออก

มากตอนกลางคืน ฝนเปยก โรคจิต ลมชัก
 สรรพคุณเดน: กลุมอาการของหัวใจและเสนเลือดหัวใจ รวมถึงความผิดปกติของเสนลมปราณ
หวัใจกลุมอาการของปอด เปนจุดสงเสริมสขุภาพ

วิธีฝงเข็ม:  แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุน
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☯ BL16 ตูซู (督俞 Dū-Shū)
ความหมาย:  ต ู(督) แปลวา เสนตู; ซ ู(俞) แปลวา จุด: จุดน้ี ชี่ของเสนลมปราณตูแผมาที่หลัง
ตําแหนง:  บนหลัง  ระดับขอบลางปุมกระดูกสันหลังอกที่ 6  ขางตอแนวกึง่กลางตัว 1.5 ชุน 
ขอบงใช: 1) โรคระบบยอยอาหาร: ปวดกระเพาะอาหารหรือปวดทอง ทองอืด สะอึก เสียงลม

ในลําไส
2) โรคหัวใจและหลอดเลือด: ปวดบริเวณหัวใจ  ใจสั่น
3) โรคอื่น ๆ เชน ไขและโรคที่เกิดจากความเย็น

วิธีฝงเข็ม:  ปกเฉียง 0.5 ชุน หรือ ครอบถวย
☯ BL17 เกอซู (膈俞 Gé-Shū)

ความหมาย: เกอ (膈) แปลวา กระบังลม; ซู (俞) แปลวา จุด: จุดท่ีลมปราณของกระบังลม
ไหลเวียนมาที่หลัง

จุดเฉพาะ:  จุดอิทธิพลของเลอืด 
ตําแหนง:  บนหลัง  ระดับขอบลางปุมกระดูกสันหลังอกที่ 7  ขางตอแนวกึง่กลางตัว 1.5 ชุน 
ขอบงใช: อาเจียน สะอึก ไอ หอบ อาเจียนเปนเลือด รอนเปนเวลา เหงื่อออกมากตอนกลางคืน 

โลหิตจาง เม็ดเลือดขาวนอย
 สรรพคุณเดน: ใชกับโรคเลือด อาการกระบังลมเกร็ง อาเจียนจากเสนประสาทกระบังลมผิดปกต ิ
สงเสริมสขุภาพ  

วิธีฝงเข็ม:  แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุน
☯ BL18 กานซู (肝俞 Gān-Shū)

ความหมาย: กาน (肝) แปลวา ตับ; ซู (俞) แปลวา จุด: จุดท่ีลมปราณจากตับไหลเวยีนมาที่หลัง
จุดเฉพาะ: จุดซูหลังของตับ
ตําแหนง: บนหลัง  ระดับขอบลางปุมกระดูกสนัหลังอกที่ 9  ขางตอแนวกึ่งกลางตัว 1.5 ชุน 
ขอบงใช: ดีซาน ปวดชายโครง โรคจิต อาละวาด ลมชัก ตาแดง ตาบอดกลางคืน อาเจียนเปน

เลือด ปวดกลางหลัง 
สรรพคุณเดน: โรคที่เกี่ยวของกับระบบตับ และอาการเฉพาะที่
วิธีฝงเข็ม:  แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุน
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☯ BL19 ตานซู (胆俞 Dǎn-Shū)
ความหมาย: ตาน (胆) แปลวา  ถุงนํ้าดี; ซ ู(俞) แปลวา จุด: จดุท่ีชี่ของถุงนํ้าดีไหลเวยีนมาที่หลัง
จุดเฉพาะ: จุดซหูลังของถุงนํ้าดี
ตําแหนง: บนหลัง  ระดับขอบลางปุมกระดูกสนัหลังอกที่ 10  ขางตอแนวกึง่กลางตัว 1.5 ชุน 
ขอบงใช: ดีซาน ปากขม วัณโรคปอด รอนเปนเวลา ปวดชายโครงสขีาง
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุน

☯ BL20 ผีซู (脾俞 Pí-Shū)
ความหมาย:  ผี (脾) แปลวา มาม; ซู (俞) แปลวา จุด: จุดที่ชี่ของมามไหลเวียนมาที่หลัง
จุดเฉพาะ:  จุดซูหลังของมาม
ตําแหนง:  บนหลัง  ระดับขอบลางปุมกระดูกสันหลังอกที่ 11  ขางตอแนวกึง่กลางตัว 1.5 ชุน 
ขอบงใช: ทองอดื  ดีซาน  อาเจียน  ทองเสีย  ถายบิด  อุจจาระเปนเลือด บวมน้ําปวดหลัง
วิธีฝงเข็ม:  แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุน

☯ BL21 เวยซู (胃俞 Wèi-Shū)
ความหมาย: เวย (胃 ) แปลวา กระเพาะอาหาร; ซู (俞 ) แปลวา จุด: จุดท่ีลมปราณจาก

กระเพาะอาหารไหลเวียนมาที่หลัง 
จุดเฉพาะ:  จุดซูหลังของกระเพาะอาหาร 
ตําแหนง:  บนหลัง  ระดับขอบลางปุมกระดูกสันหลังอกที่ 12  ขางตอแนวกึง่กลางตัว 1.5 ชุน 
ขอบงใช:  ปวดทรวงอกและชายโครง ปวดกระเพาะอาหาร อาเจียน ทองอืดแนน เสียงลําไสดัง
วิธีฝงเข็ม:  แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุน

☯ BL22 ซานเจียวซู (三焦俞 Sān-Jiāo-Shū)
ความหมาย: ซานเจียว (三焦) แปลวา อวัยวะซานเจียว; ซู (俞) แปลวา จุด: จุดท่ีลมปราณ

จากซานเจียวไหลเวียนมาที่หลัง 
จุดเฉพาะ: จุดซูหลังของซานเจียว 
ตําแหนง: บนหลัง  ระดับขอบลางปุมกระดูกสนัหลังเอวที่ 1  ขางตอแนวกึง่กลางตัว 1.5 ชุน 
ขอบงใช: เสียงลําไสดัง ทองอดื อาเจียน ทองเสีย ถายบิด บวมน้ํา ปวดเอวและหลัง ตับแขง็ 
วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 0.5-1.0 ชุน
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☯ BL23 เซิ่นซู (肾俞 Shèn-Shū)
ความหมาย: เซิ่น (肾) แปลวา ไต; ซ ู(俞) แปลวา จุด: จุดท่ีลมปราณจากไตไหลเวยีนมาที่หลัง
จุดเฉพาะ: จุดซูหลังของไต
ตําแหนง: บนหลัง  ระดับขอบลางปุมกระดูกสนัหลังเอวที่ 2  ขางตอแนวกึง่กลางตัว 1.5 ชุน  
ขอบงใช: ปสสาวะรดที่นอน ฝนเปยก สมรรถภาพทางเพศเสื่อม ประจําเดือนผิดปกติ ตกขาว 

บวมน้ํา หูอื้อ หูตึง ปวดเอว 
สรรพคุณเดน: รักษากลุมอาการของระบบไต
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1.0 ชุน

☯ BL24 ชี่ไหซู (气海俞 Qì-Hǎi-Shū)
ความหมาย: ชี่ไห (气海) แปลวา ทะเลของชี่ปฐมภูมิ; ซู (俞) แปลวา จุด: จดุท่ีอยูตรงขามกบั

จุดชี่ไห (气海 Qì-Hǎi, CV6) ที่ซึ่งชี่ปฐมภูมิแผเขาสูหลัง
ตําแหนง: บนหลัง  ระดับขอบลางปุมกระดูกสนัหลังเอวที่ 3  ขางตอแนวกึง่กลางตัว 1.5 ชุน

 ขอบงใช: 1) โรคระบบปสสาวะและสืบพันธุ: ประจําเดือนมาไมปกติ ปวดประจําเดือน ตกเลือด
จากมดลูก มดลูกยื่นยอย ตกขาว เสื่อมสมรรถภาพ หลั่งเร็ว ปสสาวะขุน ปสสาวะไมออก ปสสาวะกระ
ปริดกระปอย ปสสาวะขัดปวด 

2) โรคระบบขับถาย: ริดสีดวงทวาร ถายอุจจาระเปนเลือด
3) โรคอื่น ๆ: ปวดตามแนวกระดูกสันหลัง ออนแรงหรือชาท่ีขา

วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 1.0-1.5 ชุน หรือ ครอบถวย
☯ BL25 ตาฉางซ ู(大肠俞 Dà-Cháng-Shū)

ความหมาย: ตาฉาง (大肠) แปลวา ลําไสใหญ; ซู (俞) แปลวา จุด: เปนจุดท่ีชี่ของลําไสใหญ 
ไหลเวียนมาที่หลัง

จุดเฉพาะ: จุดซูหลังของลําไสใหญ
ตําแหนง: บนหลัง  ระดับขอบลางปุมกระดูกสนัหลังเอวที่ 4  ขางตอแนวกึง่กลางตัว 1.5 ชุน 
ขอบงใช: ทองอดื ทองเสีย ทองผูก ปวดเอว 
สรรพคุณเดน: ทองเสีย ปวดเอว
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.8-1.2 ชุน
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☯ BL26 กวานเหยฺวยีนซ ู(关元俞 Guān-Yuān-Shū)
ความหมาย: กวาน (关) แปลวา เก็บ; เหยฺวียน (元) แปลวา ชี่ปฐมภูมิ; ซู (俞) แปลวา จุด: 

จุดน้ีอยูตรงขามกับจุดกวานเหยฺวียน ที่ซึ่งชี่อินและหยางปฐมภูมิไหลเวียนมาที่หลัง
ตําแหนง: บนหลัง  ระดับขอบลางปุมกระดูกสนัหลังเอวที่ 5  ขางตอแนวกึง่กลางตัว 1.5 ชุน 
ขอบงใช: 1) โรคระบบยอยอาหาร : ทองอืด, ทองเสีย 

2) โรคระบบสบืพันธุและปสสาวะ: กอนในทอง ปสสาวะไมมี ปสสาวะกระปริกระปรอย
ประจําเดือนมาไมหยุด ประจําเดือนมาไมสมํ่าเสมอ  

3) โรคอื่น ๆ เชน ปวดหลังจากลม  ไขหวัด  เบาจืด
วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 0.7-1 ชุน หรือ ครอบถวย

☯ BL27 เสี่ยวฉางซู (小肠俞 Xiǎo-Cháng-Shū)
ความหมาย: เสี่ยวฉาง (小肠) แปลวา ลําไสเลก็; ซู (俞) แปลวา จุด: จุดท่ีลมปราณจากลําไส

เล็กไหลเวยีนมาที่หลัง
 ตําแหนง: บนกระเบนเหน็บ ระดับรูหลังกระเบนเหน็บที่ 1 (first posterior sacral foramen) 
ขางตอแนวกึง่กลางตัว 1.5 ชุน 

ขอบงใช: ปากเบี้ยว หนาบวม ปวดฟน โรคจิตอาละวาด ลมชกั ปวดกระเพาะอาหาร เทาไมมีแรง
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุน

☯ BL28 ผังกวางซ ู(膀胱俞 Páng-Guāng-Shū)
ความหมาย: ผังกวาง (膀胱) แปลวา กระเพาะปสสาวะ; ซู (俞) แปลวา จุด: จุดท่ีลมปราณจาก

กระเพาะปสสาวะไหลเวียนมาที่หลัง
จุดเฉพาะ: จุดซูหลังของกระเพาะปสสาวะ

 ตําแหนง: บนกระเบนเหน็บ  ระดับรูหลังกระเบนเหน็บที่ 2 (second posterior sacral foramen)  
ขางตอแนวกึง่กลางตัว 1.5 ชุน 

ขอบงใช: ปสสาวะขัด ปสสาวะรดที่นอน ปวดเกร็งเอว ทองเดินทองผูก
วิธีฝงเข็ม: แทงตรงหรือแทงเฉียง 0.8-1.2 ชุน 

☯ BL29 จงหลี่ซู (中膂俞 Zhōng-Lǔ-Shū)
ความหมาย: จง (中) แปลวา กลาง; หลี ่(膂) แปลวา กลามเน้ือขางกระดูกสันหลัง; ซู (俞)

แปลวา จุด: จุดตรงกลางตวัที่ซึ่งชี่ของกลามเน้ือหลัง 2 ขางกระดูกสันหลัง ไหลเวียนมาที่หลัง
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 ตําแหนง: บนกระเบนเหน็บ  ระดับรูหลังกระเบนเหน็บที่ 3 (third posterior sacral foramen) 
ขางตอแนวกึง่กลางตัว 1.5 ชุน 

ขอบงใช: 1) โรคระบบยอยอาหาร: ทองเสีย ทองอืด 
2) โรคอื่นๆ เชน หลังแข็ง  ปวดหลัง  นอนราบลําบาก  ไสเลือ่น

วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1.0 ชุน หรือ รมยา
☯ BL30 ไปหวนซู (白环俞 Bái-Huán-Shū)

ความหมาย: ไป (白) แปลวา ขาว; หวน (环) แปลวา วงแหวน; ซู (俞) แปลวา จุด: จุดท่ี 
หมายถึง ระดูขาว (ตกขาว) 
 ตําแหนง: บนกระเบนเหน็บ ระดับรูหลังกระเบนเหน็บที่ 4 (fourth posterior sacral foramen) 
ขางตอแนวกึง่กลางตัว 1.5 ชุน 
 ขอบงใช: 1) ระบบสืบพันธุและปสสาวะ: ตกขาว ประจําเดือนมาไมปกติ ตกเลือด ประจําเดือน
ค่ังคาง ไมมีนํ้ากาม ปสสาวะขุน ปสสาวะสีเขม 

2) โรคอื่น ๆ: ปวดหลังสวนลาง ปวดขา ขาออนแรงชา ไสเลื่อน
วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 0.5-1.0 ชุน หรือ รมยา

☯ BL31 ซางเหลียว (上髎 Shàng-Liáo)
ความหมาย: ซาง (上) แปลวา บน; เหลียว (髎) แปลวา รู: จุดตรงรูบนของกระดูกกระเบนเหน็บ

 ตําแหนง: บนกระเบนเหน็บ ตรงรูหลังกระเบนเหน็บที่ 1 (first posterior sacral foramen)  ตรง
จุดกึ่งกลางระหวางแนวกึ่งกลางตัว และ posterior superior iliac spine

ขอบงใช: 1) โรคของระบบปสสาวะและสบืพันธุ: ปสสาวะไมออก ปสสาวะขุน ประจําเดือนมา
ไมปกติ มดลูกหยอน ตกขาวที่มีสีขาวและแดง คันบริเวณอวยัวะเพศ ปวดประจําเดือน มีบุตรยาก ไร
สมรรถภาพทางเพศ 

2) โรคอื่น ๆ: หลังแข็ง ปวดหลงั เขาและขาปวดออนแรง:
วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 0.7-1.0 ชุน หรือ รมยา

☯ BL32 ชื่อเหลียว (次髎 Cì-Liáo)
ความหมาย: ชื่อ (次) แปลวา ที่สอง; เหลียว (髎) แปลวา ร:ู จุดตรงรูที่สองของกระดูกกระเบนเหน็บ

 ตําแหนง: บนกระเบนเหน็บ  ตรงรูหลังกระเบนเหน็บที่ 2 (second posterior sacral foramen) 
อยูลางและในตอ posterior superior iliac



การฝงเข็ม-รมยา 148

ขอบงใช:  ปสสาวะขัด ปวดเอว ปวดขา ปวดระดู ระดูผิดปกติ ตกขาว ฝนเปยก ไสเลื่อน
วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 1.0-1.5 ชุน หรือ รมยา

☯ BL33 จงเหลียว (中髎 Zhōng-Liáo)
ความหมาย: จง (中 ) แปลวา ตรงกลาง; เหลียว (髎 ) แปลวา รู: จุดตรงรูกลางของกระดูก

กระเบนเหน็บ 
 ตําแหนง: บนกระเบนเหน็บ ตรงรูหลังกระเบนเหน็บที่ 3 (third posterior sacral foramen) อยู
ลางและในตอ จดุชื่อเหลียว (BL32) 

ขอบงใช:  1) โรคระบบสืบพันธุและปสสาวะ: ระดูมาไมปกติ  ตกขาวมีลักษณะขาวและขุน 
2) โรคระบบยอยอาหาร: ทองผกู ปวดทอง ปวดในลําไส ถายเหลว
3) โรคอื่น ๆ เชน ปวดหลังสวนลาง

วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 0.7-1.0 ชุน หรือ รมยา 
☯ BL34 เซี่ยเหลียว (下髎 Xià-Liáo)

ความหมาย: เซี่ย (下) แปลวา ลาง; เหลียว (髎) แปลวา ร:ู จุดตรงรูลางของกระดกูกระเบนเหน็บ 
 ตําแหนง: บนกระเบนเหน็บ ตรงรูหลังกระเบนเหน็บที่ 4 (fourth posterior sacral foramen) 
อยูลางและในตอ จุดจงเหลียว (BL33) 

ขอบงใช: 1) โรคระบบสืบพันธุและปสสาวะ: ไมปสสาวะ ตกขาว ปวดประจําเดือน 
2) โรคระบบทางเดินอาหาร: มีเสียงลมในลําไส ทองเสีย ทองผกู ถายเปนเลือด
3) โรคอื่น ๆ: ปวดหลัง หลังแขง็ หันตัวลําบาก

วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 0.7-1.0 ชุน หรือ รมยา 
☯ BL35 หุยหยาง (会阳 Huì-Yáng)

ความหมาย: หุย (会) แปลวา ขาม; หยาง (阳) แปลวา หยาง ของอิน-หยาง: จุดเกี่ยวของกบัเสน
ลมปราณหยางและตัดกับเสนลมปราณตู ซึ่ง ความหมายก็คือ ทะเลของเสนลมปราณหยาง

ตําแหนง: ระดับปลายกระดูกกนกบ, ขางตอแนวกึ่งกลางตวั 0.5 ชุน
 ขอบงใช: 1) โรคระบบสืบพันธุและปสสาวะ: ตกขาวมีสขีาวและแดง ปวดหลังหรือหลังแขง็จาก
ประจําเดือน ไรสมรรถภาพทางเพศ เหงื่อออกมากผิดปกติ  คันบริเวณอวัยวะเพศ 

2) โรคระบบทางเดินอาหาร: ทองเสีย ถายเปนเลือด ริดสีดวงทวาร ปวดทอง ปวด
ทองจากความเย็น 
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3) โรคอื่น ๆ: เชน ปวดหลัง หลังแข็ง
วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 0.5-1.0 ชุน หรือ รมยา

☯ BL36 เฉิงฝ ู(承扶 Chéng-Fú)
ความหมาย: เฉิง (承) แปลวา คง, รับ; ฝ ู(扶) แปลวา สนับสนุน, พยุง: จุดน้ีอยูบนสวนบน

ของตนขาและกึง่กลางของรอยพับที่กนกับตนขามีหนาที่สนับสนุน (พยุงขา) หรือรับนํ้าหนักตัว
ตําแหนง: บนตนขาดานหลัง  ตรงจุดกึ่งกลางของรอยพับบริเวณกนยอย

 ขอบงใช: 1) โรคตามแนวเสนลมปราณ: ปวดบริเวณหลังดานลาง ปวดตามแนวกระดูกสนัหลัง 
เย็นและปวดบริเวณหลังดานลาง ปวดบวมบริเวณอวัยวะเพศ

2) โรคทางเดินปสสาวะ: ปสสาวะขัด
3) โรคทวารหนัก: ริดสีดวงทวาร ลําไสไมบีบตัว

วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 0.5-1.5 ชุน หรือ รมยา 
☯ BL37 อินเหมิน (殷门 Yīn-Mén)

ความหมาย: อิน (殷) แปลวา ความหนา; เหมิน (门) แปลวา ประตู: กลามเน้ือของจุดน้ีจะหนา 
จุดน้ีเปนประตูที่ชี่ของเสนลมปราณกระเพาะปสสาวะผาน
 ตําแหนง: อยูดานหลงัของตนขา บนเสนเชื่อมระหวาง จุดเฉิงฝ ู(BL36) และ จุดเหวยจง (BL40) 
ใตจุดเฉิงฝู 6 ชุน

ขอบงใช: ขอกระดูกสันหลังแข็งและปวดเวลานอน ปวดขาและตนขาดานขาง
วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 0.7-1.5 ชุน หรือ รมยา 

☯ BL38 ฝูซ่ี (浮郄 Fú-Xì)
ความหมาย: ฝู (浮) แปลวา ลอย; ซี่ (郄) แปลวา เหมือน: จุดน้ีอยูบนขอบบนของ popliteal 

fossa 
 ตําแหนง: อยูดานขางของรอยพับหลังเขา 1 ชุน  เหนือจุดเหวยหยาง (BL39) ดานในตอเอ็นของ
กลามเน้ือ biceps femoris

ขอบงใช: ชาบริเวณกนและตนขา  กลามเน้ือแขนสวนบนแข็งเกร็ง
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1.0 ชุน หรือ รมยา 
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☯ BL39 เหวยหยาง (委阳 Wěi-Yáng)
ความหมาย: เหวย (委 ) แปลวา ทางโคง; หยาง (阳 ) แปลวา หยาง ของอิน-หยาง: หยาง 

หมายถึง ขางนอก จุดเหวยหยาง อยูตรงริมดานนอกของรอยพับหลังเขา
 ตําแหนง: อยูตรงปลายดานนอกของรอยพับหลังเขา ตรงขอบดานในของเอ็นของกลามเนื้อ biceps 
femoris

ขอบงใช: ปวดเกร็งเอว ปวดเกร็งขา ทองอืด ปสสาวะขัด
วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 1.0-1.5 ชุน 

☯ BL40 เหวยจง (委中 Wěi-Zhōng)
ความหมาย: เหวย (委) แปลวา ทางโคง; จง (中) แปลวา ตรงกลาง: จุดอยูกึ่งกลางรอยพบั

หลังเขา
ตําแหนง:  อยูตรงกึ่งกลางของรอยพับหลังเขา

 ขอบงใช: 1) โรคตามเสนลมปราณ: ปวดทองและหลงั หนักและปวดบริเวณหลังและเอว ออน
แรงและชาเนื่องจากลมและความชื้น อัมพาตของขา กลามเน้ือตนแขนเกร็งหดตัว ปวดเขาและจํากัดการ
เคลื่อนไหว 

2) โรคทางเดินอาหาร: โรคอหิวาห เจ็บลิ้นป อาเจียน ทองเสีย
3) โรคทางจิต: wind stroke, coma, โรคลมชัก โรคชักกระตุก
4) โรคผิวหนัง: ผิวหนังอักเสบติดเชื้อบริเวณหลังสวนเอว โรคไฟลามทุง โรคผื่นคัน

เปนนํ้าเหลือง ฝหนองที่เตานม คันที่แคมชองคลอด โรคเรื้อน 
5) โรคอื่น ๆ: ไขแตไมมีเหงื่อ มาลาเรีย เลือดกําเดาไหล เจ็บคอ เหงื่อออกเอง เหงื่อ

ออกกลางคืน (summer heat) ปสสาวะขัด 
วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 1.0-1.5 ชุน หรือ ปลอยเลือด

☯ BL41 ฟูเฟน (附分 Fù-Fēn)
ความหมาย: ฟู (附) แปลวา จับ, เกาะติด; เฟน (分) แปลวา กระจาย: เสนลมปราณกระเพาะ

ปสสาวะวิ่งลงสองขางจากคอสองเสน จุดน้ีเปนจุดเริ่มตนของเสนท่ีสองแยกจากเสนแรก
ตําแหนง: บนหลัง  ระดับขอบลางปุมกระดูกสนัหลังอกที่ 2  ขางตอแนวกึ่งกลางตัว 3 ชุน 
ขอบงใช: กลามเน้ือไหลหลังเกรง็ ปวดเกร็งคอหันลําบาก ชาตนแขน
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.3-0.5 ชุน หรือ รมยา  
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☯ BL42 พอหู (魄户 Pò-Hù)
ความหมาย: พอ (魄) แปลวา จิต, วิญญาณ; หู (户) แปลวา ประตู: ปอดเก็บจิตวิญญาณ จุดน้ี

เปนระดับเดียวกับจุดเฟยซู (肺俞 Fèi-Shū, BL13) เปนเหมือนประตูสําหรับชี่ของปอด
ตําแหนง: บนหลัง  ระดับขอบลางปุมกระดูกสนัหลังอกที่ 3  ขางตอแนวกึง่กลางตัว 3 ชุน 

 ขอบงใช: 1) โรคระบบทางเดินหายใจ: ไอ หอบหืด ความผิดปกติของปอดจากการทํางานมาก
เกินไป โรคปอด วัณโรค ไขหนาแดงจากหยินพรอง 

2) โรคทางเดินอาหาร: ทองรวง อาเจียน รูสึกอึดอัดในชองอก
3) โรคอื่น ๆ เชน คอแข็งจากหนัศีรษะไมได ปวดในเอวและหลัง ปวดชองอก

วิธีฝงเข็ม:  แทงเฉียง 0.3-0.5 ชุน หรือ รมยา  
☯ BL43 เกาฮฺวาง (膏肓 Gāo-Huāng)

ความหมาย: เกา (膏) แปลวา ไขมัน; ฮฺวาง (肓) แปลวา เยือ่หุมหัวใจ: เกาฮฺวาง หมายถึง สวน
หน่ึงของเยื่อหุมหัวใจ จุดเกาฮฺวางอยูระดับเดียวกับ จุดจฺเหวียอินซู (厥阴俞 Jué-Yīn-Shū, BL14)

ตําแหนง: บนหลัง ระดับขอบลางปุมกระดูกสันหลังอกที่ 4 ขางตอแนวกึ่งกลางตัว 3 ชุน 
ขอบงใช: ไอ หอบ วัณโรคปอด ความจําเสื่อม ฝนเปยก อาหารไมยอย
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุน หรือ รมยา 

☯ BL44 เสินถัง (神堂 Shén-Táng)
ความหมาย: เสิน (神) แปลวา จิตใจ; ถาง (堂) แปลวา หองโถง: หัวใจเปนบานของจิตใจ จุดน้ี

อยูระดับเดียวกบั จุดซินซู (BL15) เปนเหมือนหองโถงสําหรับจิตใจในบาน
ตําแหนง: บนหลัง  ระดับขอบลางปุมกระดูกสนัหลังอกที่ 5  ขางตอแนวกึ่งกลางตัว 3 ชุน 
ขอบงใช: 1) โรคหลอดเลือดและหัวใจ: ใจสั่นรุนแรง ปวดหัวใจ อึดอัดแนนอก หายใจตื้นสั้น 

2) โรคทางเดินหายใจ: ไอ หายใจลําบากจากชีย่อนกลับขึ้นมา ไขตานตอความเย็น
3) โรคจิตเวช: นอนไมหลับ หงุดหงิด รําคาญ
4) โรคอื่น ๆ: ปวดไหลหลงั กระดูกไขสันหลังแข็งจากการนอน

วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.3-0.5 ชุน หรือ รมยา 
☯ BL45 อี้สี ่(议喜 Yì-Xí)

ความหมาย: อี้สี่ (议喜) แปลวา เสียงสัญญาณ; ถาผูปวยพูดคําวาอ้ีสี่ เม่ือหมอเอานิ้วชี้ ที่จุดจะ
รูสึกถงึ การสั่นของเสยีง
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ตําแหนง: บนหลัง  ระดับขอบลางปุมกระดูกสนัหลังอกที่ 6  ขางตอแนวกึง่กลางตัว 3 ชุน 
ขอบงใช: 1) โรคทางเดินหายใจ: ไอ หายใจลําบาก เจ็บทรวงอก ราวไปหลัง 

2) โรคอื่น ๆ เชน ไขไมมีเหงื่อออก มาลาเรีย นอนไมหลับและกระสับกระสายจากอิน
พรอง วงิเวียน ปวดตา เลือดกําเดาไหล

วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.3-0.5 ชุน หรือ รมยา 
☯ BL46 เกอกวาน (膈关 Gé-Guān)

ความหมาย: เกอ (膈) แปลวา กระบังลม; กวาน (关) แปลวา ผาน: จุดท่ีอยูระดับเดียวกับจุด
เกอซู (膈俞 Gé-Shū, BL17)

ตําแหนง: บนหลัง  ระดับขอบลางปุมกระดูกสนัหลังอกที่ 7  ขางตอแนวกึง่กลางตัว 3 ชุน 
ขอบงใช: 1) โรคทางเดินอาหาร: เบื่ออาหาร หายใจลําบากติดขัด อาเจียน สะอึก เรอ นํ้าลายสอ 

2) โรคอื่น ๆ เชน ปวดตามแนวกระดูกสันหลัง ปสสาวะสีเหลืองจัด โรคเลือด
วิธีฝงเข็ม:  แทงเฉียง 0.3-0.5 ชุน หรือ รมยา 

☯ BL47 หุนเหมิน (魂门 Hún-Mén)
ความหมาย: หุน (魂) แปลวา จิตวิญญาณ; เหมิน (门) แปลวา ประตู: ตับเปนท่ีเก็บของจิต

วิญญาณ จุดน้ีอยูระดับเดียวกับ จุดกานซู (肝俞 Gān-Shū, BL18) เปนเหมือนประตูของชีต่ับ
ตําแหนง: บนหลัง  ระดับขอบลางปุมกระดูกสนัหลังอกที่ 9  ขางตอแนวกึง่กลางตัว 3 ชุน 
ขอบงใช: 1) โรคของศีรษะและรับความรูสึก: ปวดศีรษะ วิงเวียน 

2) โรคทางเดินอาหาร: เบ่ืออาหาร อาเจียน มีเสียงลมในลําไส ทองเสีย
3) โรคอื่น ๆ: อึดอัดในชองอก ปวดหลัง เปนลม ปวดทองกระเพาะราวไปหลัง

กลามเน้ือแข็ง ปวดขอ ปสสาวะสีแดง
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.3-0.5 ชุน หรือ รมยา 

☯ BL48 หยางกัง (阳纲 Yáng-Gāng)
ความหมาย: หยาง (阳) แปลวา หยาง ของอิน-หยาง; กัง (纲) แปลวา กุญแจ: ถุงนํ้าดีเปน 

หยาง จุดน้ีอยูระดับเดียวกับตานซู (胆俞 Dǎn-Shū, BL19) และใชการรกัษาโรคถุงนํ้าดี
ตําแหนง: บนหลัง  ระดับขอบลางปุมกระดูกสนัหลังอกที่ 10  ขางตอแนวกึง่กลางตัว 3 ชุน 
ขอบงใช: 1) โรคทางเดินอาหาร: ปวดทอง เสียงลมในลําไส ทองเสีย ทองอืด เบ่ืออาหาร 
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2) โรคอื่น ๆ:  ปวดหนาอกชองอก  ไขตัวเหลืองตาเหลือง เบาหวาน
วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 0.3-0.5 ชุน หรือ รมยา

☯ BL49 อี้เซอ (意舍 Yì-Shè)
ความหมาย: อี้ (意) แปลวา ความคิด; เซอ (舍) แปลวา ที่อยู: มามเปนท่ีเก็บความคิด จุดน้ีอยู

ระดับเดียวกับ จุดผีซู (脾俞 Pí-Shū, BL20) เหมือนเปนท่ีเก็บชี่มาม
ตําแหนง: บนหลัง  ระดับขอบลางปุมกระดูกสันหลังอกที่ 11  ขางตอแนวกึง่กลางตัว 3 ชุน 
ขอบงใช:  1) โรคทางเดินอาหาร: อืดแนนทอง เสียงลมในลําไส ทองเสีย อาเจียน เบ่ืออาหาร 

2) โรคอื่น ๆ: เบาหวาน ไขตัวเหลืองตาเหลือง ปสสาวะสีแดงและเหลืองเขม ปวดสัน
หลัง โรคจากลมและความเย็น

วิธีฝงเข็ม:  แทงเฉียง 0.3-0.5 ชุน หรือ รมยา
☯ BL50 เวยชาง (胃仓 Wèi-Cāng)

ความหมาย: เวย (胃) แปลวา กระเพาะอาหาร; ชาง (仓) แปลวา บาน, ที่เก็บ: กระเพาะอาหาร
เปนท่ีเก็บอาหาร จุดน้ีอยูระดับเดียวกับจุดเวยซ ู(胃俞 Wèi-Shū, BL21) จึงทําหนาที่เสมือนยุงฉาง

ตําแหนง: บนหลัง  ระดับขอบลางปุมกระดูกสนัหลังอกที่ 12  ขางตอแนวกึง่กลางตัว 3 ชุน 
ขอบงใช:   1) โรคทางเดินอาหาร: ปวดทอง ปวดกระเพาะอาหาร โรคกระเพาะในเด็ก ทองผูก

2) โรคอื่น ๆ เชน บวมน้ํา  ปวดตามแนวกระดูกสันหลังทําใหนอนราบลําบาก
วิธีฝงเข็ม:  แทงเฉียง 0.3-0.5 ชุน หรือ รมยา

☯ BL51 ฮฺวางเหมิน (肓门 Huāng-Mén)
ความหมาย: ฮฺวาง (肓) แปลวา ผนังสําหรับกรอง; เหมิน (门) แปลวา ประตู: จุดน้ีอยูระดับ

เดียวกับจุดฮฺวางซู เปรียบเหมือนประตูของชี่ของซานเจียว
ตําแหนง: บนหลัง  ระดับขอบลางปุมกระดูกสนัหลังเอวที่ 1  ขางตอแนวกึง่กลางตัว 3 ชุน 
ขอบงใช: 1) โรคระบบทางเดินอาหาร: ปวดทอง ปวดกระเพาะอาหาร มีกอนในทอง ทองผูก

2) โรคหลังคลอดบุตร
วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 0.5-1.0 ชุน หรือ รมยา

☯ BL52 จื้อซ่ือ (志室 Zhì-Shì)
ความหมาย: จื้อ (志) แปลวา ตั้งใจ, มุงม่ัน; ซื่อ (室) แปลวา หองเก็บไต เก็บความตั้งใจ:

จุดน้ีอยูระดับเดียวกับจุดเสินซู จึงเปรียบเปนหองเก็บชี่ของไต
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ตําแหนง: บนหลัง  ระดับขอบลางปุมกระดูกสนัหลังเอวที่ 2  ขางตอแนวกึง่กลางตัว 3 ชุน 
 ขอบงใช: 1) โรคระบบปสสาวะและสืบพันธุ: นํ้ากามเคลื่อน ไรสมรรถภาพทางเพศ ปวดบวม
บริเวณอวัยวะเพศ ปสสาวะไมออก บวมน้ํา 

2) โรคระบบทางเดินอาหาร: ปวดกระเพาะอาหาร ทองอืด อาเจียนในเด็ก ทองผูก
3) โรคอื่น ๆ เชน ปวดหลัง  กระดูกสันหลังแขง็และปวด นอนราบไมได

วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 0.7-1.0 ชุน หรือ รมยา
 หมายเหตุ: ใชในการคลอดแบบ painless delivery โดยใชจดุจื้อซื่อ (BL52) จุดชี่ไหซ ู(BL24) 
ซื่อเหลียว (BL32) และจุดไทชง (LR3) 
☯ BL53 เปาฮฺวาง (包肓 Bāo-Huāng)

ความหมาย: เปา (包) แปลวา ถุง; ฮฺวาง (肓) แปลวา ผนัง: เปา หมายถึง กระเพาะปสสาวะ จดุ
น้ีอยูระดับเดียวกับจุดผังกวางซู
 ตําแหนง: บนกระเบนเหน็บ ระดับรูหลังกระเบนเหน็บที่ 2 (second posterior sacral foramen) 
ขางตอแนวกึง่กลางตัว 3 ชุน 

ขอบงใช: 1) โรคระบบปสสาวะและสืบพันธุ: ปสสาวะคั่ง ทองอืดดานลาง อวัยวะเพศบวม 
2) โรคทางเดินอาหาร: มีเสียงลมในทอง ทองอืด ทองผูก
3) โรคอื่น ๆ เชน ปวดตามแนวกระดูกสันหลัง

วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 0.7-1.3 ชุน หรือรมยา
☯ BL54 จื้อเปยน (秩边 Zhì-Biān)

ความหมาย: จื้อ (秩) แปลวา ลําดับ; เปยน (边) แปลวา ขอบเขต: จุดซูหลังของเสนลมปราณ
กระเพาะปสสาวะ จัดเรียงเปนลําดับ จุดน้ีคือจุดต่ําสุดของลําดับ
 ตําแหนง: บนกระเบนเหน็บ ระดับรูหลังกระเบนเหน็บที่ 4 (fourth posterior sacral foramen)  
ขางตอแนวกึง่กลางตัว 3 ชุน 
 ขอบงใช: 1) โรคตามเสนลมปราณ: ปวดหลังระดับเอวและกระเบนเหน็บทําใหนอนราบไมได 
รูสึกหนัก ๆ บริเวณเอวและกระเบนเหน็บทําใหเคลื่อนไหวลําบาก ออนแรงและชาขา 

2) โรคของทวารหนักและเบา เชน ปสสาวะสีแดง  ปวดอวัยวะเพศ  ริดสีดวงทวาร
วิธีฝงเข็ม:  แทงตรงหรือแทงเฉียง 1.0-1.5 ชุน หรือ รมยา
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รูปที่ 3-29  แสดงตําแหนงจุด BL11–BL54

รูปที่ 3-30  แสดงตําแหนงจุด BL27–BL54
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☯ BL55 เหอหยาง (合阳 Hé-Yáng)
ความหมาย: เหอ (合) แปลวา รวมเปนหน่ึงเดียว, อันหน่ึงอันเดียวกัน; หยาง (阳) แปลวา 

หยาง ของอิน-หยาง: เสนลมปราณวิ่งลงจากคอแลวแยกเปน 2 เสน หลังจากนั้นมาบรรจบกันท่ี จุด
เหวยหยาง (BL39) และจะลงไปต่ําเรื่อย ๆ ตามกลามเน้ือจุดสูงสุดของแนวน้ีจงึเปนหยาง

ตําแหนง: อยูในแนวที่เชื่อมกับจุดเหวยจง (BL40) และเฉิงซาน (BL57) ใตจุดเหวยจง 2 ชุน 
 ขอบงใช: 1) โรคตามแนวเสนลมปราณ: ปวดตามแนวกระดูกหลังราวลงทองสวนลางและชาขา   
หนัก บวมและปวดเขาและนอง 

2) โรคของระบบสืบพันธุ: ตกเลือดจากมดลูก ปวดหัวเหนา อัณฑะอักเสบ หมด
สมรรถภาพทางเพศ 

3) โรคระบบประสาท: ชัก เกรง็กลาม ชักเกรง็
4) โรคอื่น ๆ: ไสเลื่อน ปวดทองสวนบนและลาง

วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 0.7-1.0 ชุน หรือ รมยา
☯ BL56 เฉิงจิน (承筋 Chéng-Jīn)

ความหมาย: เฉิง (承) แปลวา ทําใหคงอยู; จิน (筋) แปลวา เอ็นและกลามเน้ือ: จุดน้ีอยูบน
กลามเน้ือนองซึ่งเปนกลามเน้ือสําคัญที่พยุงสวนบนของรางกาย
 ตําแหนง: ดานหลังขา บนเสนเชื่อมระหวางจุดเหวยจง (BL40) และ จุดเฉิงซาน (BL57) ตรง
กลางเนื้อนอง  ใตตอ จุดเหวยจง (BL40)  5 ชุน
 ขอบงใช: 1) โรคตามแนวเสนลมปราณ: เกร็งและปวดตามแนวกระดูกสนัหลัง  ปวดกลามเน้ือ 
หนัก ปวดหรือชาเขาและกลามเน้ือนอง  เกร็งจากลําไสอักเสบเฉียบพลัน (ถายเหลว อาเจียน ตะคริว) 
ปวดและขอเทายึดติด  บวมหลังเทา 

2) โรคของศีรษะและความรูสกึ: วิงเวยีน ปวดศีรษะ เลือดกําเดาไหล
3) โรคของระบบยอยอาหาร: อาเจียน ทองเสีย ทองผูก ริดสีดวงทวาร

วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 0.5-1.5 ชุน หรือ รมยา
☯ BL57 เฉิงซาน (承山 Chéng-Shān)

ความหมาย: เฉิง (承) แปลวา รับ; ซาน (山) แปลวา ภูเขา: กลามเน้ือนอง (gastrocnemius) 
นูนใหญเหมือนภูเขา จุดเฉิงซานอยูดานหลังกลามเน้ือเหมือนรองรับภูเขาเอาไว



จุดฝงเข็มบนเสนลมปราณ 157

 ตําแหนง: อยูทีน่อง ใตจุดเหวยจง (BL40) 8 ชุน บนแนวเสนตอระหวางจดุเหวยจงกับจุดตัด
ระหวางเสนระนาบตาตุมนอกกับเสนแนวกึ่งกลางเอ็นรอยหวาย เวลาเขยงเทาหรือกระดกปลายเทาจะเกิด
รอยบุมตรงดานลางกลามเน้ือ

ขอบงใช: ปวดขาชา ริดสีดวงทวาร ปวดเกร็งเอวและขา
วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 1.0-2.0 ชุน 

☯ BL58 เฟยหยาง (飞扬 Fēi-Yáng)
ความหมาย: เฟย (飞) แปลวา บิน; หยาง (扬) แปลวา ยกขึ้น: ดานนอก แปลวา หยาง, จุดน้ี

เปนจุดลั่วเชื่อมเสนลมปราณกระเพาะปสสาวะและตั้งอยูดานขางของขา และเสนลมปราณวิ่งหรือบินออก
จากจุดน้ีไปเสนลมปราณไต (เปนจุดลั่วของเสนลมปราณกระเพาะปสสาวะของไทหยางเทา)

จุดเฉพาะ: จุดลั่ว 
ตําแหนง: บนนอง 7 ชุนเหนือจุดคุนหลุน (BL60) และ 1 ชุน ขางและต่ํากวาจุดเฉิงซาน (BL57)
ขอบงใช: 1) โรคตามแนวเสนลมปราณ: ปวดหลังและขาหนีบ เปลี้ยและออนแรงของขา 2 ขาง 

กลามเน้ือเกร็งและเอ็นติดยึด ซึ่งทําใหงอขายาก  โรคเรื้อน
2) โรคของศีรษะและความรูสกึ: ปวดศีรษะ วิงเวียน คัดจมูก เลือดกําเดาไหล
3) โรคระบบประสาท: ชัก
4) โรคอื่น ๆ เชน ริดสีดวง ไขไมมีเหงื่อ

วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 0.7-1.0 ชุน  หรือรมยา
☯ BL59 ฟูหยาง (跗阳 Fū-Yáng)

ความหมาย: ฟู (跗) แปลวา กระดกขอเทา; หยาง (阳) แปลวา หยาง ของอิน-หยาง: หยาง
หมายถึง ขางบนและขางนอก จุดฟูหยางอยูเหนือกระดูกขอเทาดานนอกของขา

ตําแหนง: อยูดานนอกของขา เหนือจุดคุนหลุน (BL60)  3 ชุน
ขอบงใช: ปวดศีรษะ ปวดเอวและกระเบนเหน็บ ขาปวดไมมีแรง ตาตุมนอก บวมปวด
วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 0.8-1.2 ชุน

☯ BL60 คุนหลุน (昆仑 Kūn-Lún)
ความหมาย: คุนหลุน (昆仑) เปนชื่อภูเขาสูงทางภาคตะวันตกของจีน; ตาตุมนอกมีรูปรางเหมอืน

ภูเขา จุดคุนหลุนอยูขางนอกตาตุม
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ตําแหนง: อยูในรองระหวางดานหลังของตาตุมนอกกับเอ็นรอยหวาย
 ขอบงใช: ปวดเอวและกระเบนเหน็บ ปวดบวมสนเทา ปวดศีรษะ ปวดเกร็งทายทอย เลือดกําเดา
ไหล ตาลาย โรคจิต ลมชัก คลอดยาก

วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุน 

 

รูปที่ 3-31  แสดงตําแหนงจุด  BL36–BL58

รูปที่ 3-32  แสดงตําแหนงจุด BL59–BL67
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☯ BL61 ผูเซิน (仆参 Pú-Shēn)
ความหมาย: ผู (仆) แปลวา ผูรับใช; เซิน (参) แปลวา ใหความเคารพ: จุดน้ีอยูดานขางสนเทา

และถูกสัมผัส เม่ือผูรับใช (ลูกจาง) ใหทําความเคารพ
 ตําแหนง: ดานขางของเทา  หลังและต่ํากวาตาตุมดานนอก ต่ําจากจุดคุนหลุน (BL60) ขางตอ
กระดูกสนเทา บริเวณจุดชื่อมตอของผวิสีเขมกับสีจางที่เทา
 ขอบงใช: 1) โรคตามแนวเสนลมปราณ: ปวดสนเทา ปวดหลัง เกร็งเปนตะคริวจากลําไสอักเสบ
เฉียบพลัน ปวดเขา ออนแรงของขา 2 ขาง 

2) โรคจิตใจ: โรคอารมณแปรปรวณ ชัก เปนลมหมดสติ
3) โรคอื่น ๆ เชน อาเจียน สํารอก ปสสาวะขุนขัด

วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.2-0.3 ชุน หรือ รมยา
☯ BL62 เซินมาย (申脉 Shēn-Mài)

ความหมาย: เซิน (申) แปลวา ยื่นออกไป; มาย (脉) แปลวา เสนลมปราณ: เซินมาย เปนจุด
บนเสนลมปราณเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะที่ออกไปเชื่อมโยงกับเสนลมปราณหยางเชียว

จุดเฉพาะ: จุดเชื่อมโยงเสนลมปราณหยางเชียว 
ตําแหนง: อยูตรงรองขิดของลางของตาตุมนอก
ขอบงใช: ปวดศีรษะ วิงเวียน โรคจิตอาละวาด ลมชัก ปวดเมื่อยเอวและขา ตาแดง นอนไมหลับ
วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 0.3-0.5 ชุน

☯ BL63 จินเหมิน (金门 Jīn-Mén)
ความหมาย: จิน (金) แปลวา ทองคํา; เหมิน (门) แปลวา ประตู: จุดจินเหมิน อยูบนเสนเทา

ไทหยางกระเพาะปสสาวะ และเปนจุดเริ่มตนของเสนลมปราณหยางเหวย เปรยีบเปนประตูสูเสนหยางเหวย
จุดเฉพาะ: จุดซี

 ตําแหนง: อยูดานหนาและลางตอจุดเซินมาย ตรงรอยบุมใตกระดูก cuboid กึ่งกลางระหวางจุด
เซินมาย (BL62) กับจุดจิงกู (BL64)

ขอบงใช: ปวดศีรษะ ปวดเอว ปวดขาไมมีแรง โรคจิต ลมชัก ปวดตาตุมนอก
วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 0.3-0.5 ชุน 
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☯ BL64 จิงกู (京骨 Jīng-Gǔ)
ความหมาย: จิงกู (京骨) เปน ชื่อโบราณของ tuberosity ของกระดูก metatarsal ที่หา: จุดจิงกู

อยูใต tuberosity ของกระดูก metatarsal ที่หา
ตําแหนง: อยูใต tuberosity ของกระดูก metatarsal ที่หา บนแนวบรรจบของฝาเทาและหลงัเทา
ขอบงใช: ปวดศีรษะ ปวดทายทอย ตามัว ปวดเอวและขา โรคจิต  ลมชัก
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุน  

☯ BL65 ซูกู (束骨 Shù-Gǔ)
ความหมาย: ซูกู (束骨) เปน ชื่อโบราณของหวักระดูก metatarsal ที่หา : จุดซูกูอยูดานขางและ

ใตหัวกระดูกน้ี
ตําแหนง:  อยูหลังขอ metatarsophalangeal ที่หา บนแนวบรรจบของฝาเทาและหลังเทา
ขอบงใช:  ปวดศีรษะ ปวดทายทอย ตาลาย ปวดเอวและขา โรคจิต อาละวาด
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุน

☯ BL66 จูทงกู (足通谷 Zú-Tōng-Gǔ)
ความหมาย: จู (足) แปลวา เทา; ทง (通) แปลวา ผาน; กู (谷) แปลวา หุบเขา: จุดจูทงกูอยูใน

รองระหวางกระดูกเทา
ตําแหนง: อยูหนาขอ metatarsophalangeal ที่หา บนแนวบรรจบของฝาเทาและหลังเทา
ขอบงใช: ปวดศีรษะ ปวดทายทอย ตาลาย โรคจิต อาวะวาด เลือด กําเดาไหล
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.2-0.3 ชุน 

☯ BL67 จื้ออิน (至阴 Zhì-Yīn)
ความหมาย: จื้อ (至) แปลวา ถึง; อิน (阴) แปลวา อิน ของอิน-หยาง: หมายถึง เสนลมปราณ

เทาเสาอินไต จุดจื้ออินเปนจุดสุดทายของเสนเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ ที่ไปตอกับเสนเทาเสาอินไต
ตําแหนง: อยูมุมดานนอกของเสนน้ิวเทาท่ีหา หางจากมุมเล็บ 0.1 ชุน
ขอบงใช: ทารกทาผิดปกติในครรภ คลอดยาก ปวดศีรษะ ปวดตา คัดจมูก เลือดกําเดาไหล
วิธฝีงเข็ม:  แทงตรง 0.1 ชุน ถาปรับทาทารกในครรภใชวิธีรมยา
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8. เสนลมปราณเทาเสาอินไต (足少阴肾经 Zú-Shǎo-Yīn-Shèn-Jīng : The kidney
meridian of foot-ShaoYin)

☯ KI1 หยงเฉฺวียน (涌泉 Yǒng-Quán)
 ความหมาย: หยง (涌) แปลวา ไหลพุง; เฉฺวียน (泉) แปลวา นํ้าพุ: จุดหยงเฉฺวียนอยูตรงรอย
บุมบนฝาเทาท่ีมลมปราณไหลพุงขึ้นมาเหมือนนํ้าพุ

จุดเฉพาะ: จุดจิ่ง-ตานํ้า
ตําแหนง: เหยียดเทาลงใหน้ิวเทาท้ังหางุมเขาหาฝาเทา ฝาเทาจะปรากฎรอยบุมท่ี จุดหยงเฉวียน 

จุดอยูที่รอยตอระหวางดานหนา 1/3 กับดานหลัง 2/3 ของแนวยาวของฝาเทา ระหวางกระดูก metatarsal 
ที่ 2 และที่ 3 

ขอบงใช: ปวดศรีษะ มึนศรีษะ นอนไมหลับ ตาลาย คอเจ็บ เสียงแหบแหง ทองผูก ปสสาวะขดั  
โรคจิต  อาละวาด  ลมชัก  หมดสติ

วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1.0 ชุน 
☯ KI2 หญานกู (然谷 Rán-Gǔ)

ความหมาย: หญาน (然) แปลวา Tuberosity ของกระดูก narvicular; กู (谷) แปลวา หุบเขา:  
จุดหญานกูอยูในรองใต tuberosity ของกระดกู narvicular

จุดเฉพาะ: จุดอิ๋ง-นํ้าพุ
ตําแหนง: อยูที่ดานในของเทาใต tuberosity ของกระดูก narvicular ตรงขอท่ีบรรจบกันของฝา

เทาและหลังเทา
ขอบงใช: ระดูผิดปกติ ตกขาว ฝนเปยก เบาหวาน ทองเดิน ไอเปนเลือด เจ็บคอ ปสสาวะขดั  

บาดทะยัก อาปากไมได 
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1.0 ชุน
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รูปที่ 3-33  จุดฝงเข็มบนเสนลมปราณเทาเสาอินไต
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รูปที่ 3-34  แสดงตําแหนงจุด KI1

รูปที่ 3-35   แสดงตําแหนงจุด KI2–KI6

รูปที่ 3-36  แสดงตําแหนงจุด KI3-KI10



การฝงเข็ม-รมยา 164

☯ KI3 ไทซี (太溪 Tài-Xī)
ความหมาย: ไท (太) แปลวา ยิ่งใหญ; ซี (溪) แปลวา ลําธาร: จุดไทซีอยูในรองระหวางตาตุม

ในกับเอ็น เหมือนลําธารในหุบเขาสูงชัน
จุดเฉพาะ: จุดหยวน  จุดช-ูลําธาร
ตําแหนง: อยูดานในขอเทา ในรองระหวางขอบหลังของตาตุมในกับขอบหนาของเอ็น achilles
ขอบงใช: 1) โรคตามเสนลมปราณ: ปวดตามไขสันหลัง โรคปวดขอ ขาปวดและเย็นมาก ขา

เคลื่อนไหวไดจํากัด บวมและปวดสนเทา และตาตุมดานใน
2) โรคของศีรษะและอวัยวะรบัความรูสึก: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ บวมและปวดคอ

ปวดฟน หหูนวก เสียงอื้อในหู เลือดกําเดาไหล
3) โรคทางเดินหายใจ: ไอ ไอเปนเลือด หายใจลําบาก เจ็บหนาอก แนนหนาอกและ

ชายโครง เสมหะเหนียว
4) โรคทางเดินอาหาร: โรคอหิวาห ทองเสีย ทองผูก
5) โรคระบบหัวใจและหลอดเลอืด: ใจสั่น เจ็บหัวใจ
6) โรคทางเดินปสสาวะ: ปสสาวะสขีาวขุน ปสสาวะบอย ปสสาวะสีดํา
7) โรคระบบสืบพันธุ: ประจําเดือนมาไมสมํ่าเสมอ กามตายดาน กอนในชองทอง
8) โรคทางจิต: นอนไมหลับ ความจําเสื่อม (amnesia)  vexation
9) โรคอื่น ๆ: เบาหวาน เตานมอักเสบ ไสเลื่อนเน่ืองจากความเย็น ฝนเปยก หยอน

สมรรถภาพทางเพศ เจ็บคอ
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1.0 ชุน

☯ KI4 ตาจง (大钟 Dà-Zhōng)
ความหมาย: ตา (大) แปลวา ใหญ; จง (钟) แปลวา สนเทา: จุดตาจงอยูที่กระดูกสนเทาขนาด

ใหญ (calcaneus)
จุดเฉพาะ: จุดลั่ว
ตําแหนง: อยูดานในขอเทา หนาขอบของเอ็น achilles อยูดานหลังและใตจุดไทซี 0.5 ชุน
ขอบงใช: ปสสาวะไมออก ปสสาวะขัด ปสสาวะรดที่นอน ทองผูก ไอเปนเลือด หอบ ซึมเซา ปวด

สนเทา
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุน
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☯ KI5   สุยเฉวฺียน (水泉 Shuǐ-Quán)
ความหมาย: สุย (水) แปลวา นํ้า; เฉฺวียน (泉) แปลวา นํ้าพุ: สุยเฉวียนหมายถึงแหลงกําเนิด

นํ้าไตเปนอวัยวะควบคุมการขับถายนํ้า จุดสุยเฉฺวียนเปนจุดซี่ใชรักษาอาการปสสาวะผิดปกติ
จุดเฉพาะ: จุดซี
ตําแหนง: อยูดานในขอเทา ใตจุดไทซี (太溪 Tài-Xī, KI3) 1 ชุน
ขอบงใช: ระดูผิดปกติ ปวดระดู ขาดระดู มดลูกหยอน ปสสาวะขัด
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุน

☯ KI6 เจาไห (照海 Zhào-Hǎi)
ความหมาย: เจา (照) แปลวา แวววาว; ไห (海) แปลวา ทะเล: จุดเจาไห มีลมปราณเหมือน

ทะเลลมปราณหยางของไต  ชวยใหรางกายสดใสมีชีวิตชวีา
จุดเฉพาะ: จุดเชื่อมโยงกับเสนลมปราณอินเชียว
ตําแหนง: อยูในรองใตขอบลางของตาตุมใน
ขอบงใช: ระดูผิดปกติ ตกขาว มดลูกหยอน ปสสาวะบอย ปสสาวะไมออก ทองผูก คอแหงเจ็บ 

โรคจิต อาละวาด นอนไมหลับ
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุน

☯ KI7 ฟูลิว (复溜 Fù-Liū)
ความหมาย: ฟู (复) แปลวา ตอเน่ือง; ลิว (溜) แปลวา ไหล: ลมปราณไหลลงไปบรรจบกับ

ทะเลที่จุดเจาไห ไหลกลับขึ้นมาที่จุดฟูลิว แลวไหลเวียนตอไป
จุดเฉพาะ: จุดจิง-แมนํ้า
ตําแหนง: อยูดานในของขา เหนือจุดไทซี 2 ชุน
ขอบงใช: บวมน้ํา ทองอืด ทองเดิน เหงื่อออกตอนกลางคืน ไขไมมีเหงื่อ ขาปวด ออนแรง
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1.0 ชุน

☯ KI8 เจียวซิ่น (交信 Jiāo-Xìn)
ความหมาย: เจียว (交) แปลวา ตัดกัน; ซิ่น (信) แปลวา ความเชื่อถือ หรือ การตัดสินใจ เปน

หน่ึงในจิตใจทั้งหา ซึ่งสัมพันธกับไต: ลมปราณของเสนลมปราณตัดกันท่ีจุดเจียวซิ่น
จุดเฉพาะ: จุดซีของเสนลมปราณอินเชียว
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ตําแหนง: อยูดานในของขา เหนือจุดไทซี 2 ชุน หนาจุดฟูลิว 0.5 ชุน
ขอบงใช: ระดูผิดปกติ เลือดออกทางชองคลอด มดลูกหยอย  ไสเลื่อน ทองเดิน ทองผูก
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.6-1.2 ชุน

   รูปที่ 3-37  แสดงตําแหนงจุด KI12-KI16

☯ KI9 จูปน (筑宾 Zhù-Bīn)
ความหมาย: จู (筑) แปลวา แข็งแรง; ปน (宾) แปลวา เขา หรือขา: จุดจูปน อยูที่ดานในขา มี

หนาที่เสริมความแข็งแรงของเขาและขา
จุดเฉพาะ: จุดซีของเสนลมปราณอินเหวย
ตําแหนง: อยูดานในของขาบนแนวเสนตอระหวางจุดไทซกีับจดุอินกู เหนือจุดไทซี 5 ชุน
ขอบงใช: โรคจิต อาละวาด ไสเลื่อน คลื่นไส อาเจียน ปวดนอง
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุน

☯ KI10 อินกู (阴谷 Yīn-Gǔ)
 ความหมาย: อิน (阴) แปลวา อิน ของอิน-หยาง; กู (谷) แปลวา หุบเขา: อิน หมายถึง ดาน
ในจุดอินกูอยูตรงรองดานในของเขา

จุดเฉพาะ: จุดเหอ-ทะเล



จุดฝงเข็มบนเสนลมปราณ 167

ตําแหนง: อยูดานในของรอยพบัหลังเขา จุดอยูระหวางของกลามเน้ือ semitendinosus กับเอ็น
ของกลามเน้ือ  semimembranosus เม่ืองอเขา

ขอบงใช: หยอนสมรรถภาพทางเพศ ไสเลื่อน เลือดออกทางชองคลอด ปสสาวะขัด ปวดเขา
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุน

☯ KI11 เหิงกู (横骨 Héng-Gǔ)
ความหมาย:  เหิงกู (横骨) เปนชื่อโบราณของหัวเหนา: จุดน้ีตั้งอยูขอบบนของหัวเหนา 
จุดพิเศษ: จุดตัดของเสนเทาเสาอินไต กับ เสนลมปราณชง
ตําแหนง: อยูทีท่องนอย เหนือขอบบนของรอยตอกระดูกหัวเหนา หาง จุดชฺวกีู (曲骨 Qū-Gǔ, 

CV2)  มาทางขาง 0.5 ชุน
 ขอบงใช: 1) โรคของระบบปสสาวะและระบบสืบพันธุ: ปวดทองนอย หยอนสมรรถภาพทางเพศ 
ปสสาวะไมรูตัว ปสสาวะคั่ง ปวดประจําเดือน 

2) โรคอื่น ๆ: ไสเลื่อน ปวดหลัง ปวดบวมตา
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุน

☯ KI12 ตาเฮอ (大赫 Dà-Hè)
ความหมาย: ตา (大) แปลวา ใหญ; เฮอ (赫) แปลวา อุดมสมบูรณ, มากมาย: จุดน้ีเปนจดุ

บรรจบของเสนไตและชงมาย ซึง่พลังชี่หลักของเซี่ยเจียว (下焦 Xià-Jiāo) มาก
จุดพิเศษ: จุดตัดกันของเสนเทาเสาอินไต กับ เสนลมปราณชง
ตําแหนง: อยูบริเวณทองนอย อยูต่ําจากสะดือ 4 ชุน และออกมาดานขาง 0.5 ชุน
ขอบงใช: 1) โรคระบบยอยอาหาร: ทองเสีย โรคบิด ปวดทองสวนลาง

2) โรคระบบปสสาวะ: มดลูกหยอน ประจําเดือนมาไมสมํ่าเสมอ ตกขาว ปวดองคชาติ
ปวดประจําเดือน ปสสาวะไมรูตัว ปสสาวะคัง่

3) โรคอื่น ๆ เชน ปวดบวมตาแดง
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุน

☯ KI13 ชี่เสฺวีย (气穴 Qì-Xuè)
ความหมาย: ชี่ (气) แปลวา พลังชวีิต; เสฺวีย (穴) แปลวา ถ้ํา
จุดเฉพาะ: จุดตัดกันของเสนเทาเสาอินไต กับเสนลมปราณชง
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ตําแหนง: อยูต่าํจากสะดือ 3 ชุน และออกมาดานขาง 0.5 ชุน
ขอบงใช: 1) โรคระบบยอยอาหาร: ทองเสยี โรคบิด

2) โรคระบบปสสาวะและระบบสืบพันธุ: ประจําเดือนไมสมํ่าเสมอ ตกขาว หยอน
สมรรถภาพทางเพศ ปสสาวะคั่ง เปนหมัน

3) โรคอื่น ๆ: ปวดตามแนวกระดูกสันหลัง ปวดบวมตา
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุน

☯ KI14 ซ่ือหมาน (四满 Sì-Mǎn)
 ความหมาย: ซื่อ (四) แปลวา สี่; หมาน (满) แปลวา บริบูรณ: จุดน้ีเปนจุดท่ีสี่ของเสนไตบน
ทองและมีขอบงใชในกรณีแนนทอง

จุดเฉพาะ:  จุดตัดกันของเสนเทาเสาอินไต กับ เสนลมปราณชง
ตําแหนง: อยูต่ําจากสะดือ 2 ชุน และออกมาดานขาง 0.5 ชุน
ขอบงใช: 1) โรคระบบปสสาวะและระบบสบืพันธุ: ประจําเดือนไมสมํ่าเสมอ ตกขาวไรเชือ้ปสสาวะ

ขัด ปสสาวะไมรูตัว บวม
2) โรคระบบยอยอาหาร: ทองเสีย โรคบิด ทองผูก
3) โรคอื่น ๆ: ปวดทองต่ํากวาสะดือ ปวดบวมตา

วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุน
☯ KI15 จงจู (中注 Zhōng-Zhù)

ความหมาย: จง (中) แปลวา ตรงกลาง; จู (注) แปลวา ไหลริน: พลังของเสนไตไหลรินจากจุด
น้ีเขาสูจงเจียว (中焦 Zhōng-Jiāo)

จุดเฉพาะ: จุดตัดกันของเสนเทาเสาอินไต กับ เสนลมปราณชง
ตําแหนง: อยูต่ําจากสะดือ 1 ชุน และออกมาดานขาง 0.5 ชุน
ขอบงใช: 1) โรคระบบยอยอาหาร: ทองเสีย โรคบิด ทองผูก

2) โรคระบบปสสาวะและระบบสืบพันธุ: ประจําเดือนมาไมสมํ่าเสมอ
3) โรคอื่น ๆ: รูสึกหนาว ปวดเอวและทอง ปวดบวมตา

วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุน
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☯ KI16 ฮฺวางซ ู(肓俞 Huāng-Shū)
ความหมาย: ฮฺวาง (肓) แปลวา ผนังเมมเบรน; ซู (俞) แปลวา ขนสง: พลังของไตสงผานจาก

จุดน้ีเขาไปในฮวงเมนเบรน 
จุดเฉพาะ: จุดตัดกันของเสนเทาเสาอินไต กับ เสนลมปราณชงคุณสมบัติ
ตําแหนง: อยูกลางทองและหางจากสะดือไปดานขาง 0.5 ชุน
ขอบงใช: 1) โรคระบบยอยอาหาร: อาเจียน แนนทอง ปวดรอบสะดือ ทองผูก ทองเสีย โรคบิด

2) โรคนรีเวช: ประจําเดือนไมสมํ่าเสมอ
3) โรคอื่น ๆ: ไสเลื่อน ปวดบวมตาแดง ปวดตามแนวกระดูกสนัหลัง

วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุน
☯ KI17 ซางชฺวี (商曲 Shāng-Qū)

ความหมาย: ซาง (商) แปลวา หน่ึงในหาเสียงที่เกี่ยวของกับโลหะ; ชฺว ี(曲) แปลวา ปด: ซางเปน
เสียงเกี่ยวของกบัโลหะ และลําไสใหญซึ่งเกี่ยวกบัโลหะ จุดน้ีสัมพันธกับการบิดของลําไส

จุดเฉพาะ: จุดตัดกันของเสนเทาเสาอินไต กับ เสนลมปราณชง
ตําแหนง: อยูเหนือสะดือ 2 ชุน และหางจากดานขาง 0.5 ชุน
ขอบงใช: 1) โรคระบบยอยอาหาร: ทองเสยี โรคบิด ปวดทอง เบ่ืออาหาร

2) โรคอื่น ๆ: ปวดตาแดง
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุน

☯ KI18 สือกวาน (石关 Shí-Guān)
ความหมาย: สือ (石) แปลวา หิน; กวาน (关) แปลวา สําคัญ: สือ ในที่น้ีหมายถึง มีความแข็ง

จุดน้ีเปนจุดสําคัญในการรักษาโรคของทองชนิด hard consistancy
จุดเฉพาะ:  จุดตัดกันของเสนเทาเสาอินไต กับ เสนลมปราณชง
ตําแหนง:  อยูเหนือสะดือ 3 ชุน และหางจากดานขาง 0.5 ชุน
ขอบงใช: 1) โรคระบบยอยอารหาร: อาเจียน สะอึก ปวดกระเพาะอาหาร ทองผูก

2) โรคนรีเวช: ปวดทองหลังคลอดลูก ประจําเดือนไมสมํ่าเสมอ ปวดประจําเดือน
เปนหมัน

วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุน
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☯ KI19 อินต ู(阴都 Yīn-Dū)
ความหมาย: อิน (阴) แปลวา อิน ของ อิน-หยาง; ต ู(都) แปลวา ทาทาง: อิน หมายถึง ทอง

และเสนอิน จุดน้ีอยูในทองซึ่งนํ้าและอาหารมาพบกัน
จุดเฉพาะ: จุดตัดกันของเสนเทาเสาอินไต กับ เสนลมปราณชง
ตําแหนง: อยูเหนือสะดือ 4 ชุน และหางจากดานขาง 0.5 ชุน
ขอบงใช: 1) โรคระบบหายใจ: หอบหืด หายใจลําบาก

2) โรคระบบยอยอาหาร: แนนทอง ปวดกระเพาะอาหาร ทองผูก ดีซาน
3) โรคนรีเวช: เปนหมัน
4) โรคอื่น ๆ: มาเลเรีย ปวดตาแดง ปวดหนาอกและปวดทองบนดานขาง

วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุน
☯ KI20 ฝูทงกู (腹痛谷 Fù-Tōng-Gǔ)

ความหมาย: ฝู (腹) แปลวา ทอง; ทง (痛) แปลวา ผาน; กู (谷) แปลวา นํ้าและอาหาร: จุดน้ี
อยูในทองซึง่นํ้าและอาหารผาน

จุดเฉพาะ: จุดตัดกันของเสนเทาเสาอินไต กับ เสนลมปราณชง
ตําแหนง: อยูเหนือสะดือ 5 ชุน และหางจากดานขาง 0.5 ชุน
ขอบงใช: 1) โรคระบบหายใจ: ไอ โรคหอบหืด

2) โรคระบบยอยอาหาร: ปวดทอง แนนทอง อาเจียน
3) โรคหัวใจและหลอดเลือด: ใจสั่น ปวดหนาอกและปวดทองบนดานขาง
4) โรคอื่น ๆ: ลมชัก ใจสั่นเน่ืองจากตกใจ

วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1.0 ชุน
☯ KI21 อิวเหมิน (幽门 Yōu-Mén)

ความหมาย: อิว (幽 ) แปลวา ที่ซอน; เหมิน (门 ) แปลวา ประต:ู เปนจุดเกี่ยวกับเสนไต
ซึ่งรูเปดลางของกระเพาะอาหาร ตั้งอยูใตตอจุดน้ี จุดน้ีถูกซอนลึกในทอง
จุดเฉพาะ:  จุดตัดกันของเสนเทาเสาอินไต กับ เสนลมปราณชง
ตําแหนง: อยูเหนือสะดือ 6 ชุน และหางจากดานขาง 0.5 ชุน
ขอบงใช: 1) โรคระบบยอยอาหาร: ปวดกระเพาะอาหาร แนนทอง อาเจียน ทองเสีย โรคบิด
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2) โรคนรีเวช: การอักเสบเตานมเฉียบพลัน ภาวะน้ํานม สะสมผิดปกติในตอมเตานม
3) โรคอื่น ๆ: ปวดหนาอกซึ่งพาดพิงไปถึงเอวและหลัง ปวดตาแดง

วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.7-1.0 ชุน
☯ KI22 ปูหลาง (步廊 Bù-Láng)

ความหมาย: ปู (步)  แปลวา ขัน้; หลาง (廊)  แปลวา เฉลียง: จุดน้ีตั้งอยูในแนว จงถิง (中庭

Zhōng-Tíng, CV16) บริเวณ epigastrium ซึ่งเม่ือชี่ไหลตามแนวคลายเปนขั้นผานเฉลียง ไปที่ลานบาน
ตําแหนง: อยูในชองระหวางกระดูกซี่โครงชองที่ 5 และหางจากเสนกลางตัวดานหนา 2 ชุน

 ขอบงใช: 1) โรคระบบหายใจ: ปวดบริเวณหนาอกและทองสวนบนดานขาง ไอ โรคหอบหืด
จมูกอุดตัน 

2) โรคระบบยอยอาหาร: อาเจียน เบ่ืออาหาร
3) โรคอื่น ๆ: เตานมอักเสบเฉียบพลัน

วิธีฝงเข็ม:  แทงตรงหรือเฉียง 0.5-0.8 ชุน
☯ KI23 เสินเฟง (神封 Shén-Fēng)

ความหมาย: เสิน (神) แปลวา หัวใจ; เฟง (封) แปลวา คฤหาสน: จุดอยูบริเวณที่เกี่ยวกับหัวใจ
ตําแหนง: อยูในชองระหวางกระดูกซี่โครงชองที่สี่ และหางจากเสนกลางตัวดานหนา 2 ชุน
ขอบงใช: 1) โรคระบบหายใจ: ไอ กระสับกระสายเนื่องจากแนนหนาอก หายใจลําบาก

2) โรคระบบยอยอาหาร: อาเจียน เบ่ืออาหาร
3) โรคอื่น ๆ: เตานมอับเสบเฉียบพลัน

วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุน
☯ KI24 หลิงซฺวี (灵墟 Líng-Xū)

ความหมาย: หลิง (灵)  แปลวา หัวใจ; ซว ี (墟)  แปลวา กองดิน: จุดน้ีภายในสัมพันธกับหัวใจ 
ภายนอกอยูบนเนินกลามเน้ือซึ่งดูคลายกองดิน

ตําแหนง: อยูในชองระหวางกระดูกซี่โครงชองที่ 3 หางจากเสนกลางตัวดานหนา 2 ชุน
ขอบงใช: 1) โรคระบบหายใจ: ไอ หายใจลําบาก

2) โรคระบบยอยอาหาร: อาเจียน เบ่ืออาหาร
3) โรคอื่น ๆ: อาการปวดหนาอกและปวดทองบนดานขาง เตานมอักเสบเฉียบพลัน

วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุน
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☯ KI25 เสินฉาง (神藏 Shén-Cáng)
ความหมาย: เสิน (神) แปลวา หัวใจ; ฉาง (藏)  แปลวา ปกปด: จุดน้ีเปนจุดซึ่งจิตใจถูกปกปด
ตําแหนง: อยูในชองระหวางกระดูกซี่โครงชองที่ 2 หางจากเสนกลางตัวดานหนา 2 ชุน
ขอบงใช: 1) โรคระบบหายใจ: ไอ  หอบหืด  รูสึกแนนหนาอกและบริเวณทองบนดานขาง

2) โรคระบบยอยอาหาร: อาเจียน เบ่ืออาหาร
3) โรคอื่น ๆ: เตานมอักเสบเฉียบพลัน

วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุน
☯ KI26 อวี้จง (彧中 Yù-Zhōng)

ความหมาย: อวี ้(彧)  แปลวา อดุมสมบูรณ; จง (中)  แปลวา ตรงกลาง: จดุน้ีเปนจดุซึง่ชีข่องไต
อุดมสมบูรณ เพ่ือไหลผานเขาไปในหนาอก

ตําแหนง: อยูในชองระหวางกระดูกซี่โครงชองที ่1 หางจากเสนกลางตัวดานหนา 2 ชุน
ขอบงใช: 1) โรคทางเดินหายใจ:  ไอ หายใจลําบาก แนน ปวดหนาอกและทองบนดานขาง

2) โรคระบบทางเดินอาหาร : อาเจียน เบ่ืออาหาร
3) โรคอื่น ๆ: เตานมอักเสบเฉียบพลัน

วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุน
☯ KI27 ซูฝู (俞府 Shū-Fǔ)

ความหมาย: ซ ู(俞)  แปลวา จดุ; ฝู (府) แปลวา อวัยวะ: ชีข่องไตไหลจากจุดน้ีเขาไปในอวยัวะฝู
ตําแหนง:  อยูต่ําจากขอบลางของกระดูกไหปลารา หางจากเสนกลางตัวดานหนา 2 ชุน
ขอบงใช: 1) โรคทางเดินหายใจ: ไอ หายใจลําบาก ปวดหนาอก กระสับกระสายเนื่องจากแนน

หนาอก
2) โรคระบบทางเดินอาหาร: แนนทอง  อาเจียน  เบ่ืออาหาร

วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุน
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9. เสนลมปราณมือจฺเหวยีอนิเยือ่หุมหัวใจ (手厥阴心包经 Shǒu-Jué-Yīn-Xīn-Bāo-Jīng :
The pericardium meridian of hand-JueYin)
☯ PC1 เทียนฉอื (天池 Tiān-Chí)

 ความหมาย: เทียน (天)  แปลวา สวรรค; ฉือ (池)  แปลวา สระน้ํา: จุดอยูดานขางของเตานม
และน้ํานมไหลจาก เตานมราวกับไหลจากสระสวรรค

ตําแหนง: อยูบนอกตรงชองซี่โครงที่สี่ อยูหางจากหัวนม 1 ชุน หางจากแนวกึ่งกลางลําตัว 5 ชุน
ขอบงใช: ไอและหอบ การอุดตันของหนาอก เจ็บชายโครง วัณโรค ตอมนํ้าเหลือง เตานมอักเสบ
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียงหรือแทงราบ 0.3-0.5  ชุน

☯ PC2 เทียนเฉฺวยีน (天泉 Tiān-Quán)
 ความหมาย: เทียน (天)  แปลวา สวรรค; เฉฺวียน (泉) แปลวา นํ้าพุ: ชี่ของเสนลมปราณกําเนิด
จากจุดเทียนฉือ ไหลลงมาเหมือนนํ้าพุจากสวรรค

ตําแหนง: อยูบนดานในของแขน อยูต่ํากวาขอบรักแรดานในลงมา 2 ชุน อยูระหวาง long head
และ short head ของกลามเน้ือ biceps 5 ชุน

ขอบงใช: ปวดหัวใจ ไอ ตึงและเอ็นหนาอก ปวดแขน
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุน

☯ PC3 ชฺวีเจอ (曲泽 Qū-Zé)
ความหมาย: ชวฺี (曲 ) แปลวา โคง; เจอ (泽 ) แปลวา บึง: จุดชฺวีเจอ อยูที่รอยพับขอศอก 

ลมปราณไหลมาที่แองรอยพับศอกเหมือนนํ้าไหลลงสูบึง
จุดเฉพาะ: จุดเหอ-ทะเล 
ตําแหนง: เสนขอศอก ตรงขอบในของเอ็น biceps brachii
ขอบงใช: ปวดหัวใจ ใจสั่น ปวดกระเพาะอาหาร อาเจียน ทองเสีย โรคกลุมความรอน อาการ

เฉพาะที่ เชน มือเกร็ง ปวด ขอศอก
สรรพคุณเดน: ขับความรอนท่ีหัวใจ ปรับกระเพาะอาหารใหสมดุล
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุน
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☯ PC4 ซ่ีเหมิน (郄门 Xì-Mén)
ความหมาย: ซี่ (郄) แปลวา รอง; เหมิน (门) แปลวา ประตู: จุดซี่เหมิน เปนประตูที่ลมปราณ

ผานเขาออก
จุดเฉพาะ: จุดซี

 ตําแหนง: อยูเหนือรอยพับขอมือ 5 ชุน บนแนวเสนตอระหวาง จุดชฺวีเจอ (PC3) กับ จุดตาหลิง 
(PC7) อยูในรองระหวางเอ็นของ กลามเน้ือ palmaris longus และ flexor carpi radialis

ขอบงใช: ปวดหัวใจ ใจสั่น อาเจียนเปนเลือด ไอเปนเลือด เปนฝ  ลมชัก โรคหัวใจ โรคประสาท
นอนไมหลับ 

วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.8-1.2 ชุน

รูปที่ 3-38  จุดฝงเข็มบนเสนลมปราณมือจฺเหวียอนิเยือ่หุมหัวใจ 
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รูปที่ 3-39  แสดงตําแหนงจุด PC3–PC7

☯ PC5 เจียนสือ่ (间使 Jiān-Shì)
ความหมาย: เจียน (间) แปลวา ชอง; สื่อ (使) แปลวา เสนาบดี: จุดเจียนสื่อเปนจุดบนเสน

ลมปราณมือจฺเหวียอินเยื่อหุมหัวใจ อยูในรองระหวางเอ็น โบราณถือวาเปนเยื่อหุมหัวใจ ปกปองรักษา
หัวใจเหมือนเสนาบดีปกปองรับใชจักรพรรดิ

จุดเฉพาะ: จุดจิง-แมนํ้า
ตําแหนง: อยูเหนือรอยพับขอมือ 3 ชุน บนแนวเสนตอระหวาง จุดชฺวีเจอ (PC3) กับ จุดตาหลิง 

(PC7)
 ขอบงใช: ปวดหัวใจ ใจสั่น ปวดกระเพาะอาหาร อาเจียน โรคกลุมความรอน มาลาเรีย ลมชกั 
อาละวาด 

สรรพคุณเดน: มาลาเรีย 
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1.0 ชุน

☯ PC6 เนยกวาน (内关 Nèi-Guān)
ความหมาย: เนย (内) แปลวา ดานใน; กวาน (关) แปลวา ดาน: จุดเนยกวานเปนจุดหรือดาน

สําคัญทางดานในแขน
จุดเฉพาะ: จุดลั่ว  จุดเชื่อมโยงกับเสนลมปราณอินเหวย
ตําแหนง: อยูเหนือรอยพับขอมือ 2 ชุน บนแนวเสนตอระหวางจุดชฺวีเจอ (PC3) กับจุดตาหลิง (PC3)
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ขอบงใช: 1) โรคตามเสนลมปราณ: ปวดเกร็งแขน ขอศอกและขอมือ อัมพาตครึ่งซีก
2) โรคของศีรษะและอวัยวะรับความรูสึก: ไมเกรน เวียนศีรษะ
3) โรคทางเดินหายใจ: ไอ หอบหืด แนนหนาอก หายใจตื้น
4) โรคทางเดินอาหาร: ทองอดื อาเจียน สะอึก ปวดทอง ทองเสีย โรคกระเพาะ

อาหารและทองอืด
5) โรคระบบหัวใจและหลอดเลอืด: ใจสั่น เจ็บหัวใจ เจ็บหนาอกและชายโครง
6) โรคระบบสืบพันธุ: ประจําเดือนไมสมํ่าเสมอ แพทอง-อาเจียน เวียนศีรษะหลัง

คลอด อสุจิเล็ดเวลากลางคืน
7) โรคทางจิต: นอนไมหลับ ความจําเสื่อม โรคซึมเศรา mania โรคลมชัก
8) โรคอื่น ๆ : เปนลมแดด มาลาเรีย โรคไรเหงื่อ (anhidrosis)

สรรพคุณเดน: ขยายทรวงอก ชวยปรับการเดนิชี่ ปรับการเตนของหัวใจใหปกติ
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1.0 ชุน

☯ PC7 ตาหลิง (大陵 Dà-Líng)
ความหมาย: ตา (大) แปลวา ใหญ; หลิง (陵) แปลวา เนินดิน: สวนตนของฝามือนูนสูงคลาย

เนินดินใหญ จุดตาหลิงอยูตรงขอมือติดกับเนินฝามือ
จุดเฉพาะ: จุดหยวน  จุดซู-ลําธาร
ตําแหนง: บนเสนขอมือดานใน อยูในรองระหวางเอ็นของ  palmaris longus และ flexor carpi 

radialis 
ขอบงใช: ปวดหัวใจ ใจสั่น ปวดกระเพาะอาหาร อาเจียน ลมชัก ฝ แผล ปวดทรวงชายโครง
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุน

☯ PC8 เหลากง (劳宫 Láo-Gōng)
ความหมาย: เหลา (劳) แปลวา ใชแรงงาน; กง (宫) แปลวา ศูนยกลาง: เหลากง หมายถึง มือ

ทํางานใชแรงงาน จุดเหลากงอยูตรงกลางฝามือ
จุดเฉพาะ: จุดอิ๋ง-นํ้าพุ
ตําแหนง: ระหวางกระดูกฝามือที่ 2-3  เวลากํามือจุดน้ีจะอยูตรงกับปลายนิ้วกลาง
ขอบงใช: ปวดหัวใจ ลมชัก อาละวาด แผลในปาก อาเจียน มีกลิ่นปากจากโรคกลุมความรอน
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุน
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☯ PC9 จงชง (中冲 Zhōng-Chōng)
ความหมาย: จง (中) แปลวา ตรงกลาง; ชง (冲) แปลวา ไหลพุง: จุดจงชงอยูตรงปลายนิ้วกลาง

เปนจุดท่ีลมปราณถือกําเนิดและไหลพุงขึ้นไป
จุดเฉพาะ: จุดจิ่ง-ตานํ้า
ตําแหนง: กึ่งกลางของปลายนิ้วนาง
ขอบงใช: ปวดหัวใจ หมดสติ ลิ้นแข็ง-ปวดบวม โรคกลุมความรอน เด็กรองไหกลางคืน (มาม

เย็น รอนท่ีหัวใจหรือโรคกระดูกออน) ลมแดด
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.1 ชุน หรือ ปลอยเลือด 

10. เสนลมปราณมือเสาหยางซานเจียว (手少阳三焦经 Shǒu-Shǎo-Yáng-Sān-Jiāo-Jīng :
The triple energizer meridian of hand-ShaoYang)
☯ TE1 กวานชง (关冲 Guān-Chōng)

ความหมาย: กวาน (关) แปลวา โคง; ชง (冲) แปลวา ไหลพุง: กวาน หมายถึง น้ิวนาง น้ิวนาง
ไมสามารถเหยียดออกไดตามลําพัง จุดกวานชงอยูที่ปลายนิ้วนาง และเปนจุดท่ีลมปราณถือกําเนิดและ
ไหลพุงขึ้นไปตามเสนลมปราณ

จุดเฉพาะ: จุดจิ่ง-ตานํ้า  
ตําแหนง: โคนเล็บน้ิวนางดานน้ิวกอย หางจากมุมเล็บ 0.1 ชุน
ขอบงใช: ปวดศีรษะ ตาแดง หูอื้อ เจ็บบวมคอ โรคกลุมความรอน หมดสติ
วิธีฝงเข็ม: ปกต้ืน ๆ 0.1 ชุน หรือปลอยเลือด

☯ TE2 เยเหมิน (液门 Yè-Mén)
ความหมาย: เย (液) แปลวา นํ้า; เหมิน (门) แปลวา ประตู: จุดเยเหมิน เปนธาตุนํ้าของเสน

มือเสาหยางซานเจียว จุดน้ีทําหนาท่ีควบคุมการไหลผานของนํ้า เหมือนประตูควบคุมนํ้าไหลเขาออก
จุดเฉพาะ: จุดอิ๋ง-นํ้าพุ
ตําแหนง: กํามือ จุดอยูตรงปลายรอยยนระหวางโคนนิ้วนางกับน้ิวกอย (เปนเจี๋ยหนา)
ขอบงใช: ปวดศีรษะ ตาแดง หูตึง เจ็บบวมคอ มาลาเรีย โรคกลุมความรอน
สรรพคุณเดน: มาลาเรีย
วิธีฝงเข็ม: ปกตรง 0.3-0.5 ชุน
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☯ TE3 จงจู (中渚 Zhōng-Zhǔ)
ความหมาย: จง (中) แปลวา ตรงกลาง; จู (渚) แปลวา ริมนํ้า: จุดจงจู เปนหน่ึงในจุดซูทั้งหา 

ซึ่งลมปราณไหลผานเหมือนนํ้าไหลที่ริมตลิ่ง
จุดเฉพาะ: จุดซู-ลําธาร
ตําแหนง: กํามือ จุดอยูหลังสันหมัดท่ี 4-5 (เปนเจี๋ยหลัง)
ขอบงใช: ปวดศีรษะ ตาแดง หูอื้อ หูตึง เจ็บบวมคอ โรคกลุมความรอน น้ิวมือเกร็งหยียดไมได
วิธีฝงเข็ม: ปกตรง 0.3-0.5 ชุน

    รูปท่ี 3-40  จุดฝงเข็มบนเสนลมปราณมอืเสาหยางซานจียว
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☯ TE4 หยางฉือ (阳池 Yáng-Chí)
ความหมาย: หยาง (阳) แปลวา หยาง ของอนิ-หยาง; ฉือ (池) แปลวา สระนํ้า: จุดหยางฉือ 

อยูตรงรอยบุมดานหลังขอมือ ที่ลมปราณไหลผานเหมือนนํ้าไหลลงสูสระน้ํา
จุดเฉพาะ: จุดหยวน
ตําแหนง: ตรงเสนขอมือดานนอก อยูชิดขอบนอกของเอ็นของกลามเน้ือ  extensor digitorum 

communis 
ขอบงใช: ปวดตา ตาแดง หูตึง เจ็บบวมคอ มาลาเรีย ปวดขอมือ เบาหวาน
วิธีฝงเข็ม: ปกตรง 0.3-0.5 ชุน

รูปที่ 3-41   แสดงตําแหนงจุด TE1–TE4

รูปที่ 3-42   แสดงตําแหนงจุด TE5–TE9
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☯ TE5 ไวกวาน (外关 Wài-Guān)
ความหมาย: ไว (外) แปลวา ดานนอก; กวาน (关) แปลวา ดาน: จุดไวกวาน เปนจุดสําคัญ

ทางดานนอกของแขนเปรียบเปนดาน
จุดเฉพาะ: จุดลั่ว จุดเชื่อมโยงเสนลมปราณหยางเหวย

 ตําแหนง: เหนือเสนขอมือดานนอก 2 ชุน ระหวางกระดูกแขนทั้งสอง บนแนวเสนตอระหวาง จุด
หยางฉือ (阳池 Yáng-Chí, TE4) กับ olecranon

ขอบงใช: โรคกลุมความรอน ปวดศีรษะ ปวดตา ตาแดง หูอื้อ หูตึง ตุมกอนท่ีคอ ปวดชายโครง 
ปวดแขน ปลายประสาทอักเสบ มือสั่น หวัดรอน ปอดอักเสบ ปวดศีรษะดานขาง ไมเกรน อัมพฤกษ 

วิธีฝงเข็ม: ปกตรง 0.5-1.0 ชุน
☯ TE6 จือโกว (支沟 Zhī-Gōu)

ความหมาย: จือ (支) แปลวา แขน; โกว (沟) แปลวา คูนํ้า: จุดจือโกวอยูรองระหวางกระดูกแขน
จุดเฉพาะ:  จุดจิง-แมนํ้า
ตําแหนง:  เหนือเสนขอมือ 3 ชุน ระหวางกระดกูแขนทั้งสอง
ขอบงใช: หูอื้อ หูตึง พูดไมมีเสียงฉับพลัน ตุมกอนท่ีคอ ปวดชายโครงสขีาง งูสวสัด์ิ ทองผูก 

โรคกลุมความรอน
วิธีฝงเข็ม: ปกตรง 0.8-1.2 ชุน

☯ TE7 หุยจง (会宗 Huì-Zōng)
ความหมาย: หุย (会) แปลวา บรรจบ; จง (宗) แปลวา รวมกัน: จุดหุยจงเปนจุดที่ชี่ไหลมารวมกัน
จุดเฉพาะ:  จุดซี
ตําแหนง: เหนือเสนขอมือ 3 ชุน หางจากจุดจือโกว (TE6) ทางดาน ulnar 0.5 ชุน
ขอบงใช: หูตึง ลมชัก ปวดแขน
วิธีฝงเข็ม: ปกตรง 0.5-1.0 ชุน

☯ TE8 ซานหยางลั่ว (三阳络 Sān-Yáng-Luò)
ความหมาย: ซานหยาง (三阳) แปลวา เสนหยางของมือ 3 เสน; ลั่ว (络) แปลวา เชื่อมตอกนั:

จุดน้ีเชื่อมตอเสนลมปราณหยางทั้ง 3 เสนของมือ
ตําแหนง: อยูบนดานหลังของแขน เหนือขอมือ 4 ชุน อยูระหวางกระดูก ulnar และ radius
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ขอบงใช:  หูหนวก เสียงหายเฉียบพลัน ปวดฟน แขนปวดและเกร็งหดรั้ง
วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 0.8-1.2 ชุน

☯ TE9 ซ่ือตู (四渎 Sì-Dú)
ความหมาย: ซื่อ (四) แปลวา สี;่ ตู (渎) แปลวา แมนํ้า: แมนํ้าแยงซี หวงเหอ ไหเหอ และ

จีสุย ในสมัยโบราณรวมเรียกวา ซื่อตู ชี่ของเสนลมปราณ สามารถกระจายไปหลายทางเมื่อมาถึงจุดน้ี
 ตําแหนง: อยูบนดานหลังของแขน ในแนวเสนท่ีลากตอระหวาง จุดหยางฉือ (TE4) กับปลาย
ขอศอก อยูต่ํากวาปลายขอศอก 5 ชุน และอยูระหวางกระดูก ulna และ radius

ขอบงใช: หูหนวก คอเจ็บและบวม เสียงหายเฉียบพลัน ปวดฟน แขนปวดและหดเกร็ง
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1.0 ชุน

☯ TE10 เทียนจิ่ง (天井 Tiān-Jǐng)
ความหมาย: เทียน (天) แปลวา สวรรค; จิ่ง (井) แปลวา บอนํ้า: จุดเทียนจิ่ง อยูตรงรอยบุม

เหนือ olecranon
จุดเฉพาะ:  จุดเหอ-ทะเล
ตําแหนง: งอขอศอก 90° เหนือ olecranon ขึ้นไป 1 ชุน (จะพบรอยบุมอยู)
ขอบงใช:  ปวดศีรษะดานขาง หูตึง ตุมกอนท่ีคอ
วิธีฝงเข็ม: ปกตรง 0.5-1 ชุน

☯ TE11 ชิงเหลิ่งเยฺวียน (清冷渊 Qīng-Lěng-Yuān)
ความหมาย: ชิง (清) แปลวา เย็น; เหลิ่ง (冷) แปลวา หนาวเย็น; เยฺวียน (渊) แปลวา นํ้า

บาดาล: จุดน้ีจะชวยเก็บความรอนในซานเจียว คลายกับผูปวยถูกแชในนํ้าท่ีลึกและเย็น
 ตําแหนง: เม่ืองอศอก จุดน้ีจะอยูดานขางของแขนเหนือขอศอกขึ้นมา 2 ชุน หรือเหนือ จุดเทียน
จิ่ง (TE10) 1 ชุน

ขอบงใช: ปวดศีรษะ ชาหรือปวดแขน ดีซาน
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.8-1.2 ชุน
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☯ TE12 เซียวลั่ว (消泺 Xiāo-Luò) 
ความหมาย: เซียว (消) แปลวา กําจัดออก; ลัว่ (泺) แปลวา เจ็บ ปวด ออนแรง: จุดน้ีไดผลดี

ในการรักษาอาการเจ็บปวด และออนแรงของแขน
 ตําแหนง: อยูดานขางของแขนตรงจุดกึ่งกลางของเสนท่ีลากตอ จุดชิงเหลิ่งเยฺวียน (TE11) กับ 
จุดเนาหุย (TE13) หรอืเปนจุดบนเสนลากระหวาง olecranon กับ จุดเจียนเหลยีว (TE14) เหนือ เทียนจิง่ 
(TE10) ขึ้นมา 4 ชุน

ขอบงใช: ปวดศีรษะ ปวดฟน ปวดคอ ปวดไหล ปวดหลัง
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุน

☯ TE13 เนาหุย (臑会 Nào-Huì)
ความหมาย: เนา (臑) แปลวา กลามเน้ือตนแขนนูนเดน; หุย (会) แปลวา ตัดกัน บรรจบกัน:

จุดน้ีเปนตําแหนงที่กลามเน้ือนูนเดน และเปนจุดท่ีเสนลมปราณนี ้มาบรรจบกับเสนหยางเหวยมาย
ตําแหนง: อยูดานขางของแขน ต่ํากวา จุดเจียนเหลียว (TE14) 3 ชุน อยูหลงัและใตตอขอบของ

กลามเน้ือ deltoid
ขอบงใช:  คอพอก วัณโรคตอมนํ้าเหลือง แขนปวดและเกร็งหดรั้ง
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุน

☯ TE14 เจียนเหลียว (肩髎 Jiān-Liáo)
ความหมาย: เจียน (间) แปลวา ไหล; เหลียว (髎) แปลวา รอง; จุดเจียนเหลียวอยูตรงรอยบุม

ที่ไหล
ตําแหนง: รอยบุมหลังของไหล ขณะกางแขนออกดานขาง (acromion เฉียงลงหลัง)
ขอบงใช: อาการเฉพาะที่ เชน ปวดไหล ไหลขดั
วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 1.0-1.5 ชุน

☯ TE15 เทียนเหลียว (天髎 Tiān-Liáo)
ความหมาย: เทียน (天) แปลวา สวรรค; เหลียว (髎) แปลวา รอง: ดานบนหมายถึงสวรรค 

จุดน้ีอยูในรองเหนือกระดูกสะบัก
 ตําแหนง: อยูมุมบนสุดของกระดูกสะบัก อยูกึง่กลางระหวาง จุดเจียนจิ่ง (肩井 Jiān-Jǐng,
GB21) และจุดชวีเหยฺวยีน (曲垣 Qū-Yuán, SI13)
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ขอบงใช:  ปวดไหล ปวดแขน คอปวดและแขง็ตึง
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุน

☯ TE16 เทียนอิ่ว (天牖 Tiān-Yǒu)
ความหมาย: เทียน (天) แปลวา สวรรค; อิ่ว (牖) แปลวา หนาตาง: จุดน้ีอยูสวนบนของคอที่

จะเปดเขาหาศีรษะสวนบน จึงเปรียบเสมือนหนาตางสวรรค
 ตําแหนง: อยูดานขางคอหลังตอ mastoid process อยูในระดับเดียวกับ mandibular angle
อยูขอบหลงัของกลามเน้ือ sternocleidomastoid

ขอบงใช: ปวดศีรษะ ปวดตา หูหนวก วัณโรคตอมนํ้าเหลือง คอแข็งตึง
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1.0 ชุน

☯ TE17 อี้เฟง (翳风 Yì-Fēng)
ความหมาย: อี้ (翳) แปลวา บัง; เฟง (风) แปลวา ลม: จุดอี้เฟง อยูหลังใบหูเปนท่ีหลบลม
ตําแหนง: ระดับเดียวกับติ่งหูที่มีรอยบุมอยู (หนาปุมกระดูก mastoid process เฉียงลงหนา) 

ขอบงใช: หูอื้อ หูตึง ปากเบี้ยว อาปากไมได ปวดฟน คางทูม ตุมกอนท่ีคอ
วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 0.8-1.2 ชุน

☯ TE18 ชื่อมาย (瘛脉 Chì-Mài)
ความหมาย: ชื่อ (瘛) แปลวา ชัก; มาย (脉) แปลวา แขนง: จุดอยูหลังหูซึง่สามารถเชื่อมตอ

แขนงไดมีประโยชนในการรักษาโรคลมชัก
ตําแหนง:  อยูบนศีรษะตรงกลาง mastoid process
ขอบงใช: ปวดศีรษะ เสียงอื้อในหู หูหนวก ลมชักในเด็ก
วิธีฝงเข็ม:  แทงราบ 0.3-0.5 ชุน  หรือ เจาะปลอยเลือด

☯ TE19 หลูซี (颅息 Lú-Xī)
ความหมาย: หลู (颅) แปลวา กะโหลกศีรษะ; ซี (息) แปลวา บรรเทา, สงบ: จุดอยูบนศีรษะ

และใชเพ่ือสงบจิตใจ
 ตําแหนง: อยูบนศีรษะอยูระหวาง จุดเจี่ยวซุน (角孙 Jiǎo-Sūn, TE20) และ จุดอี้เฟง (翳风

Yì-Fēng, TE17) ตรงจุดตอระหวาง upper 1/3 และ middle 1/3 ของสวนโคงหลังใบหู 
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ขอบงใช: ปวดศีรษะ เสียงอื้อในหู หูหนวก ลมชักในเด็ก 
วิธีฝงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุน

☯ TE20 เจี่ยวซุน (角孙 Jiǎo-Sūn)
ความหมาย: เจี่ยว (角) แปลวา มุม; ซุน (孙) แปลวา ทางเชื่อมเปนรางแห; จุดอยูบริเวณยอด

ใบหู ซึ่งมีเสนลมปราณกระจายเปนรางแห
ตําแหนง: อยูบนศีรษะตามแนวชายผม เหนือตอยอดใบหู
ขอบงใช: แกมบวม ตอกระจก ปวดฟน คอแข็งตึง
วิธีฝงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุน 

☯ TE21 เออรเหมนิ (耳门 Ér-Mén)
ความหมาย: เออร (耳) แปลวา หู; เหมิน (门) แปลวา ประตู: จุดเออรเหมิน อยูหนาหูเปรียบ

เปนประตูของหู 
 ตําแหนง: ระดับเดียวกับ supratragic notch เปนรอยบุมหลัง condyloid process ที่เกิดขึ้น
เวลาอาปาก

ขอบงใช: หูอื้อ หูตึง หูนํ้าหนวก ปวดฟน
วิธีฝงเข็ม: อาปาก แทงตรง 0.5-1.0 ชุน

☯ TE22 เออรเหอเหลียว (耳禾髎 Ér-Hé-Liáo)
ความหมาย: เออร (耳) แปลวา หู; เหอ (禾) แปลวา จัดกลุม; เหลียว (髎) แปลวา รอง: จุด

อยูในรอยบุมหนาตอใบหู ใชเพ่ือปรับระดับการไดยิน
ตําแหนง: อยูดานขางศีรษะ หลังตอ temporal hairline อยูระดับฐานใบหู
ขอบงใช: ปวดศีรษะ เสียงอื้อในหู ปากเบี้ยว
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียงหรือแทงราบ 0.3-0.5 ชุน  ใหหลีกเสนเลือดแดงดวย

☯ TE23 ซือจูคง (丝竹空 Sī-Zhú-Kōng)
ความหมาย: ซือจู (丝竹) แปลวา ไมไผเปนลําเรียว; คง (空) แปลวา ชองวาง: จุดซือจูคง อยู

ตรงแองหางคิ้ว ที่มีขนค้ิวดูเหมือนไมไผเปนลําเรียว
ตําแหนง:  อยูตรงรอยบุมบริเวณหางคิ้ว
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ขอบงใช:  ปวดศีรษะ ปวดตา ตาแดง เปลือกตากระตุก ปวดฟน ลมชัก อาละวาด
วิธีฝงเข็ม: แทงราบ 0.5–1.0 ชุน

11. เสนลมปราณเทาเสาหยางถุงน้ําดี (足少阳胆经 Zú-Shǎo-Yáng-Dǎn-Jīng : The
gall bladder meridian of foot-ShaoYang)
☯ GB1 ถงจื่อเหลียว (瞳子髎 Tóng-Zǐ-Liáo)

ความหมาย: ถงจื่อ (瞳子) แปลวา ตาดํา; เหลียว (髎) แปลวา รอง: จุดถงจื่อเหลียว อยูตรง
รอยบุมดานนอกหางตา ระดับเดียวกับตาดํา

จุดเฉพาะ: จุดตัดของเสนมือเสาหยางซานเจียว เสนเทาเสาหยางถุงนํ้าดี และเสนมือไทหยางลําไสเล็ก
ตําแหนง:  อยูตรงรอยบุมดานนอกหางตา 0.5  ชุน
ขอบงใช: ปวดศีรษะ ตาแดง ตามัว ตาบอดตาใส 
วิธีฝงเข็ม:  แทงราบ 0.3 - 0.5 ชุน

☯ GB2 ทิงหุย (听会 Tīng-Huì)
 ความหมาย: ทิง (听) แปลวา ฟง; หุย (会) แปลวา บรรจบ: จุดทิงหุยอยูหนาหู เปนจุดท่ี
ลมปราณมาบรรจบกัน ใชรักษาความผิดปกติของการไดยิน

ตําแหนง: อยูหนา intertragic notch เปนรอยบุมหลัง condyloid  process ที่เกิดขึ้นเวลาอาปาก 
ขอบงใช: หูมีเสียงดัง หูตึง ปวดฟน ปากเบี้ยว 
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1.0 ชุน ขณะผูปวยอาปาก 

☯ GB3 ซางกวาน (上关 Shàng-Guān) 
 ความหมาย: ซาง (上) แปลวา บน; กวาน (关) แปลวา ประตู: กวาน หมายถึง zygomatic 
arch จุดน้ีอยูที่ขอบบนของ zygomatic arch

ตําแหนง: อยูหนาตอหู เหนือ จุดเซี่ยกวาน (ST7) ตรงรอยบุมท่ีขอบบนของ zygomatic arch
ขอบงใช: ไมเกรน เสียงอื้อในหู หูหนวก หนาชา ปวดฟน 
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1.0 ชุน
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รูปที่ 3-43  จุดฝงเข็มบนเสนลมปราณเทาเสาหยางถุงน้าํดี

รูปที่ 3-44   แสดงตําแหนงจุด GB30
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☯ GB4 ฮั่นเอี้ยน (颔厌 Hàn-Yàn)
 ความหมาย: ฮั่น (颔) แปลวา กระดูกของ mandible; เอ้ียน (厌) แปลวา เชื่อฟง: จุดน้ีอยูที่
ขมับและจะเคลือ่นตามกระดูก mandible ขณะเคี้ยว 
 ตําแหนง: อยูในผมบริเวณขมับ ตรงรอยตอของ upper 1/4 และ lower 3/4 ของเสนโคงเชื่อมตอ
ระหวาง จุดโถวเหวย (头维 Tóu-Wéi, ST8) กับ จุดชฺวีปน (曲鬓 Qū-Bìn, GB7)

ขอบงใช: ไมเกรน เวียนศีรษะ เสียงอื้อในหู ปวดฟน ลมบาหมู
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุน

☯ GB5 เสฺวียนหล ู(悬颅 Xuán-Lú)
 ความหมาย: เสฺวียน (悬) แปลวา แขวน; หลู (颅) แปลวา กระโหลกศีรษะ: จุดอยูที่ขมับเสมือน
เปนจุดแขวน 2 ขางของกระโหลกศีรษะ

ตําแหนง: แนวผมบริเวณขมับ ตรงจุดกึ่งกลางระหวางจุดโถวเหวย (ST8) กับจุดชฺวีปน (GB7)
ขอบงใช: ไมเกรน ปวดบวมที่ตา ปวดบวมที่ฟน
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุน

☯ GB6 เสฺวียนหล ี(悬厘 Xuán-Lí)
ความหมาย: เสฺวียน (悬) แปลวา แขวน;  หลี (厘) แปลวา เสนผม: จุดน้ีอยูที่ขมับใตเสนผม

 ตําแหนง: อยูในแนวเสนผมตรงขมับ ตรงรอยตอระหวาง upper 1/4 และ lower 3/4 ของเสน
ลากตอระหวางจุดโถวเหวย (ST8) กับจุดชวฺีปน (GB7)

ขอบงใช: ไมเกรน ปวดบวมที่ตา หูอื้อ
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุน 

☯ GB7 ชฺวีปน (曲鬓 Qū-Bìn)
 ความหมาย: ชฺวี (曲) แปลวา โคงงอ; ปน (鬓) แปลวา เสนผมที่ขมับ: จุดอยูที่แนวเสนผมที่
ขมับเหนือตอใบหู 
 ตําแหนง: อยูบนศีรษะ ตรงรอยตัดระหวางเสนแนวด่ิงของขอบดานหลังของแนวผมที่หนาหู กับ
เสนแนวนอนของยอดใบหู    

ขอบงใช: ปวดศีรษะ ปวดฟน trismus เสียงหายเฉียบพลัน
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุน
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☯ GB8 ไซฺวกู (率谷 Shuài-Gǔ)
ความหมาย: ไซฺว (率) แปลวา สั่งการ; กู (谷) แปลวา หบุเขา: จุดอยูเหนือหู เปนจุดท่ีอยูสูง

ที่สุดและเปนแมทัพของจุดท้ังหมด ชื่อวากู (หุบเขา)
ตําแหนง: อยูในแนวเสนผม ที่เหมือนตอยอดใบหู 1.5 ชุน
ขอบงใช:  ไมเกรน เวียนศีรษะ ลมชักในเด็ก
วิธีฝงเข็ม: แทงแนวราบ 0.5-0.8  ชุน  

☯ GB9 เทียนชง (天冲 Tiān-Chōng)
ความหมาย: เทียน (天) แปลวา สวรรค; ชง (冲) แปลวา สถานที่สําคัญ: เทียน หมายถึง ศีรษะ

จุดน้ีอยูบนศีรษะ และเปนที่สําคัญที่เสนลมปราณวิ่งผาน ชี่และเลือดท่ีผานไปกระหมอมจะตองผานจุดน้ี
ตาํแหนง: อยูในแนวเสนผม อยูเหนือขอบหลังของฐานใบหู 2 ชุน อยูหลังจุดสวายกู 0.5 ชุน
ขอบงใช: ปวดศีรษะ เหงือกอักเสบ ลมบาหมู
วิธีฝงเข็ม: แทงแนวราบ 0.5-0.8 ชุน

☯ GB10 ฝูไป (浮白 Fù-bái)
ความหมาย: ฝู (浮) แปลวา ลอย; ไป (白) แปลวา สวาง: จุดน้ีอยูที่สวนผวิของรางกายและมี

หนาที่ทําใหจิตใจแจมใสตาสวาง
 ตําแหนง: อยูเหนือและหลังตอ mastoid process ตรงจุดตอระหวาง upper 1/3 และ middle 
1/3 ของเสนโคงที่ลากระหวางจดุเทียนชง (GB9) กับจุดหวันกู (GB12)

ขอบงใช: ปวดศีรษะ หูอื้อ หูหนวก ปวดตา คอพอก
วิธีฝงเข็ม:  แทงราบ 0.5-0.8  ชุน

☯ GB11 โถวเชีย่วอนิ (头窍阴 Tóu-Qiào-Yīn)
ความหมาย:  โถว (头) แปลวา ศีรษะ; เชี่ยว (窍) แปลวา เปด; อิน (阴)  แปลวา ตรงขามกับ

หยาง: ไตและตับเปนอินไปเปดท่ีหู และตา จุดน้ีอยูที่ศีรษะและสามารถรักษา โรคของหูและตา
 ตําแหนง: อยูตรงจุดตอ middle 1/3 และ lower 1/3 ของเสนโคงที่ลาก ระหวางจุดเทียนชง 
(GB9) กับจุดหวันกู (GB12) 

ขอบงใช: ปวดศีรษะ หูอื้อ หูหนวก
วิธีฝงเข็ม: แทงแนวราบ 0.5-0.8 ชุน
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☯ GB12 หวันกู (完骨 Wán-Gǔ)
ความหมาย: หวันกู (完骨) หมายถึง mastoid process
ตําแหนง: อยูตรงรอยบุมท่ีอยูหลังและใตตอ mastoid process
ขอบงใช: ปวดศีรษะ ปวดและตงึคอ ปวดฟน ปากเบี้ยว มาลาเรีย ลมบาหมู
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุน

☯ GB13 เปนเสิน (本神 Běn-Shén)
 ความหมาย: เปน (本) แปลวา จําเปน; เสิน (神) แปลวา จิตใจ: จุดอยูทางดานขางของจุด
เสินถิง (GV24) ตรงแนวผม ดานหนาบริเวณที่อยูลึกลงไปขางในเปนสมอง ซึ่งเปนที่อยูและควบคุมสั่ง
การจิตใจ เปนสิ่งจําเปนสําหรับรางกาย

ตําแหนง: อยูเหนือตอแนวเสนผมดานหนา 0.5 ชุน และอยูหางจาก จุดเสินถิง 3 ชุน
ขอบงใช: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ลมบาหมู ลมชักในเด็ก
วิธีฝงเข็ม: แทงแนวราบ 0.5-0.8 ชุน 

☯ GB14 หยางไป (阳白 Yáng-Bái)
 ความหมาย: หยาง (阳) แปลวา หยางของอนิ-หยาง; ไป (白) แปลวา สวาง: หยาง หมายถงึ 
ศีรษะจุดหยางไปอยูที่ศีรษะ มีสรรพคุณชวยใหดวงตาสวางแจมใส

จุดพิเศษ: จุดตัดของเสนเทาเสาหยางถุงนํ้าดีและเสนลมปราณหยางเหวย
ตําแหนง: อยูเหนือค้ิวขึ้นไป 1 ชุน ตรงกับรูมานตา
ขอบงใช: ปวดศีรษะ ปวดตา ตามัว หนังตากระตุก
วิธีฝงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุน

☯ GB15 โถวหลนิชี่ (头临泣 Tóu-Lín-Qì)
ความหมาย: โถว (头) แปลวา ศีรษะ; หลิน (临) แปลวา ควบคุม; ชี่ (泣) แปลวา นํ้าตา: จุด

โถวหลินชี อยูทีศี่รษะใชรักษาความผิดปกติของการหลั่งนํ้าตา
จุดเฉพาะ: จุดตัดของเสนเทาเสาหยางถุงนํ้าดี เสนเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ และเสนหยางเหวย

 ตําแหนง: อยูเลยชายผมดานหนาขึ้นไป 0.5 ชุน ตรงกับรมูานตา ตรงจุดกึ่งกลางระหวางจุด
เสินถิง (神庭 Shén-Tíng, GV24) กับจุดโถวเหวย (头维 Tóu-Wéi, ST8)
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ขอบงใช: ปวดศีรษะ ตาลาย นํ้าตาไหล ลมชัก คัดจมูก
วิธีฝงเข็ม:  แทงราบ 0.3-0.5 ชุน

รูปที่ 3-45  แสดงตําแหนงจุดฝงเข็ม GB30-GB40

☯ GB16 มูชวาง (目窗 Mù-Chuāng)
 ความหมาย: มู (目) แปลวา ตา; ชวาง (窗) แปลวา หนาตาง: จุดอยูเหนือดวงตาและใชรกัษา
อาการผิดปกติของตาเปรียบเสมือนหนาตางสําหรับดวงตา

ตําแหนง: อยูเหนือตอแนวเสนผมดานหนา 1.5 ชุน และหางจากแนวกลางศีรษะออกมา 2.25 ชุน 
ขอบงใช:  ปวดศีรษะ ปวดตา ตาอักเสบบวม ประสาทตาเสื่อม ลมบาหมู
วิธีฝงเข็ม: แทงราบ 0.3 - 0.5 ชุน

☯ GB17 เจิ้งอิ๋ง (正营 Zhèng-Yíng)
ความหมาย: เจิ้งอิ๋ง (正营) แปลวา ตกใจและกลัว; จุดท่ีใชรักษาโรคจิตเภท ตกใจและกลวั
ตําแหนง: อยูเหนือชายผมดานหนา 2.5 ชุน และหางจากแนวกลางศีรษะ 2.25 ชุน
ขอบงใช: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ปวดฟน
วิธีฝงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุน
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☯ GB18 เฉิงหลิง (承灵 Chéng-Líng)
ความหมาย: เฉิง (承) แปลวา สนับสนุน; หลิง (灵) แปลวา จิตใจ: สมองควบคุมจิตใจ ดังน้ัน

กระดูก parietal bone จึงถูกเรียกวา tianling bone และจุดน้ีก็อยูดานขางและต่ํากวากระดูกน้ี
ตําแหนง: อยูเหนือชายผมดานหนาเขาไป 4 ชุน และหางจากแนวกลางศีรษะ 2.25 ชุน
ขอบงใช: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ปวดตา ไอเปนเลือด 
วิธีฝงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุน

☯ GB19 เหนาคง (脑空 Nǎo-Kōng)
ความหมาย: เหนา (脑) แปลวา สมอง; คง (空) แปลวา ชองวาง: จุดน้ีอยูดานขางของ occipital 

bone ซึ่งใตลงไปเปนชองวางทีส่มองอาศัยอยู จุดน้ีจึงใชรกัษาโรคผิดปกติทางสมอง 
ตําแหนง: อยูหางจากกระดูกทายทอยหรือ จุดเหนาหู (GV17) ออกมาดานขาง 2.25 ชุน
ขอบงใช: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ จิตไมปกติ ปวดและตึงคอ
วิธีฝงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุน

รูปที่ 3-46  แสดงตําแหนงจุด GB40–GB44

☯ GB20 เฟงฉือ (风池 Fēng-Chí)
ความหมาย: เฟง (风) แปลวา ลม; ฉือ (池) แปลวา สระน้ํา: จุดเฟงฉืออยูตรงแองใตกระดูก 

occipital เปนจุดสําคัญที่ใชขับลม 
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จุดเฉพาะ: จุดตัดของเสนลมปราณเทาเสาหยางถุงนํ้าดีและเสนลมปราณหยางเหวย
 ตําแหนง: อยูเหนือชายผมดานหลัง 1 ชุน ตรงรอยบุมระหวางสวนบนของกลามเน้ือ sterno 
cleidomastoid กับกลามเน้ือ trapezius (อยูกึ่งกลางระหวางจุดเฟงฝู กับจุดอี้เฟง)

ขอบงใช: ปวดศีรษะ วิงเวียน ตาแดง ไขหวัด ไซนัสอักเสบ เลือดกําเดาไหล หูมีเสียงดัง โรคจิต
อาละวาด ลมชกั มาลาเรียปวดเกร็งทายทอย โรคเสนเลือดสมอง โรคจากความรอน คอพอก
 วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.8-1.2 ชุน ปลายเข็มชีไ้ปที่ปลายจมูก หรือแทงราบทะลุถึงจุดเฟงฝู หาม
แทงเข็มลึกเกินไปหรือแทงเฉียงขึ้น  อาจไปกระทบกานสมองหมายเหตุ
☯ GB21 เจียนจิ่ง (肩井 Jiān-Jǐng)

ความหมาย: เจียน (肩) แปลวา ไหล; จิ่ง (井) แปลวา บอนํ้า: จุดเจียนจิง่อยูตรงรอยบุมเหนือไหล
จุดเฉพาะ: จุดตัดของเสนเทาเสาหยางถุงนํ้าดี เสนมือเเสาหยางซานเจียว และเสนหยางเหวย
ตําแหนง: อยูบนบากึ่งกลางระหวางจุดตาจุย (大椎 Dà-Zhuī, GV14) กับ acromion
ขอบงใช: ปวดเกร็งทายทอย ปวดไหลและหลัง แขนเปนอัมพาต เตานมอักเสบ นํ้านมไมไหล วณั

โรคตอมนํ้าเหลือง คลอดยาก
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุน 
ขอควรระวัง: หามแทงลึกอาจถกูปอด หามฝงเข็มที่จุดน้ีในหญิงมีครรภ

☯ GB22 เอวียนเย (渊液 Yuān-Yè)
 ความหมาย: เอวียน (渊) แปลวา บอนํ้าลึก; เย (液) แปลวา รกัแร: รักแรอยูลกึคลายบอนํ้าจดุน้ี
อยูที่รักแร 

ตําแหนง: อยูต่ํากวากึ่งกลางรกัแรลงมา 3 ชุน จะอยูตรงชองซีโ่ครงที่ 4 เม่ือกางแขน
ขอบงใช: แนนหนาอก เจ็บชายโครง ปวดหรือชาแขน
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุน

☯ GB23 เจอจิน (辄筋 Zhé-Jīn)
ความหมาย: เจอ (辄) แปลวา คันบังคับจักรยาน 2 ลอ; จิน (筋) แปลวา กลามเน้ือ: กลามเนื้อ

สีขางทั้ง 2 ดาน ที่นูนออกมาคลายมือจับจักรยาน จุดก็อยูที่บริเวณสีขางน้ี 
ตําแหนง: อยูหนาตอจุดเอวียนเย 1 ชุน อยูระดับราวนม อยูในชองซี่โครงที่ 4
ขอบงใช: แนนหนาอก เจ็บชายโครง หอบ อาเจียน กรดไหลยอน  
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียงหรือแทงแนวราบ 0.5-0.8 ชุน 
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☯ GB24 ญ่ือเอวีย่ (日月 Rì-Yuè)
 ความหมาย: ญื่อ (日) แปลวา พระอาทิตย; เอวี่ย (月) แปลวา พระจันทร: ญื่อเปนหยางเปน
ตัวแกนของถุงนํ้าดี ขณะที่เอวี่ยเปนอิน เปนตัวแทนของตับ จุดน้ีเปนจุดสําคัญใชรักษาโรคตับและถุงนํ้าดี

ตําแหนง: อยูชองซี่โครงที่ 7 ตรงกับแนวหวันมลงมา  อยูหางจากแนวกลางลําตัว 4 ชุน
ขอบงใช: อาเจียน กรดไหลยอน เจ็บชายโครง สะอึก ดีซาน
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียงหรือแทงแนวราบ 0.5-0.8 ชุน

☯ GB25 จิงเหมิน (京门 Jīng-Mén)
 ความหมาย: จิง (京) แปลวา แรก; เหมิน (门) แปลวา ประตู: จุดจิงเหมินเปนจุดมู ของเสน
ลมปราณเทาเสาอินไต  ซึ่งควบคุมลมปราณหยวนของรางกาย เปรียบเปนประตูผานเขาออกของชีไ่ต

จุดเฉพาะ: จุดมูของเสนลมปราณเทาเสาอินไต
ตําแหนง: อยูที่ดานขางของทอง ตรงขอบลางของปลายกระดูซีโ่ครงที่ 12
ขอบงใช: ปสสาวะขัด บวมน้ํา ปวดเอว ปวดสขีาง ทองเดิน
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1.0 ชุน

☯ GB26 ไตมาย (带脉 Dài-Mài)
ความหมาย: ไต (带) แปลวา เข็มขัด; มาย (脉) แปลวา เสนลมปราณ: จุดน้ีเปนจุดรวมเสน

ลมปราณถุงนํ้าดีที่มาบรรจบกับเสนลมปราณไตมาย 
 ตําแหนง: อยูดานขางลําตัว ต่ํากวาจุดจังเหมิน (章门 Zhāng-Mén,LR13) ลงมา 1.8 ชุน อยู
ระดับเดียวกับสะดือ

ขอบงใช: ปวดทอง ประจําเดือนไมสมํ่าเสมอ ตกขาว ไสเลื่อน ปวดหลัง เจ็บชายโครง
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุน

☯ GB27 อูซู (五枢 Wǔ-Shū)
ความหมาย: อู (五) แปลวา หา; ซู (枢) แปลวา หมุน: เลข 5 เปนตัวแทนของภาวะพรองของ 

หยางหมิงตรงกลาง ซึง่ก็คือบริเวณหัวเหนาเกิดภาวะออนแรง และเสนลมปราณไตไมผิดปกติ ดังน้ัน 
เสาหยางจะหมุนเวียนมาทําหนาท่ีแทน จุดน้ีจึงมีความสําคัญตอการทํางานของสวนกลางลําตัวของรางกาย

ตําแหนง: อยูหนาตอ anterior superior iliac spine อยูต่ํากวาระดับสะดือ 3 ชุน
ขอบงใช: ปวดทอง ไสเลื่อน ตกขาว ทองผกู มดลูกหยอน
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุน
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☯ GB28 เหวยเตา (维道 Wéi-Dào)
ความหมาย: เหวย (维) แปลวา รักษาไว; เตา (道) แปลวา ผาน: จุดน้ีเปนจุดท่ีเสนลมปราณ

ถุงนํ้าดีและไตมาย มาบรรจบกัน ซึ่งจะชวยรักษาเสนลมปราณทั้งหมดไว
ตําแหนง:  อยูหนาและใตตอ จุดอูซู 0.5 ชุน
ขอบงใช:  ปวดทอง ไสเลื่อน ตกขาว มดลูกหยอน 
วิธีฝงเข็ม: แทงตรงหรือแทงเฉียงในแนว  antero-inferior 1-1.5 ชุน

☯ GB29 จฺวีเหลียว (居髎 Jū-Liáo)
ความหมาย: จฺว ี(居) แปลวา อาศัย; เหลียว (髎) แปลวา รอง: จุดอยูในรอยบุมของกระดูกสะโพก

 ตําแหนง: เปนจุดกึ่งกลางระหวาง anterior superior iliac spine และสวนนูนของ Greater 
trochanter of femur

ขอบงใช: หลังแข็งปวด ขาชาและออนแรง ไสเลือ่น
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุน

☯ GB30 หวนเที่ยว (环跳 Huán-Tiào)
 ความหมาย: หวน (环) แปลวา วงแหวน; เท่ียว (跳) แปลวา กระโดด: จุดหวนเที่ยวอยูตรงขอ
สะโพก ซึง่เปนสวนสําคัญที่ใชกระโดด

จุดเฉพาะ: จุดตัดของเสนลมปราณเทาเสาหยางถุงนํ้าดี และเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ
 ตําแหนง: อยูที่ดานขางแกมกน ใหผูปวยนอนตะแคง งอขาขางบนเล็กนอยลากเสนตอระหวาง 
sacral hiatus กับ greater trochanter จุดอยูตรงรอยตอระหวางสวนนอก 1/3 กับสวนใน 2/3

ขอบงใช: ปวดขาและออนแรง ปวดเอว
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 2.0-3.0 ชุน

☯ GB31 เฟงซื่อ (风市 Fēng-shì) 
 ความหมาย: เฟง (风) แปลวา ลม; ซื่อ (市) แปลวา ตลาด: ตลาด หมายถึง มารวมกันและ
กระจายไป จุดเฟงซื่อ เปนจุดสําคัญที่มีสรรพคุณขับลม
 ตําแหนง: อยูที่แนวกึ่งกลางขางตนขา สูงจากขาพับขึ้นมา 7 ชุน หรือใหผูปวยยืนในทาตรง ปลอย
แขนลงแนบชิดกับลําตัว ปลายนิ้วกลางจะตรงกับจุดน้ี

ขอบงใช: ปวดขาและออนแรง ขาชาปวดไมมีแรง คันทั่วรางกาย
วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 1.0-2.0 ชุน
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☯ GB32 จงตู (中渎 Zhõng-Dú)
ความหมาย: จง (中) แปลวา ตรงกลาง; ตู (渎) แปลวา ทอเล็ก ๆ จุดอยูในระหวางเสนเอ็น

ดานขางของตนขา คลายอยูในทอ
 ตําแหนง: อยูต่ํากวาจุดเฟงซื่อ 2 ชุน หรืออยูเหนือตอขอพับเขา 5 ชุน อยูระหวางกลามเนื้อ lateral 
vastus และ biceps

ขอบงใช: ขาลีบออนแรง
วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 1.0-1.5 ชุน

☯ GB33 ซีหยางกวาน (膝阳关 Xī-Yáng-Guān)
ความหมาย: ซี (膝) แปลวา เขา; หยาง (阳) แปลวา หยางของอิน-หยาง; กวาน (关) แปลวา 

ขอ: จุดน้ีอยูดานขางของเขา 
ตําแหนง: อยูเหนือตอจุดหยางหลิงเฉวียน 3 ชุน อยูในรอยบุมเหนือ interal epicondyle ของ 

femus
ขอบงใช: เขาปวดและบวม เอ็นขอพับเขาตึงรั้ง ชาบริเวณหนาแขง
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุน

☯ GB34 หยางหลิงเฉฺวียน (阳陵泉 Yáng-Líng-Quán)
ความหมาย: หยาง (阳) แปลวา หยางของอนิ-หยาง; หลิง (陵) แปลวา เนินดิน; เฉฺวียน 泉

แปลวา นํ้าพุ: หยาง หมายถึง ดานขาง หัวกระดูก fibula นูนดิน ขางลางเนินดินเปนแองนํ้าพุคือจุด
หยางหลิงเฉฺวียน

จุดเฉพาะ: จุดเหอ-ทะเล  จุดอิทธิพลของเอ็น คือ จินหุย
ตําแหนง: อยูดานนอกแขง ตรงรอยบุมหนาและใตหัวกระดูก fibula เฉียงลงหนาท่ีมีรอยบุม
ขอบงใช: ปวดสีขาง ปากขม คลื่นไส อาเจียน ปวดขาและออนแรง ขาชาปวด ไมมีแรง ดีซาน  

ลมชักในเด็ก
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุน

☯ GB35 หยางเจียว (阳交 Yáng-Jiāo) 
 ความหมาย: หยาง (阳) แปลวา หยางของอิน–หยาง; เจียว (交) แปลวา ตัดกัน: หยาง
หมายถึงดานขาง จุดหยางเจียวอยูขางขา ตรงจดุท่ีตัด กับเสนลมปราณเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ

จุดเฉพาะ: จุดซี ของเสนลมปราณหยางเหวย
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ตําแหนง: อยูขางขาสูงจากตาตุมนอก 7 ชุน ตรงขอบหลงัขอบกระดูก  fibula 
ขอบงใช:  แนนหนาอกและสขีาง ปวดขาและออนแรง โรคจิต อาละวาด
วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 1.0-1.5 ชุน 

☯ GB36 ไวชิว (外丘 Wài-Qiū)
 ความหมาย: ไว (外) แปลวา ดานนอก; ชิว (丘) แปลวา เนินดิน: จุดไวชิว อยูเหนือตาตุมนอก
ตรงที่กลามเน้ือนูนดูเหมือนเนินดิน

จุดเฉพาะ: จุดซี ของเสนลมปราณเทาเสาหยางถุงนํ้าดี
ตําแหนง: อยูขางขาสูงจากตาตุมนอก 7 ชุน ระดับเดียวกบัจุดหยางเจยีว ตรงขอบหนาของกระดกู 

fibula 
ขอบงใช:  แนนหนาอกและสขีาง ปวดขาและออนแรง โรคจิต อาละวาด
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุน

☯ GB37 กวางหมิง (光明 Guāng-Míng)
ความหมาย: กวางหมิง (光明) แปลวา ความสวาง: จุดกวางหมิงเปนจุดลั่วใชรักษาโรคตา
จุดเฉพาะ: จุดลั่ว
ตําแหนง:  อยูขางขาสูงจากตาตุมนอก 5 ชุน  ตรงขอบหนาของกระดูก  fibula
ขอบงใช:  ปวดตา ตาบอดกลางคืน ปวดขาและออนแรง ปวดคัดเตานม
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุน

☯ GB38 หยางฝู (阳辅 Yáng-Fǔ)
 ความหมาย: หยาง (阳) แปลวา หยางของอนิ-หยาง; ฝู (辅) แปลวา ชวยสนับสนุน: หยาง
หมายถึง ดานขาง ฝู หมายถึงกระดูก fibula จุดหยางฝู อยูที่ขางขา หนากระดูก fibula

จุดเฉพาะ: จุดจิง-แมนํ้า 
ตําแหนง: อยูขางขาสูงจากตาตุมนอก 4 ชุน ตรงขอบหนาของกระดูก fibula
ขอบงใช: ไมเกรน ปวดหางตา วัณโรคตอมนํ้าเหลือง ขาชาและออนแรง ปวดบวมใตรักแร เจ็บ

คอ ปวดแนนหนาอกและสขีาง ปวดขาและออนแรง
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุน
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☯ GB39 เสฺวียนจง (悬钟 Xuán-Zhōng)
 ความหมาย:  เสฺวียน (悬) แปลวา แขวน; จง (钟) แปลวา กระด่ิง: แถวตาตุมนอก จดุเสวฺยีนจง
อยูเหนือตาตุมนอก

จุดเฉพาะ:  จุดอิทธิพลของไขกระดูก
ตําแหนง: อยูขางขาสูงจากตาตุมนอก 3 ชุน ตรงขอบหนาของกระดูก fitula
ขอบงใช: คอแข็ง ปวดแนนหนาอกและสขีาง ปวดขาและออนแรง เจ็บคอ ขาชาไมมีแรง ริดสดีวง

ทวารหนัก
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุน

☯ GB40 ชิวซฺว ี(丘墟 Qiū-Xū)
 ความหมาย: ชวิ (丘) แปลวา เนินดิน; ซฺวี (墟) แปลวา เนินเขา: จุดชิวซฺวีอยูระหวางตาตุมนอก
(เปรียบเปนเนินดิน) กับ peroneal trochlea ของกระดูก  calcaneous (เปรียบเปนเนินเขา)

จุดเฉพาะ: จุดหยวน 
 ตําแหนง: อยูเฉียงลงหนาตาตุมดานนอก บริเวณรอยบุมขอบนอกของ extensor digitorum 
longus 

ขอบงใช: ปวดแนนหนาอกและสีขาง ปวดขาและออนแรง มาลาเรีย 
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุน

☯ GB41 จูหลินชี ่(足临泣 Zú-Lín-Qì)
 ความหมาย: จู (足) แปลวา เทา; หลิน (临) แปลวา รักษา; ชี่ (泣) แปลวา นํ้าตา: จุดจูหลินชี่ 
อยูที่เทาใชรักษาโรคตา

จุดเฉพาะ:  จุดซู-ลําธาร  จุดเชื่อมโยงกับเสนลมปราณไต
 ตําแหนง: อยูทีห่ลังเทา ตรงรองระหวางกระดูก metatarsal ที่สี่และหาดานนอกของเอน็ของกลามเน้ือ  
extensor digiti minimi

ขอบงใช: ตาแดง ปวดแนนหนาอกและสขีาง ระดูผิดปกติ ปสสาวะรดที่นอน วณัโรคตอมนํ้าเหลือง 
มาลาเรีย เตานมอักเสบ เจ็บเทา

วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 0.3-0.5 ชุน
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☯ GB42 ตี้อูหุย (地五会 Dì-Wǔ-Huì)
 ความหมาย: ตี้ (地) แปลวา พืน้ดิน; อู (五) แปลวา หา; หุย (会) แปลวา ที่บรรจบของแมนํ้า:
พื้นดินอยูต่ํา หมายถึง เทา ที่เทามีจุดบนเสนลมปราณถุงนํ้าดี 5 จุด จุดน้ีอยูกลางและเปนท่ีบรรจบกัน
ของชีส่วนบนและสวนลางของเสนลมปราณนี้ 
 ตําแหนง: อยูดานในของเสนเอ็นของกลามเนื้อ extersor digiti minimi อยูหลงัตอ 4th   metatar-
sophatangeal  joint 

ขอบงใช: ปวดศีรษะ หูอื้อ เจ็บชายโครง เตานมอักเสบ ปวดและบวมหลังเทา
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุน

☯ GB43 เสียซี (侠溪 Xiá-Xī)
 ความหมาย: เสีย (侠) แปลวา บีบ; ซี (溪) แปลวา ลําธาร: จุดเสียซีอยูในรองระหวางกระดูก  
metatarsal ที่สี่และหา

จุดเฉพาะ: จุดอิ๋ง-นํ้าพุ 
ตําแหนง:  อยูหลังเทาตรงงามระหวางน้ิวทาวที่สี่และหา  หางจากขอบงามเทา 0.5 ชุน
ขอบงใช:  ปวดศีรษะ ตาลาย หูมีเสียงดัง หูตึง ตาแดง ปวดชายโครงและสีขาง โรคจากความรอน  

เตานมอักเสบ
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุน

☯ GB44 จูเชี่ยวอนิ (足窍阴 Zú-Qiào-Yīn)
 ความหมาย: จู (足) แปลวา เทา; เชี่ยว (窍) แปลวา รูเปด; อิน (阴) แปลวา อินของอิน-หยาง: 
ไตและตับเปนอวัยวะตัน (อิน) หูเปนหนาตางของไต ตาเปนหนาตางของตับ จุดจูเชี่ยวอินอยูที่เทาใชรักษา
โรคหูและตา

จุดเฉพาะ: จุดจิ่ง-ตานํ้า 
ตําแหนง: อยูมุมลางดานนอกของเล็บน้ิวเทาท่ีสี่  หางจากมุมเล็บ 0.1  ชุน
ขอบงใช: ปวดศีรษะ ตาแดง หูตึง เจ็บคอ ปวดสีขาง โรคจากความรอน นอนไมหลับ ไอ ระดู

ผิดปกติ  
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.1 ชุน หรือ ปลอยเลือด
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12. เสนเทาจฺเหวียอินตับ (足厥阴肝经 Zú-Jué-Yīn-Xīn-Gān-Jīng : The liver meridian
of foot-JueYin)

รูปที่ 3-47  จุดฝงเข็มบนเสนลมปราณเทาจฺเหวียอนิตับ 



การฝงเข็ม-รมยา 200

☯ LR1 ตาตุน (大敦 Dà-Dūn)
 ความหมาย: ตา (大) แปลวา ใหญ; ตุน (敦) แปลวา ความหนา: ตาหมายถงึหวัแมเทา จดุตาตุน
อยูดานนอกของหัวแมเทาซึ่งมีกลามเน้ือหนา

จุดเฉพาะ: จุดจิ่ง-ตานํ้า 
ตําแหนง: อยูมุมลางดานนอกของเล็บน้ิวหัวแมเทา หางจากมุมเล็บ 0.1 ชุน
ขอบงใช: ปสสาวะรดที่นอน ไสเลื่อน ขาดระดู เลือดออกชองคลอด มดลูกหยอน โรคจิต ลมชัก
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.1-0.2 ชุน หรือ ปลอยเลือดออก 

☯ LR2 สิงเจียน (行间 Xíng-Jiān)
 ความหมาย: สงิ (行) แปลวา เดิน; เจียน (间) แปลวา ชองตรงกลาง: จุดสิงเจียนอยูในรอง
ระหวางน้ิวเทาท่ีหน่ึงและสอง  ที่มีลมปราณไหลผาน

จุดเฉพาะ:  จุดอ๋ิง-นํ้าพุ 
ตําแหนง: อยูหลังเทา ตรงงามระหวางน้ิวเทาท่ีหน่ึงและสอง หางจากขอบงามเทา 0.5 ชุน
ขอบงใช: ปวดศีรษะ ตาลาย ตาแดง ตาบอดตาใส ปากเบี้ยว ปวดสขีาง ไสเลื่อน ปสสาวะขัด  

เลือดออกทางชองคลอด โรคจติ ลมชัก ระดูผิดปกติ ปวดระดู ตกขาว โรคหลอดเลือดสมอง
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.8  ชุน

☯ LR3 ไทชง (太冲 Tài-Chōng)
 ความหมาย: ไท (太) แปลวา ใหญ; ชง (冲) แปลวา ดานสําคัญ: จุดไทชงอยูตรงตําแหนง
สําคัญที่มีลมปราณผานมาก

จุดเฉพาะ: จุดซู-ลําธาร  จุดหยวน
ตําแหนง: อยูหลังเทา ตรงรอยบุมดานในสุดของระหวางกระดูก metatarsal ที่หน่ึง และสอง
ขอบงใช: 1) โรคตามเสนลมปราณ: ขาชาและออนแรง ปวดชายโครง 

2) โรคของศีรษะและอวัยวะรับความรูสึก: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ปากแหง เจ็บคอ
ตาปวดบวมและแดง ประสาทตาเสื่อม 

3) โรคทางเดินหายใจ: ไอ แนนอึดอัดในหนาอก
4) โรคทางเดินอาหาร: ทองอืดแนน ทองรองโครกคราก ทองเสีย ทองผูก ดีซาน
5) โรคทางเดินปสสาวะ: กลั้นปสสาวะไมได ปสสาวะลําบาก stranguria
6) โรคระบบสืบพันธุ: ประจําเดือนไมสมํ่าเสมอ โรคขาดประจําเดือน ตกขาว ปวด

ประจําเดือน ปวดบริเวณฝเย็บ metrorrhagia and metrostaxis 
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7) โรคทางจิต: โรคซึมเศรา โรคชักในเด็ก โรคฮสีทีเรีย apoplexy, manic-depressive
syndrome  

8) โรคอื่น ๆ: ความดันโลหิตสูง เจ็บหนาอก ไสเลื่อน
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุน 

☯ LR4 จงเฟง (中封 Zhōng-Fēng)
ความหมาย: จง (中) แปลวา ตรงกลาง; เฟง (封) แปลวา กองดิน: จุดจงเฟงอยูระหวางตาตุม

ในและตาตุมนอก เหมือนอยูระหวางกองดิน 2 กอง
จุดเฉพาะ: จุดจิง-แมนํ้า 

 ตําแหนง: อยูตรงรอยพับขอเทาดานหนาตาตุมใน ตรงรอยบุมดานในของเอ็นของกลามเน้ือ tibialis  
anterior

ขอบงใช: ไสเลือ่น  ฝนเปยก  ปสสาวะขัด  ปวดทอง
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุน

☯ LR5 หลีโกว (蠡沟 Lí-Gōu)
 ความหมาย: หลี (蠡) แปลวา หอยเชลล; โกว (沟) แปลวา รอง: กลามเน้ือ gastrocnemius มี
ลักษณะภายนอกเหมือนหอยเชลล จุดหลีโกวอยูตรงรองดานในและหนาตอกลามเน้ือน้ี

จุดเฉพาะ: จุดลั่ว
ตําแหนง:  อยูดานในของขา เหนือตาตุมใน 5 ชุน ตรงกลางของกระดูก tibia 
ขอบงใช: ปสสาวะขัด ปสสาวะรดที่นอน ระดูผิดปกติ ตกขาว ปวดขาและออนแรง
วิธีฝงเข็ม:  แทงราบ 0.5-0.8 ชุน 

☯ LR6 จงตู (中都 Zhōng-Dū)
 ความหมาย: จง (中) แปลวา ตรงกลาง; ตู (都) แปลวา บรรจบ: จุดจงตูอยูตรงกึง่กลางของ
ดานในขาเปนจุดรวมลมปราณของเสนลมปราณเทาจฺเหวียอินตับ

จุดเฉพาะ: จุดซี
ตําแหนง:  อยูดานในของขา เหนือตาตุมใน 7 ชุน ตรงกลางของกระดูก tibia
ขอบงใช:  ไสเลือ่น เลือดออกทางชองคลอด ปวดทอง ทองเดิน นํ้าคาวปลาไมแหง
วิธีฝงเข็ม: แทงราบ 0.5-0.8 ชุน
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รูปที่ 3-48  แสดงตําแหนงของจุด LR1-LR4 

รูปที่ 3-49  แสดงตําแหนงจุด LR5–LR6

☯ LR7 ซีกวาน (膝关 Xī-Guān) 
ความหมาย: ซี (膝) แปลวา เขา;  กวาน (关) แปลวา ขอตอ: จุดน้ีอยูใกลชดิขอเขา

 ตําแหนง: อยูขอบหนาแขงดานใน อยูหลังและใตตอ medial condyle ของกระดูก tibia อยู
หลังตอจุดอินหลิงเฉฺวียน (阴陵泉 Yīn-Líng-Quán, SP9) 1 ชุน
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ขอบงใช: เขาปวดบวม
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุน

☯ LR8 ชฺวีเฉฺวียน (曲泉 Qū-Quán)
 ความหมาย: ชวฺ ี(曲) แปลวา โคงงอ; เฉฺวียน (泉) แปลวา นํ้าพุ: จุดน้ีอยูปลายรอยขอพบัเขา
ดานใน  เม่ืองอเขาบริเวณนี้จะบุมดูคลายนํ้าพุ

จุดเฉพาะ: เปนจุดเหอ-ทะเล
ตําแหนง: อยูดานในของเขา ตรงปลายรอยขอพับเขา อยูหลังตอ medial epicondyle ของกระดูก 

tibia 
ขอบงใช: ปวดทอง ปสสาวะลําบาก ปวดประจําเดือน ตกขาว
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุน

☯ LR9 อินเปา (阴包 Yīn-Bāo) 
 ความหมาย: อิน (阴) แปลวา อิน-หยาง; เปา (包) แปลวา มดลูก: จุดน้ีอยูดานในตนขา และ
บงชี้โรคของมดลูก
 ตําแหนง: อยูดานในของตนขา เหนือตอ medial condyle ของกระดูก femur 4 ชุนอยูระหวาง
กลามเน้ือ vastus medialis และ sartorius

ขอบงใช: ปวดทอง ปสสาวะไมรูตัว ปสสาวะลําบาก ประจําเดือนไมปกติ
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-2.0 ชุน

☯ LR10 จูอูหลี่ (足五里 Zú-Wǔ-Lǐ)
 ความหมาย: จู (足) แปลวา ขา; อู (五) แปลวา หา; หลี่ (里) แปลวา ใชเรียกหนวยชุน: ใน
สมัยโบราณ จุดน้ีอยูที่ขาหางจาก qimen 5 ชุน

ตําแหนง: อยูบนตนขาดานใน อยูต่ํากวาจุดชี่ชง (气冲 Qì-Chōng, ST30) 3 ชุน
ขอบงใช: ปวดทองนอย ปสสาวะลําบาก มดลกูหยอน อัณฑะบวมปวด ตอมนํ้าเหลืองอักเสบ
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-2.0 ชุน

☯ LR11 อินเหลยีน (阴廉 Yīn-Lián)
 ความหมาย: อิน (阴) แปลวา ตรงขามกับหยาง; เหลียน (廉) แปลวา ขอบ: จุดน้ีอยูทีต่นขาชดิ
กับขอบของอวยัวะสืบพันธุ
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ตําแหนง: อยูบนตนขาดานใน อยูต่ํากวาจุดชีช่ง (气冲 Qì-Chōng, ST30) 2 ชุน
ขอบงใช: ประจําเดือนมาไมสมํ่าเสมอ ตกขาว ปวดทองนอย
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-2.0 ชุน

☯ LR12 จี๋มาย (急脉 Jí-Mài)
 ความหมาย: จี๋ (急) แปลวา เรง, ดวน; มาย (脉) แปลวา เสนเลือด : จุดน้ีอยูบนตนขาดานใน 
ที่สามารถคลําเสนเลือดได
 ตําแหนง: อยูดานขางของกระดกูหัวเหนา ซึ่งสามารถคลํา femoral artery ได อยูดานขางและ
ต่ํากวาจุด ชี่ชง (气冲 Qì-Chōng, ST30) อยูหางจากแนวกึง่กลางลําตัว 2.5 ชุน

ขอบงใช: ปวดทองนอย ไสเลือ่น ปากมดลูกหยอน
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุน ใหระวังเสนเลือด

☯ LR13 จางเหมิน (章门 Zhāng-Mén)
 ความหมาย: จาง (章) แปลวา เกราะกําบัง; เหมิน (门)  แปลวา ประตู: จุดจางเหมินอยูใตชาย
โครงที่เปรียบเปนเกราะกําบังปองกันอวัยวะภายใน

จุดเฉพาะ: จุดมูของถุงนํ้าดี จดุอิทธิพลของอวัยวะตัน จุดตัดกับเสนเทาเสาหยางถุงนํ้าดี
ตําแหนง: อยูทีด่านขางของทอง ตรงขอบลางของปลายกระดกูซี่โครงที่ 11 ผูปวยยืนหอยแขนลง

และงอขอศอก จุดอยูตรงกับปลายขอศอก
ขอบงใช: ทองเดิน ทองอืด ปวดสีขาง กอนในทอง
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.8-1.0 ชุน

☯ LR14 ชีเหมิน (期门 Qī-Mén)
 ความหมาย: ชี (期) แปลวา ครบรอบ; เหมิน (门) แปลวา ประตู: จุดชีเหมินอยูที่สีขาง 2 ขาง
ที่ดูเหมือนประตูที่เปดอยู เม่ือลมปราณไหลเวยีนจากจุดจงฝู (中府 Zhōng-Fǔ, LU1) มาถึงจุดชีเหมิน 
(期门 QīMén, LR14) ถือวาครบ 1 รอบ

จุดเฉพาะ:  จุดมูของตับ จุดตัดกับเสนลมปราณเทาไทอินมามและเสนอินเหวย
ตําแหนง: อยูที่หนาอก ใตหัวนมลงมาในชองระหวางกระดูกซีโ่ครงที่หก
ขอบงใช: ปวดแนนหนาอกและสีขาง คลื่นไส อาเจียน ทองอืด เตานมอักเสบ  
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียงหรือแทงราบ 0.5-0.8 ชุน
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13. เสนลมปราณเญิ่น (任脉 Rèn-Mài : The conception vessel)

☯ CV1 หุยอิน (会阴 Huì-Yīn)
ความหมาย: หุย (会 ) แปลวา ขาม; อิน (阴 ) แปลวา อวัยวะเพศ: จุดน้ีอยูบนชองระหวาง

อวัยวะเพศกับทวารหนัก 
 ตําแหนง: บนฝเย็บ ตรงจุดกึง่กลางระหวางขอบลางของอัณฑะและทวารหนักในผูชาย และ ระหวาง
ขอบลางของแคมใหญและทวารหนักในผูหญิง

ขอบงใช: 1) โรคระบบปสสาวะ: ปสสาวะลําบาก ปสสาวะขัด 
2) โรคระบบสืบพันธุ: ปวดอวัยวะเพศ คันอวัยวะเพศ ผื่นอวัยวะเพศ มดลูกหยอน

ปสสาวะกลางคนื ประจําเดือนมาไมปกติ
3) โรคจิตเวช: coma โรคซึมเศราหวาดระแวง ชัก
4) โรคอื่น: ขาดอากาศจากการจมน้ํา ขาดอากาศตอนคลอด ไสเลื่อน ริดสีดวงทวาร

วิธีฝงเข็ม:  ปกต้ังฉากลึก 0.5-1.0 ชุน สามารถรมยาได
☯ CV2 ชวีกู (曲骨 Qū-Gǔ)

 ความหมาย: ชฺวี (曲) แปลวา โกง, งอ, คด; กู (骨) แปลวา กระดูก หมายถึงกระดูกหัวหนาว 
และจุดบนขอบบนของกระดูกหัวเหนา

ตําแหนง: แนวกลางตัวดานหนา 5 ชุน  ต่ํากวาสะดือ เหนือกระดูกหัวเหนา
ขอบงใช:  1) โรคระบบปสสาวะ: แนนทองดานลาง ปสสาวะหยดยอย ปสสาวะคั่ง 

2) โรคระบบสืบพันธุ: ฝนเปยก หมดสมรรถภาพทางเพศ ประจําเดือนไมปกต ิตก
ขาวมีสีแดงขุน  มีบุตรยาก 

3) โรคจิตใจ: ซึมเศรา
4) โรคอื่น: ผื่นที่อวัยวะเพศ ไสเลื่อน ปวดทองสวนลาง บวมนํ้า เกร็งจากลําไสอักเสบ

วิธีฝงเข็ม: ปกต้ังฉากลึก 1-1.5 ชุน หรือ รมยา
ขอควรระวัง: ระวังในหญิงตั้งครรภ
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☯ CV3 จงจี๋ (中极 Zhōng-Jí)
ความหมาย: จง (中) แปลวา ตรงกลาง; จี๋ (极) แปลวา พอดี: จุดจงจี๋ อยูตรงศูนยกลางของ

รางกาย
จุดเฉพาะ: จุดมูของกระเพาะปสสาวะ จุดตัดเสนลมปราณอินของเทา 3 เสน
ตําแหนง: อยูที่กึ่งกลางทองนอยใตสะดือ 4 ชุน
ขอบงใช: ปสสาวะขัด ปสสาวะรดที่นอน มดลูกหยอน ฝนเปยก หยอนสมรรถภาพทางเพศ ระดู

ผิดปกติ เลือดออกทางชองคลอด หญิงเปนหมัน ตกขาว
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุน

 ขอควรระวัง: กอนปกตองปสสาวะกอน ถาปสสาวะไมออกตองปกเฉียงลง หามใชในสตรีมีครรภ  
และอยาปกเข็มขึ้นลงเร็วเกินไป
☯ CV4 กวานเหยฺวยีน (关元 Guān-Yuán)

ความหมาย: กวาน (关) แปลวา สะสม; เหยฺวียน (元) แปลวา ลมปราณหยวน: จุดกวาน
เหยฺวียนอยูใตสะดือและเปนแหลงสะสมลมปราณหยวน

จุดเฉพาะ: จุดมูของลําไสเล็ก  จุดตัดกับเสนลมปราณหยินของเทา 3 เสน
ตําแหนง: อยูทีก่ึ่งกลางทองนอยใตสะดือ 3  ชุน
ขอบงใช: 1) โรคทางเดินหายใจ: ไอ ไอเปนเลือด หอบหืด ไมมีแรงพูด วัณโรคปอด 

2) โรคทางเดินอาหาร: อาเจียน ปวดทอง ทองเสยี ทองเสียเรือ้รงั ลําไสอกัเสบ อจุจาระ
เปนเลือด ดีซาน กระหายน้ํา  

3) โรคทางเดินปสสาวะ: ปสสาวะบอย ปสสาวะเปนหยด ปสสาวะเปนเลือด กลั้น
ปสสาวะไมได retention of urine 

4) โรคระบบสืบพันธุ: อสุจิเล็ดเวลากลางคืน กามตายดาน โรคหลั่งเร็ว หนองใน
ประจําเดือนไมสมํ่าเสมอ โรคขาดประจําเดือน ตกขาวมีเลือดปน มดลูกหยอน คันปากชองคลอด รกคาง

5) โรคทางจิต: เปนลม นอนไมหลับ หลับฝนมาก ความจําไมดี  summer heat
6) โรคอื่น ๆ: ฝคัณฑสูตร ออนลาท่ีเอวและขา ใจสั่น หายใจสั้น ออนเปลี้ย ผอม

ออนแรง consumptive disease 
สรรพคุณเดน: ใชบํารุง เสริมสุขภาพ
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วิธีฝงเข็ม:  แทนตรง 1.0-2.0 ชุน
ขอควรระวัง: ใหถายปสสาวะกอนปกเข็ม  หามปกเข็มขึ้นลงเร็วเกินไป หามใชในหญิงมีครรภ

☯ CV5 สือเหมิน (石门 Shí-Mén)
ความหมาย: สือ (石) แปลวา กอนหิน; เหมิน (门) แปลวา ประต:ู สือหมายถงึ แข็งจดุสือเหมิน

ใชรกัษาโรคกอนในทองนอย
จุดเฉพาะ: จุดมูของซานเจียว
ตําแหนง: อยูที่กึ่งกลางทองใตสะดือ 2 ชุน
ขอบงใช: ปวดทอง บวมน้ํา ไสเลือ่น ปสสาวะขัด ทองเดิน เลือดออกทางชองคลอด ขาดระดู ตกขาว
วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 1.0-2.0  ชุน

☯ CV6 ชี่ไห (气海 Qì-Hǎi) 
ความหมาย: ชี่ (气) แปลวา ลมปราณหยวน; ไห (海) แปลวา ทะเล: จุดชี่ไหอยูใตสะดือ และ

เปนทะเลแหงลมปราณหยวน
จุดเฉพาะ: เปนจุดสําคัญที่ใชบํารุงเสริมสุขภาพ
ตําแหนง: อยูทีก่ึ่งกลางทองใตสะดือ 1.5  ชุน
ขอบงใช: 1) โรคทางเดินหายใจ: ไอ หอบหืด หายใจสั้น  

2) โรคทางเดินอาหาร: อาเจียน ปวดทอง ทองอดื สะอกึ ทองผกู ทองเสียและอาเจียน
ลําไสอกัเสบ  

3) โรคระบบสบืพันธุ: อสุจิเล็ดเวลากลางคืน กามตายดาน โรคหลั่งเร็ว เปนหมัน
ประจําเดือนไมสมํ่าเสมอ ขาดประจําเดือน ปวดประจําเดือน มดลูกหยอน รกคาง ตกขาว 

4) โรคทางจิต: summer heat
5) โรคอื่น ๆ : ไสเลื่อน ปวดเอว ปวดรอบสะดอื มือเทาเย็น หายใจตื้น

 สรรพคุณเดน: ทองเดิน ปวดทอง ไสเลื่อน ทองผูก ระดูผิดปกติ ขาดระดู ปสสาวะรดที่นอน
ฝนเปยก ลมปราณสูญสิ้น ใชบํารุงสุขภาพเพื่อรกัษาอาการปวดทอง ไดผลดีกวากวานเหยียน

วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 1.0-2.0 ชุน
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รูปที่ 3-50 จุดฝงเข็มบนเสนลมปราณเญิ่น 
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รูปที่ 3-51   จุดฝงเข็มบนเสนลมปราณตู

รูปที่ 3-52  แสดงตําแหนงจุด GV1
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☯ CV7 อินเจยีว (阴交 Yīn-Jiāo)
ความหมาย: อิน (阴) แปลวา อิน ของอิน-หยาง; เจียว (交) แปลวา ขาม: จุดน้ีเชื่อมเญิ่นมาย

ชงมาย และเสนลมปราณไต
ตําแหนง: ทองดานลางบนแนวกลางตัวดานหนา 1 ชุน ต่ําจากสะดือ

 ขอบงใช: 1) โรคระบบยอยอาหาร: ทองเสีย มีเสียงลมในทอง ทองอดื ทองเสียเรื้อรงั ลําไส
อักเสบเรื้อรัง

2) โรคระบบปสสาวะ: ปสสาวะคั่ง แนนทอง บวมน้ํา มดลูกหยอน ปสสาวะกลางคืน
ประจําเดือนมาไมปกติ

3) โรคระบบสืบพันธุ : ประจําเดือนมาไมปกติ ตกขาวมีสีแดงปน นํ้าคร่ําไหลไมหยุด
หลังคลอด  รกคาง

4) โรคอื่น ๆ เชน ไสเลื่อน ปวดเอว หลังแขง็
วิธีฝงเข็ม:  ปกต้ังฉากลึก 1.0-2.0 ชุน หรือรมยา

☯ CV8 เสินเชฺวี่ย (神阙 Shén-Què)
ความหมาย: เสิน (神) แปลวา จิตใจ; เชฺวี่ย (阙) แปลวา ประตูวัง: จุดเสินเชฺวี่ย อยูตรงกลาง

สะดือ  สะดือเปนทางผานของลมปราณและเลือดไปสูทารกในครรภ  เปรียบเปนประตูของวงัแหงจิตใจ
ตําแหนง: ตรงกลางสะดือ
ขอบงใช: ปวดทอง ทองเดิน ดากออก บวมน้ํา ลมปราณสูญสิ้น ลําไสหยอน บวมน้ํา
วิธีฝงเข็ม: จุดน้ีทําความสะอาดยากจึงหามฝงเข็ม ใหใชวิธีรมยาโดยรมคั่นดวยผงเกลือหรือรมดวย

แทงโกฐจุฬาลําพา ค่ันดวยขิงใชแกทองเสยีเรื้อรังไดดี
☯ CV9 สุยเฟน (水分 Shuǐ-Fēn)

 ความหมาย: สุย (水) แปลวา นํ้าและอาหาร; เฟน (分) แปลวา การกระจาย: จุดน้ีอยู 1 ชุน
เหนือสะดือตรงกับลําไสเลก็ที่ซึง่อาหารและน้ํา กระจายเปนใสและขุน

ตําแหนง: ทองสวนบน แนวกลางตัวดานหนา 1 ชุน เหนือสะดือ
ขอบงใช: 1) โรคระบบยอยอาหาร: ปวดรอบสะดือ มีเสียงลมในทอง ทองเสีย อาหารไหลยอน  

ทวารหนักยื่น อุจจาระลําบาก
2) โรคระบบปสสาวะ: บวมน้ํา ปสสาวะคั่ง มดลูกหยอน ปสสาวะกลางคนื ประจาํเดือน

มาไมปกติ 
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3) โรคอื่น ๆ เชน ไสเลื่อน ปวดหลัง หลังแข็ง
วิธีฝงเข็ม: ปกต้ังฉากลึก 1-2 ชุน หรือรมยา

☯ CV10 เซี่ยหวาน (下脘 Xià-Wǎn)
ความหมาย: เซี่ย (下) แปลวา ขางลาง; หวาน  (脘) แปลวา กระเพาะอาหาร: จุดเซี่ยหวาน

อยูตรงกับสวนลางของกระเพาะอาหาร
จุดเฉพาะ:  จุดตัดกับเสนลมปราณเทาไทอินมาม
ตําแหนง: อยูที่กึ่งกลางทองเหนือสะดือ 2  ชุน
ขอบงใช: ปวดทอง ทองอืด ทองเดิน กอนในทอง คลื่นไส อาเจียน อาหารไมยอย
วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 1.0-2.0 ชุน

☯ CV11 เจี้ยนหลี ่(建里 Jiàn-Lǐ)
ความหมาย: เจี้ยน (建) แปลวา ทําใหเกิด; หลี่ (里) แปลวา ต่ํา: จุดน้ีอยูบริเวณลิ้นป
ตําแหนง: ทองสวนบนแนวกึ่งกลางตวัดานหนา 3  ชุน เหนือสะดือ
ขอบงใช: 1) โรคระบบยอยอาหาร: ปวดกระเพาะอาหาร ทองอืด อาเจียน มีเสียงลม ในทอง  

ไมอยากอาหาร  ลําไสอกัเสบ
2) โรคอื่น ๆ เชน เจ็บหนาอก อึดอัดหายใจไมออก บวมน้ํา

วิธีฝงเข็ม: ปกต้ังฉากลึก 1.0-2.0 ชุน หรือรมยา
☯ CV12 จงหวาน (中脘 Zhōng-Wǎn)

 ความหมาย: จง (中 ) แปลวา กลาง; หวาน (脘 ) แปลวา กระเพาะอาหาร: จุดน้ีอยูกลาง
กระเพาะอาหาร เปนจุด front-Mu ของกระเพาะอาหาร จุด influential ของอวัยวะภายในเชือ่มจุดบน
เสนลมปราณ hand Taiyang,  hand  Shaoyang และ foot Yangming

ตําแหนง: ทองดานลางบนแนวกลางตัวดานหนา 1  ชุน ต่ําจากสะดือ
ขอบงใช: 1) โรคระบบหายใจ: หอบหืด เสมหะมาก อาเจียนเปนเลือด

2) โรคระบบยอยอาหาร: ปวดกระเพาะอาหาร ทองอืด อาเจียน สะอึก คลื่นไส กรด
ไหลยอน ลําไสอักเสบ อาหารไมยอย ขาดสารอาหารในเด็กแรกเกิด ปวดทอง เสียงลมในทอง เบื่ออาหาร  
ถายอุจจาระเปนเลือด ทองผูกบวมนํ้า ตาเหลืองและตัวเหลือง

3) โรคระบบหัวใจและหลอดเลอืด: ใจสั่น เจ็บหนาอก
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4) โรคระบบสืบพันธุ:  เลือดออกจากมดลูก โรคอาเจียนรายแรง
5) โรคจิตใจ: นอนไมหลับ  hysterial  โรคซึมเศรา หวาดระแวง ชกัเลือดออกใน

สมอง หมดสติ ชักในทารกเฉียบพลันและเรื้อรงั หมดสติหลังคลอดจากเสียเลอืดมาก
6) โรคอื่น ๆ: เชน ผื่นลมพิษ อิดโรย หมดสติจากลมฤดูรอน ไข ปสสาวะสีคล้ํากลิ่น

เหม็นในจมูก
วิธีฝงเข็ม: ปกต้ังฉากลึก 1-2 ชุน หรือรมยา

☯ CV13 ซางหวาน (上脘 Shàng-Wǎn)
ความหมาย: ซาง (上) แปลวา ขางบน; หวาน (脘) แปลวา กระเพาะอาหาร:จุดซางหวานอยูตรง

กับสวนลางของกระเพาะอาหาร
จุดเฉพาะ: จุดตัดกับเสนลมปราณมือไทหยางลําไสเล็ก และเสนเทาหยางหมิงกระเพาะอาหาร
ตําแหนง: อยูทีก่ึ่งกลางทองเหนือสะดือ 5 ชุน
ขอบงใช: ปวดกระเพาะอาหาร คลื่นไส อาเจียน ทองอืด โรคจิต ลมชัก
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุน

☯ CV14  จฺวี้เชฺวี้ย (巨阙 Jù-Qué) 
ความหมาย: จฺวี้ (巨) แปลวา ยิ่งใหญ; เชฺวี้ย (阙) แปลวา ประตูวัง: จุดจฺวี้เชฺวี้ยเปนจุดมูของเสน

ลมปราณหัวใจ เปรียบเปนประตูแหงลมปราณของหัวใจ
จุดเฉพาะ: จุดมูของหัวใจ
ตําแหนง: อยูที่กึ่งกลางทองเหนือสะดือ 6 ชุน
ขอบงใช: เจ็บหนาอก ใจสั่น คลื่นไส อาเจียน เรอเปรี้ยว โรคจิต อาละวาด ลมชัก
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียงลงลาง 0.5-1.0 ชุน
ขอควรระวัง: แทงลึกอาจถกูตบั

☯ CV15 จิวเหวย (鸠尾 Jiū-Wěi)
ความหมาย: จิว (鸠) แปลวา นกเขา; เหวย (尾) แปลวา หาง: จุดจิวเหวยอยูใต xiphoid 

process ที่ยื่นออกมาดูเหมือนหางนกเขา
จุดเฉพาะ: จุดลั่วของเสนลมปราณเหญิ่น
ตําแหนง: อยูที่กึ่งกลางทองเหนือสะดือ 7 ชุนหรือใต  sternocostal tangle 1 ชุน
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ขอบงใช: เจ็บหนาอก ทองอืด โรคจิต อาละวาด ลมชัก
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียงลงลาง 0.4-0.6 ชุน

☯ CV16 จงถิง (中庭 Zhōng-Tíng)
 ความหมาย: จง (中) แปลวา กลาง; ถิง (庭) แปลวา สนามหญา: จุดน้ีอยูใตหัวใจเหมือนสนาม
หญาหนาพระราชวัง

ตําแหนง: อกหรือบนแนวกึ่งกลางตัวดานหนา ระหวางชองกระดูกซึ่โครงชองที่ 5 บน กระดูกออน
 ขอบงใช: 1) โรคระบบยอยอาหาร: แนนทอง กลืนลําบาก สําลัก อาเจียน เบ่ืออาหารอาเจียน
เหมือนนม

2) โรคหัวใจและหลอดเลือด: ปวดหนาอก ใจสั่น แนนหนาอก
3) โรคอื่น ๆ เชน กลุมอกกลุมใจ ปวดคอหอย

วิธีฝงเข็ม : ปกใตผิวหนังลึก 0.3-0.5 ชุน  รมยาได
☯ CV17 ถันจง (膻中 Dàn-Zhōng)

ความหมาย: ถัน (膻) แปลวา เปดออก; จง (中) แปลวา ตรงกลาง: สมัยโบราณเรียก ตรงกลาง
หนาอกที่เปดออกวาถันจง จุดถนัจงอยูตรงนี้

จุดเฉพาะ:  จุดมูของเยื่อหุมหัวใจ จุดอิทธิพลของชี่ 
ตําแหนง:  อยูที่หนาอกกึ่งกลางระหวางหัวนมทั้งสองขาง  ตรงกับชองระหวางกระดูกซี่โครงทีส่ี่
ขอบงใช:  ไอ หอบ เจ็บหนาอก คลื่นไส อาเจียน กลืนลําบาก นํ้านมนอย (ใชคูกับเซาเจอ)
วิธีฝงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุน

☯ CV18 อวี้ถัง (玉堂 Yù-Táng)
 ความหมาย: อวี้ (玉 ) แปลวา หยก; ถัง (堂 ) แปลวา พระราชวงั: จุดน้ีอยูอยูขางหัวใจและ
เพราะวา หยกมีคา จุดน้ีเปรียบไดกับพระราชวงัหยก

ตําแหนง: บนหนาอก แนวกึ่งกลางตัวดานหนา ระดับชองซี่โครงที่สาม
ขอบงใช: 1) โรคระบบหายใจ: ปวดหนาอก ไอ หอบหืด คออักเสบ ผนังคอบวม

2) โรคระบบยอยอาหาร: อาเจียน
3) โรคอื่น ๆ เชน เตานมปวดบวม

วิธีฝงเข็ม: ปกใตผิวหนังลกึ 0.3-0.5 ชุน รมยาได
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☯ CV19 จื่อกง (紫宫 Zǐ-Gōng)
 ความหมาย: จื่อ (紫) แปลวา สีมวง; กง (宫) แปลวา พระราชวงั: เปนชื่อของดวงดาวและ
หมายถึงที่อยูของจักรพรรดิ จุดน้ีสัมพันธกับหัวใจซึ่งเปนอวัยวะของผูครอบครองแควน (รางกาย)

ตําแหนง: ตรงกึ่งกลางตัวดานหนาชองซี่โครงที่สอง
ขอบงใช: 1) โรคระบบหายใจ: ปวดในอก ไอ หอบหืด เจ็บคอ กลืนลําบาก

2) โรคระบบยอยอาหาร: อาเจียน อาหารไมยอย
3) โรคอื่น ๆ เชน ปวดเตานม

วิธีฝงเข็ม: ปกใตผิวหนังลึก 0.3-0.5 ชุน รมยาได
☯ CV20 หัวกาย (华盖 Huá-Gài)

 ความหมาย: หัว (华) แปลวา ยิ่งใหญ สงางาม; กาย (盖) แปลวา รม: หัวไก หมายถึง รมของ
จักรพรรดิ ตําแหนงจุดสัมพันธกับปอดซึ่งอยูเหนือหัวใจ และเหมือนเปนรม

ตําแหนง: แนวกึ่งกลางตัวดานหนาระหวางชองซี่โครงที่หน่ึง
ขอบงใช: 1) โรคระบบหายใจ: ไอ หอบหืด อาเจียนเปนเลือด ปวดหนาอก เจ็บคอ

2) โรคระบบยอยอาหาร: อาเจียน กลืนลําบาก
วิธีฝงเข็ม: ปกใตผิวหนังลึก 0.3-0.5 ชุน รมยาได

☯ CV21 เสฺวียนจ ี(璇玑 Xuán-Jī) 
 ความหมาย: เสฺวียน (璇) แปลวา หมุน; จี (玑) แปลวา แกน: ซวนจิ คือชื่อของดาวดวงที่สอง
และสามของกลุมดาว big dipper  ตรงขามกับดาวซิกง (zigong) จุดน้ีจึงอยูตรงขามกับจุดซกิงและชื่อ
วา เสฺวียนจี

ตําแหนง: แนวกึ่งกลางตัวดานหนา 1 ชุน ไตเตียนตู (RN22)
 ขอบงใช: 1) โรคระบบหายใจ: ไอ หอบหืด ปวดในอก คอแดง คอปวดบวม เสียงแหลมใน
ลําคอของทารก

2) โรคระบบยอยอาหาร: เสียงแหลมในลําคอของทารก
วิธีฝงเข็ม: ปกใตผิวหนังลกึ 0.3-0.5 ชุน รมยาได
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☯ CV22 เทียนท ู(天突 Tiān-Tū)
ความหมาย: เทียน (天 ) แปลวา สวรรค; ทู (突 ) แปลวา ปลองไฟ: จุดเทียนทูอยูตรงกับ

หลอดลมสวนบนซึ่งเปรียบเปนปลองไฟระบายลมปราณปอด
จุดเฉพาะ: จุดตัดกัน (交会穴 Jiāo-Huì-Xué) กับเสนลมปราณอินเหวย
ตําแหนง: อยูตรงกลาง  suprasternal fossa
ขอบงใช: ไอ หอบ เจ็บคอ เจ็บหนาอก พูดไมมีเสียง กลืนลําบาก คอพอก รูสกึเหมือนมีอะไรติด

คอ รับประทานแลวแนนทองอาเจียน
 วิธีฝงเข็ม:  แทงตรง 0.2 ชุน  แลวเอียงปลายเขม็ขนานไปตามขอบหลังของ  manubrium sterni 
ลึกเขาไป 1.0-1.5 ชุน แทงเข็มอยางระมัดระวังไมใหไปถูกอวัยวะสําคัญใน mediastinum
 ขอควรระวัง: กอนแทงตองสอบถามวามีโรคของปอดทําใหปอดโตขางเดียวหรอืไม มิฉะน้ันอาจ
โดนปอด ระวังอวัยวะและเสนเลือด ถารูสึกวาเข็มชนอะไรที่ยืดหยุน และเจ็บใหดึงเข็มกลับ
☯ CV23 เหลียนเฉวฺียน (廉泉 Lián-Quán) 

ความหมาย: เหลียน (廉) แปลวา ใส; เฉฺวียน (泉) แปลวา นํ้าพุ: เหลียนเฉวียนเปนชื่อโบราณ
ของเสนเลือดใตลิ้น 2 เสน จุดเหลียนเฉฺวียนอยูตรงขอบบนของกระดูก hyoid ใกลกับเสนเลอืดเหลียน

จุดเฉพาะ: จุดตัดกับเสนลมปราณอินเหวย
ตําแหนง: อยูตรงกึ่งกลางขอบบนของกระดูก hyoid  
ขอบงใช: ใตลิ้นบวมปวด ลิ้นออนมีนํ้าลายไหล ลิ้นแข็งพูดไมได  พูดไมมีเสียง กลืนลําบาก
วิธีฝงเข็ม:  แทงเฉียงไปทางโคนลิ้น 0.5-0.8  ชุน ทาปกที่ดีที่สุดใหคนไขน่ังแหงนหนา

☯ CV24 เฉิงเจียง (承浆 Chéng-Jiāng)
ความหมาย: เฉิง (承) แปลวา รับ; เจียง (浆) แปลวา ของเหลว: จุดเฉิงเจียงอยูตรงกลางคาง

เปนท่ีรองรับนํ้าลายที่ไหลออกจากปาก
จุดเฉพาะ: จุดตัดกับเสนลมปราณเทาหยางหมิงกระเพาะอาหาร
ตําแหนง: อยูตรงกลางรอยบุมของ mentolabial groove  
ขอบงใช: ปากเบี้ยว เหงือกอักเสบ นํ้าลายไหล พูดไมมีเสียง โรคจิต อาละวาด
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.3-0.5 ชุน
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14. เสนลมปราณตู (督脉 Dū-Mài: The governor vessel)

☯ GV1 ฉางเฉียง (长强 Cháng-Qiáng)
 ความหมาย: ฉาง (长 ) แปลวา ยาว; เฉียง (强 ) แปลวา แข็งแกรง แนวกระดูกสันหลังมี
ลักษณะยาวและแข็งแกรง: จุดฉางเฉียงอยูปลายลางสุดของแนวกระดูกสันหลัง

จุดเฉพาะ: จุดลั่วของเสนลมปราณตู จุดตัดกับเสนเทาเสาหยางถุงนํ้าดีและเสนเทาเสาอินไต
ตําแหนง: อยูกึง่กลางระหวางปลายกระดูก coccyx กับทวารหนัก ใตปลายกระดูก coccyx 0.5 ชุน
ขอบงใช: ริดสีดวงทวาร ทองเดิน ทองผูก อุจจาระเปนเลือด ลําไสตรงหยอน โรคจิตอาละวาด  

ลมชัก
 วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียดชิดกับดานหนาของปลายกระดูก coccyx ลึก 0.8-1.0 ชุน ถาแทงตรงอาจ
ทําอันตราย rectum  ถาโดนปลายลําไสตรงทําใหตดบอย

หมายเหตุ:  ใหจุดน้ีดีแตไมคอยใช  ใชตอเม่ือใชจุดอื่นไมไดผล
☯ GV2 เยาซู (腰俞 Yāo-Shū)

ความหมาย: รูเปดท่ีกระเบนเหน็บ คือ จุดเยา
ตําแหนง: บนกระเบนเหน็บแนวกึ่งกลางหลังในชองโหวงของกระดูกกระเบนเหน็บ
ขอบงใช: 1) โรคระบบยอยอาหาร: ทองเสีย ทองผูก ถายอุจจาระเปนเลือด

2) โรคระบบปสสาวะ:  ปสสาวะยาก ปสสาวะไมออก ปสสาวะสแีดง
3) โรคระบบสืบพันธุ: ประจําเดือนมาไมปกติ ตกขาว ปสสาวะกลางคืน
4) โรคอื่น ๆ เชน มาลาเรีย ไขไมมีเหงื่อ ริดสีดวงและทวารหนักหยอนคลอย ปวด

หลัง-หลังแข็ง ความผิดปกติของระบบสั่งการ กลามเน้ือลีบหรือชาขา
วิธีฝงเข็ม: ปกเฉียงขึ้นบนลึก 0.5-1.0 ชุน หรือรมยา 3-7 อัน

☯ GV3 เยาหยางกวาน (腰阳关 Yāo-Yáng-Guān)
 ความหมาย: เยา (腰) แปลวา เอว; หยาง (阳) แปลวา หยางของอิน-หยาง; กวาน (关) แปลวา 
เฟอง เสนลมปราณตูเปนเสนลมปราณหยาง: จุดเยาหยางกวานอยูบนเสนลมปราณตู ตรงจุดโคงแอน
ของเอวเปรียบเปนเฟองควบคุมการเคลื่อนไหวของเอว

ตําแหนง: อยูกึง่กลางหลัง ตรงชองใต spinous process ของกระดูกสันหลังสวนเอวที่สี่
ขอบงใช: ปวดเอวและกนกบ ฝนเปยก หยอนสมรรถภาพทางเพศ ระดูผิดปกติปวดขาและออนแรง
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-1.0 ชุน



จุดฝงเข็มบนเสนลมปราณ 217

รูปที่ 3-53  แสดงตําแหนงจุด GV15-GV28

รูปที่ 3-54  แสดงตําแหนงจุด GV22–GV27

รูปที่ 3-55   แสดงตําแหนงจุด GV28



การฝงเข็ม-รมยา 218

☯ GV4 มิ่งเหมิน (命门 Mìng-Mén)
 ความหมาย: ม่ิง (命) แปลวา ชีวิต; เหมิน (门) แปลวา ประตู: ไตเปนอวัยวะสําคัญตอชวีิต 
จุดม่ิงเหมินอยูตรงกลางระหวางจุดเซิ่นซู เปรียบเปนประตูผานเขาออกของลมปราณไต

ตําแหนง: ตรงชองใต spinous process ของกระดูกสันหลังสวนเอวท่ีสอง ตรงกับสะดือ
ขอบงใช: 1) โรคทางเดินอาหาร: ทองเสีย ถายเปนเลือด  

2) โรคทางเดินปสสาวะ: ปสสาวะบอย ปสสาวะลําบาก กลั้นปสสาวะไมได
3) โรคระบบสืบพันธุ: อสุจิเล็ดเวลากลางคืน กามตายดาน อวัยวะเพศไมแข็งตัวเต็มที่

ปวดประจําเดือน ตกขาว แทงบุตรงาย  
4) โรคทางจิต: ลมบาหมู ลมชักในเด็ก ตกใจกลัวโรคภาวะพรอง นอนไมหลับ เวียน

ศีรษะ เสียงอื้อในหู การเสื่อมท้ังเจ็ด (Qi-Shang) มือเทาเย็น หนาวสั่น การเผาผลาญของหัวใจ ตับ 
ปอด มามและไต

5) โรคอื่น ๆ: ไขเหงื่อไมออก ไขสงู มาลาเรีย ปวดศีรษะ ไสเลือ่น บวม ริดสีดวงทวาร
ปวดเคล็ดเอว ฝนเปยก หยอนสมรรถภาพทางเพศ ตกขาวระดู ทองเดิน รักษาโรคความเย็น หยาง
พรองใชจุดน้ีดีมาก

วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-1.0 ชุน
☯ GV5 เสฺวียนซ ู(悬枢 Xuán-Shū)

 ความหมาย: เสฺวียน (悬 ) แปลวา แขวนลอย; ซู (枢 ) แปลวา จุดท่ีหมุน: จุดน้ีอยูบนหลัง
สวนลางเมื่อนอนหงาย บริเวณนี้จะเหมือนแขวนลอยเปนจุดท่ีหมุนของกระดูกสันหลัง

ตําแหนง: กึ่งกลางหลังใตกระดูกสันหลังระดบัเอวขอที่หน่ึง
ขอบงใช:   1) โรคระบบยอยอาหาร: ทองอืด ปวดทอง อาหารไมยอย ทองเสีย

2) โรคอื่น ๆ เชน ขอติดแข็ง ปวดและความผดิปกติของระบบสั่งการของเอวและหลงั
ลําไสและทวารหนักหยอน

วิธีฝงเข็ม: ปกเฉียงลึก 0.5-1.0 ชุน หรือรมยา
☯ GV6 จี่จง (脊中 Jǐ-Zhōng)

 ความหมาย: จี่  (脊) แปลวา กระดูกสันหลัง; จง (中) แปลวา กลาง: กระดูกสันหลังมี 21 ขอ
จุดน้ีอยูใตกระดกูสันหลังที่ 11 ซึ่งตรงกับไขสันหลังตรงกลางพอดี

ตําแหนง: กึ่งกลางหลัง ต่ํากวากระดูกสันหลังระดับอกขอที่สิบเอ็ด
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 ขอบงใช:  1) โรคระบบยอยอาหาร: ปวดกระเพาะอาหาร รูสึกอิ่ม แนนทอง ทองเสีย ปวดลําไส 
ถายเปนเลือด อาหารไมยอยในเด็ก เบ่ืออาหาร ตัวเหลือง อาเจียน อาเจียนเปนเลือด คลื่นไส

2) โรคอื่น ๆ เชน ริดสีดวง ทวารหนักหยอน
วิธีฝงเข็ม: ปกเฉียงลึก 0.5-1.0 ชุน หรือรมยา 

☯ GV7 จงซู (中枢 Zhōng-Shū)
 ความหมาย: จง (中) แปลวา กลาง; ซู (枢) แปลวา จุด: จุดน้ีอยูอยูใตกระดูกสันหลังขอทีส่ิบ  
และทําหนาที่เหมือนจุดกึ่งกลางของกระดูกสันหลัง

ตําแหนง:  กึ่งกลางหลัง ใตปุมกระดูกสันหลังระดับอกที่สิบ
 ขอบงใช: 1) โรคระบบยอยอาหาร: ปวดกระเพาะอาหาร แนนทอง อาเจยีน เบื่ออาหาร ตัวเหลอืง 
ตาเหลือง

2) โรคอื่น ๆ เชน ไขกระทบเย็น ปวดและหลังแข็งรวมกับมีออนแรงจากไขสันหลัง
วิธีฝงเข็ม: ปกเฉียงลึก 0.5-1.0 ชุน หรือรมยา

☯ GV8 จินซัว (筋缩 Jīn-Suō)
 ความหมาย: จิน (筋) แปลวา กลามเน้ือและเสนเอ็น; ซัว (缩) แปลวา ติดยึด: ขางจุดน้ีคือ
กานซู (肝俞 Gān-Shū, BL18) ตับควบคุมกลามเน้ือเสนเอ็น จุดน้ีใชรักษากลามเน้ือติดยึดทุกประเภท

ตําแหนง: กึ่งกลางหลัง ใตปุมกระดูกสันหลังระดับอกขอที่เกา
ขอบงใช: 1) โรคระบบยอยอาหาร: ปวดกระเพาะอาหาร อาเจียน และตัวเหลือง

2) โรคจิตใจ: อารมณแปรปรวน ชักในเด็กแรกเกิด ฮิสทีเรีย (hysteria)
3) โรคอื่น ๆ เชน ความผิดปกติของการสั่งการ ปวดหลัง สวนลางแขง็

วิธีฝงเข็ม: ปกเฉียงลึก 0.5-1  ชุน หรือรมยา
☯ GV9 จื้อหยาง (至阳 Zhì-Yáng)

 ความหมาย: จื้อ (至) แปลวา ไปถึง; หยาง (阳) แปลวา หยางของอิน-หยาง: จุดจื้อหยางอยู
ระดับเดียวกับกระบังลม ลมปราณไหลผานจุดน้ีจากใตกระบังลม (อินในหยาง) ไปถึงเหนือกระบังลม 
(หยางในหยาง) 

ตําแหนง: ตรงชองใต spinous process ของกระดูกสันหลงัสวนอกที่เจ็ด (ระดับมุมลางของสะบกั)
ขอบงใช: ดีซาน ปวดแนนหนาอกและสีขาง ไอหอบ
วิธีฝงเข็ม: แทง 0.5-1.0 ชุน
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☯ GV10 หลิงไถ (灵台 Líng-Tái)
 ความหมาย: หลิง (灵 ) แปลวา จิตใจ; ไถ (台 ) แปลวา แทน, เวที: จุดน้ีอยูใตจุดเสินเตา 
(GV11) และเซนิจู (GV12) และเหมือนเปนแทนวางจิตใจ

ตําแหนง: กึ่งกลางหลัง ใตปุมกระดูกสันหลังระดับอกขอที่หก
ขอบงใช:   1) โรคระบบหายใจ: ไอ หอบหืด นอนไมหลับ และกระสับกระสาย คอแข็ง

2) โรคระบบยอยอาหาร: ปวดกระเพาะอาหาร นํ้าดีอุดกั้น
3) โรคอื่น ๆ เชน ไข ชักที่มีไขและสั่น ฝ มาลาเรีย ตุมหนองที่ผิวหนัง

วิธีฝงเข็ม: ปกเฉียงลึก 0.5-1 ชุน หรือรมยา
☯ GV11 เสินเตา (神道 Shén-Dào)

 ความหมาย: เสิน (神) แปลวา จิตใจ; เตา (道) แปลวา เสนทาง, ทางผาน: หัวใจเปนท่ีอยูของ
จิตใจและจุดน้ีอยูขางจุดซิน เหมือนเปนทางผานของจิตใจ

ตําแหนง: กึ่งกลางหลัง ระหวางปุมกระดูกสันหลังระดับอกขอท่ีหาและหก
ขอบงใช:  1) โรคระบบหายใจ: ไอ หอบหืด ไขตัวเย็น ปวดศีรษะ

2) โรคหัวใจ: ปวดหัวใจ ใจสั่น
3) โรคจิตใจ: เลือดออกในสมอง ชกั เกรง็ นอนไมหลับ หลงลืม ฮิสทีเรยี (hysterior)

วิธีฝงเข็ม: ปกเฉียงลึก 0.5-1  ชุน หรือรมยา
☯ GV12 เซินจู (身柱 Shēn-Zhù)

 ความหมาย: เซิน (身) แปลวา รางกาย; จู (柱) แปลวา สิ่งรองรับ, ฐาน: จุดน้ีอยูใตกระดกู
สันหลังระดับอกขอที่สาม และเชื่อมคอและศีรษะแลวลงไป เสนหลังเอว จงึเหมือนกับเปนฐานสิ่งรองรับ
ของลําตัว

ตําแหนง: กึ่งกลางหลัง ใตกระดูกสันหลังระดบัอกขอที่สาม
ขอบงใช:  1) โรคระบบหายใจ: ไอ หอบหืด รูสึกมีไขรอนในอก

2) โรคจิตใจ: เปนลมจากอารมณเสีย อารมณแปรปรวน ชัก ชักเกร็งกระตุก พูดไมได
จากเลือดออกในสมอง

3) โรคอื่น ๆ เชน ปวดหลัง หลังแขง็ ทําใหน่ังไมได ตุมหนอง และฝที่หลงั ไข ปวดศีรษะ
วิธีฝงเข็ม: ปกเฉียงลึก 0.5-0.8  ชุน หรือรมยา
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☯ GV13 เถาเตา (陶道 Táo-Dào)
 ความหมาย: เถา (陶) แปลวา แบบ; เตา (道) แปลวา ทาง, ทางผาน: ชี่ของจั้งฝู (อวัยวะ
ภายใน) รวมอยูที่เสนเลือดและขึ้นไปตามทางนี้ เปนจุดเชื่อมเสนลมปราณตู และเสนลมปราณไทหยางเทา

ตําแหนง: กึ่งกลางหลัง ใตกระดูกสันหลังระดบัอกขอที่หน่ึง
 ขอบงใช: 1) โรคระบบหายใจ: ปวดแข็งของศีรษะและคอ ไขกระทบเย็นโดยไมมีเหงื่อ หายใจ
ลําบาก มาลาเรีย

2) โรคจิตใจ: อารมณแปรปรวน ชัก ชกักระตุก อาการหลังแอนในโรคระบาด
3) โรคอืน่ ๆ เชน เหงื่อออกกลางคืนจากไขเรื้อรัง เจ็บในอก ปวดเมื่อยตามกระดูกสันหลัง

ยกแขนไมขึ้นจากปวดไหล  ผื่นแพ  ลมพิษ
วิธีฝงเข็ม: ปกเฉียงลึก 0.5-1 ชุน หรือรมยา

☯ GV14 ตาจุย (大椎 Dà-Zhuī)
 ความหมาย: ตา (大) แปลวา ใหญ; จุย (椎) แปลวา กระดูกสันหลัง: จุดตาจุยอยูใต spinous 
process ของกระดูกสันหลังสวนคอที่เจ็ด ซึ่งเปนกระดูกสันหลงัคอที่ใหญที่สุด
 ตําแหนง: ใต spinous process ของกระดูกสันหลังสวนคอที่เจ็ด ตรงกับกึ่งกลางระหวาง 
acromion 2 ขาง
 ขอบงใช: ใชไดดีในการขจัดความรอนรักษามาเลเลีย บํารุงชี่ ปอดพรอง เชน ไอ หายใจหอบ 
เหงื่อออกกลางคืน (เตาฮ่ัน) เปนจุดบํารุง ไลลม ขับลม ลมชัก ลมพิษ กลุมอาการภายนอก เปยวเจิ้ง  
ปวดทายทอย เพราะเสนลมปราณ แถวคอไหลเวียนไมคลอง ทําใหปวด บํารงุสุขภาพ

วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-1.0  ชุน
☯ GV15 หยาเหมิน (哑门 Yǎ-Mén)

 ความหมาย: หยา (哑) แปลวา เปนใบ; เหมิน (门) แปลวา ประตู: จุดหยาเหมิน เปนสาเหตุ
หรือใชรักษาอาการใบก็ได เปรียบเปนประตู 2 ดาน

จุดเฉพาะ: จุดตัดกับเสนลมปราณหยางเหวย
 ตําแหนง: อยูที่หลังคอ เหนือชายผมดานหลัง 0.5 ชุน ใต spinous process ของกระดูกสันหลัง
สวนคอที่หน่ึง

ขอบงใช: ปวดทายทอยและศีรษะ โรคจิต อาละวาด ลมชัก พูดไมมีเสียง ลิ้นแข็ง



การฝงเข็ม-รมยา 222

 วิธีฝงเข็ม: แทงตรงหรือแทงเฉียงลงลาง 0.5-1.0 ชุน หามแทงเฉียงขึ้นบนหรือแทงลึกเกินไปเพราะ
อาจถูกไขสันหลงั
☯ GV16 เฟงฝู (风府 Fēng-Fǔ)

ความหมาย: เฟง (风) แปลวา ลม; ฝู (府) แปลวา สถานที่: จุดเฟงฝูเปนจุดท่ีใชขับระบายลม
จุดเฉพาะ: จุดตัดกัน (交会 Jiāo-Huì) กับเสนลมปราณหยางเหวย
ตําแหนง: อยูที่หลังคอ เหนือชายผมดานหลัง 1.0 ชุน อยูใต external occipital protuberance 
ขอบงใช: ปวดศีรษะ คอแข็ง โรคจิต วิงเวียน เจ็บคอ พูดไมมีเสียง อาละวาด ลมชัก
สรรพคุณเดน: เฟงฉือ สรรพคุณกวางกวาท้ังตา หู จมูก คอ ถาเฟงฝู เนนคอ
วิธีฝงเข็ม: แทงตรงหรือแทงเฉียงลงลาง 0.5-1.0 ชุน หามแทงลึกเกินเพราะอาจถูกไขสันหลัง

☯ GV17 เหนาหู (脑户 Nǎo-Hù)
 ความหมาย: เหนา (脑) แปลวา สมอง; หู (户) แปลวา ประตู: เลือดวิ่งขึ้นตามกระดูกสันหลัง
เขาสมอง จุดน้ีเหมือนเปนประตูบน บริเวณกระดูกทายทอยซึ่งชี ่ (气 Qì) ของลมปราณเขาสูสมอง
 ตําแหนง: บนศีรษะ 2.5 ชุน เหนือจุดกึ่งกลางแนวไรผมดานหลงั 1.5 ชุน เหนือจุดเฟงฝู (GV16) 
ขอบบนของ occipital protuberance
 ขอบงใช: โรคของศีรษะ และอวยัวะรับความรูสึก: หนักในหัววงิเวียน ปวดศีรษะ หนาแดง ตา
เหลือง ปวดตาทําใหมองไกลไมได ปวดบวมใบหนา ตนคอแข็ง เลือดออกท่ีโคนลิ้น โรคจิตใจ: อารมณ
แปรปรวน โรคจิต ชัก พูดไมได เลือดออกในสมอง โรคอื่น ๆ เชน  คอหอยพอก  ตาเหลืองตัวเหลือง  

วิธีฝงเข็ม: แทงตรงหรือแทงเฉียงลงลาง 0.5-1.0 ชุน หามแทงลึกเกินเพราะอาจถูกไขสันหลัง
☯ GV18 เฉียงเจียน (强间 Qiáng-Jiān)

 ความหมาย: เฉียง (强 ) แปลวา แข็ง; เจียน (间 ) แปลวา กลาง: จุดน้ีอยูระหวางกระดูก
parictal และ oxxifital และ บอกถึงคอแขง็และปวดศีรษะ
 ตําแหนง: บนศีรษะ 4 ชุน เหนือจุดกึ่งกลางแนวไรผมดานหลัง 1.5 ชุนเหนือจุดเหนาหู (脑户

Nǎo-Hù, GV17) 
 ขอบงใช: 1) โรคของศีรษะ และอวัยวะรับความรูสึก: ปวดศีรษะ วิงเวียน ปวดคอ คอแข็ง ทําให
หันศีรษะไมได 

2) โรคจิตใจ: อารมณแปรปรวน ชัก ชักกระตกุ
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3) โรคอื่น ๆ เชน อาเจียน กระสับกระสาย
วิธีฝงเข็ม:  ปกแนวราบลึก 0.5-0.8 ชุน หรือรมยา

☯ GV19 โหวติ่ง (后顶 Hòu-Dǐng)
 ความหมาย: โหว (后) แปลวา หลัง; ติ่ง (顶) แปลวา ปลาย, กระหมอม: จุดน้ีอยูหลงัตอ
กระหมอม

ตําแหนง: บนศีรษะ 5 ชุน เหนือจุดกึ่งกลางแนวไรผมดานหลัง 3 ชุน เหนือจุดหนาวหู (GV17) 
 ขอบงใช: 1) โรคของศีรษะ และอวัยวะรบัความรูสึก: ปวดศีรษะไมเกรน วิงเวียน โลกหมุน  
ตามัว ปวดคอ คอแข็ง  

2) โรคจิตใจ: โรคซึมเศราหวาดระแวง กระสบักระสาย นอนไมหลับ ชักกระตุก
3) โรคอื่น ๆ เชน ไขจากสิง่คุกคามจากภายนอก

วิธีฝงเข็ม: ปกแนวราบลึก  0.5-0.8 ชุน หรือรมยา
☯ GV20 ไปหุย (百会 Bǎi-Huì)

 ความหมาย: ไป (百) แปลวา หลักรอย; หุย (会) แปลวา บรรจบ: จุดไปหุยเปนจุดบรรจบกัน
ของเสนลมปราณหยางของเทา 3 เสน เสนลมปราณเทาจฺเหวียอินตับและเสนลมปราณตู

จุดเฉพาะ:  จุดตัดกับเสนลมปราณเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ
 ตําแหนง: อยูเหนือชายผมดานหนาขึ้นไป 5 ชุน กึ่งกลางระหวางเสนตอระหวางยอดใบหูสองขาง 
เปนจุดฝงเข็มท่ีอยูสูงสุด

ขอบงใช: 1) โรคของศีรษะและความรูสกึ: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ เสียงอื้อในหู หนักศีรษะ 
สายตามัว คัดแนนจมูก

2) โรคทางเดินอาหาร เบือ่อาหาร ปากไมรูรส ทวารหนักปลิ้น การบีบเกร็งจากทองเสยี
และลําไสอักเสบ กระเพาะอาหารหยอน 

3) โรคระบบปสสาวะ ไตหยอน กลั้นปสสาวะไมได
4) โรคอวัยวะสบืพันธุ กามตายดาน มดลูกหยอน โรคทางจิต ใจสั่น ความจําเสื่อม

เปนลม หมดสติ shock พูดไมได ขากรรไกรคาง อัมพาตครึ่งซีก ลมบาหมู โรคฮีสทีเรีย ชักกระตุก
5) โรคอื่น ๆ ความดันโลหิตสูง โรคจิต อาละวาด ปวดศีรษะ วิงเวยีน อัมพาตพูด

ไมได  ดากออก มดลูกหยอน นอนไมหลับ มีสรรพคุณเดนในเรื่อง ดึงหยางชีใ่หขึ้นมาหากชี่ตก ไมมี
แรงดึงจะใหอวยัวะภายในหยอน

วิธีฝงเข็ม: แทงราบ 0.5-0.8  ชุน 
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☯ GV21 เฉียนติ่ง (前顶 Qián-Dǐng)
ความหมาย: เฉียน (前)  แปลวา หนา; ติ่ง (顶) แปลวา กระหมอม: จุดน้ีอยูหนากระหมอม
ตําแหนง: บนศีรษะ 3.5 ชุน เหนือจุดแนวชายผมดานหนา 1.5 ชุน หนาตอจุดไปหุย (GV20) 
ขอบงใช: 1) โรคของศีรษะ และอวัยวะรับความรูสึก: วงิเวยีนโรคหมุน คัดจมูกมีนํ้ามูกใส นํ้ามูก

ขุน เลือดกําเดาไหล เยื่อบุตาบวม ตามัว หนาบวมแดง
2) โรคจิตใจ: โรคซึมเศราหวาดระแวง ชกักระตกุ ชักเฉียบพลันและเรื้อรงั  เลอืดออก

ในสมอง
3) โรคอื่น ๆ เชน ความดันโลหิตสูง บวมน้ํา

วิธีฝงเข็ม: ปกแนวราบลึก 0.5-0.8 ชุน หรือรมยา
☯ GV22 ซ่ินหุย (囟会 Xìn-Huì)

ความหมาย: ซิ่น (囟) แปลวา กระหมอมออน; หุย (会) แปลวา ปด: จุดน้ีเปรียบไดกับประตูหลัก
 ตําแหนง: บนศีรษะ  2 ชุน เหนือจุดกึ่งกลางแนวไรผมดานหนาและ 3 ชุน เหนือจุดเหนาฮูหนา
ตอจุดไปหุย (百会 Bǎi-Huì, GV20)

ขอบงใช: 1) โรคของศีรษะ และอวัยวะรับความรูสึก: ปวดศีรษะ วิงเวียนโลกหมุน หนาบวม
แดง นํ้ามูกขุน เลือดกําเดาไหล เน้ืองอกในจมูก เหยื่อบุจมูกบวม ปวดในศีรษะจากความเย็น คันหนัง
ศีรษะมีรังแคมาก

2) โรคจิตใจ: ชัก ชักในเด็กเล็ก เลือดออกในสมอง นอนไมหลับ หลับใน
3) โรคอื่น ๆ เชน ความดันโลหิตสูง

วิธีฝงเข็ม: ปกแนวราบลึก 0.5-0.8 ชุน หรือรมยา
☯ GV23 ชางชิง (上星 Shàng-Xīng)

 ความหมาย: ชาง (上) แปลวา ขางบน; ชิง (星) แปลวา ดวงดาว: ศีรษะเปรียบเปนทองฟาจุด
ชางชงิอยูที่ศีรษะ ก็คือ ดวงดาวบนทองฟา

ตําแหนง: อยูเหนือกึ่งกลางชายผมดานหนา 1 ชุน
ขอบงใช: ปวดตา ปวดศีรษะ ไซนัสอักเสบ เลอืดกําเดาไหล โรคจิต อาละวาด มาเลเรีย โรคจาก

ความรอน
วิธีฝงเข็ม:  แทงราบ 0.5-1.0 ชุน
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☯ GV24  เสินถิง (神庭 Shén-Tíng) 
 ความหมาย: เสิน (神)  แปลวา จิตใจ; ถิง (庭)  แปลวา บาน, ที่อยู: เสินหมายถึง สมองซึ่งเปน
ที่อยูของจิตใจ จุดเสินถิงอยูที่หนาผาก เปรียบเปนทางเดินเขาสูสมอง 

ตําแหนง: อยูเหนือกึ่งกลางของชายผมดานหนา 0.5 ชุน
ขอบงใช: ปวดศีรษะ วิงเวยีน ไซนัสอักเสบ โรคจิต ลมชัก นอนไมหลับ
วิธีฝงเข็ม: แทงราบ 0.5-0.8 ชุน   
คุณสมบัติพิเศษ: จุดตัดกัน (交会穴:Jiāo-Huì-Xué) กบัเสนลมปราณเทาไทหยางกระเพาะ

ปสสาวะ และเทาหยางหมิงกระเพาะอาหาร 
☯ GV25 ซูเหลียว (素髎 Sù-Liáo)

 ความหมาย: ซู (素) แปลวา กระดูกออนของจมูก; เหลียว (髎) แปลวา รอง: จุดซูเหลียวอยูที่
รอยบุมตรงปลายของกระดูกออนของจมูก

ตําแหนง: อยูตรงกลางของปลายจมูก
 ขอบงใช: เลือดกําเดาไหล ไซนัสอัสเสบ หอบเร็ว หมดสติ ตกใจจนเปนลม ทารกแรกเกิดไม
หายใจ (ใชในกรณีฉุกเฉินเทาน้ัน แมรักษาโรคจมูกไดแตไมนิยมใชเพราะเจ็บมาก)

วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียงขึ้น 0.3-0.5 ชุน
☯ GV26 สุยโกว (เหญินจง) [水沟(人中) Shuǐ-Gōu(Ren-Zhong)]  

ความหมาย:  สุย (水)  แปลวา นํ้า; โกว (沟) แปลวา รอง: จุดสุยโกวอยูตรงรองเหนือริมฝปาก
จุดเฉพาะ:  จุดตัดกับเสนลมปราณมือหยางหมิงลําไสใหญ
ตําแหนง:  อยูตรงรองเหนือริมฝปาก ตรงรอยตอระหวางสวนบน 1/3  กับสวนกลาง 1/3
ขอบงใช: โรคจิต อาละวาด ลมชัก ปวดเอว หมดสติ อัมพาตใบหนา ปากเบี้ยว (ในการรกัษา

เบ้ียวถาใชตีช้างนานเกินไป ใหเปลี่ยนมาใชสุยโกว) ปวดหลังรนุแรงฉับพลัน เวลารักษาปวดหลัง คนไข
ตองอยูในทากางขา ยอเขาท้ัง 2  ขาง (ทาขี่มา) ปลายเทาตรงไมแบออก กระตุนแลวขยับเอวไปดวย

วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.3- 0.5 ชุน 
☯ GV27 ตุยตฺวาน (兑端 Duǐ-Duān)

ความหมาย: ตุย (兑)  แปลวา ปาก; ตฺวาน (端)  แปลวา ปลาย  
ตําแหนง: บนใบหนา อยูบนขอบของริมฝปากบน
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 ขอบงใช:  1) โรคของศีรษะ และอวยัวะรับความรูสึก: กระหายน้ํา ริมฝปากสั่น ในปาก ปวดฟน  
เหงือกอักเสบ กรามคาง คัดจมูก เลือดกําเดาไหล ปากแหง 

2) โรคระบบยอยอาหาร: ตาเหลืองตัวเหลือง ปสสาวะเหลือง
3) โรคจิตใจ:  coma หมดสติ โรคซึมเศราหวาดระแวง  hysteria
4) โรคอื่น ๆ เชน ปวดกระดูกกนกบ

วิธีฝงเข็ม: ปกเฉียงลึก 0.2-0.3 ชุน หรือรมยา
☯ GV28 อิ๋นเจยีว (龈交 Yín-Jiāo)

 ความหมาย: อิ๋น (龈) แปลวา เหงือก; เจียว (交)  แปลวา เน้ือ: จุดน้ีอยูบนรอยพับเหงอืกบน 
เปนจุดเชื่อมระหวางเสนลมปราณตูและเญิ่น

ตําแหนง: ขางในริมฝปากบน ที่รอยตอของเหงือกกับเยื่อรัง้รมิฝปากบน
 ขอบงใช: 1) โรคของศีรษะ และอวัยวะรบัความรูสึก: เหงือกอักเสบ ปากเบี้ยว กรามคาง ลม
หายใจเหม็น เลือดออกตามไรฟน ไซนัสอักเสบ หนาแดง แกมบวม ปวดใบหนา ปวดแกม

2) โรคจิตใจ: โรคซึมเศราหวาดระแวง
3) โรคอื่น ๆ เชน ลําคอแข็ง

วิธีฝงเข็ม: ปกเฉียงลึก 0.2-0.3 ชุน หรือรมยา
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บทที ่4
จุดฝงเข็มนอกระบบเสนลมปราณ 

1. จุดพิเศษบนศีรษะและคอ (头颈 Tóu-Jing: Head and neck)

รูปที่ 4-1  แสดงตําแหนงจุด EX-HN1

รูปที่ 4-2  แสดงตําแหนงจุด EX-HN2-HN17
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☯ EX-HN1     ซ่ือเสินชง (四神聪 Sì-Shén-Cōng)
 ตําแหนง: กลุมจุด 4 จุด อยูกลางกระหมอม โดยใช จุดไปหุย (百会 Bǎi-Huì, GV20) จุด
ศูนยกลาง จุดท้ังสี่อยูหางจุดไปหุยไปดานหนา ดานหลัง ดานซายและดานขวา ดานละ 1 ชุน 

ขอบงใช: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ นอนไมหลับ ความจําเสื่อม ลมชัก
วิธีฝงเข็ม: แทงราบ 0.5-1.0 ชุน หรือ รมยา

☯ EX-HN2     ตางหยาง (当阳 Dāng-Yáng)
 ตําแหนง: จุดอยูเหนือแนวชายผม 1 ชุน บนแนวเสนรูมานตา (แนวเสนสมมติที่ลากผานรูมาน
ตาในทามองตรง ขนานกับเสนกึ่งกลางลําตัว) 

ขอบงใช:  ปวดศีรษะ มึนศีรษะ ตาแดง ตาบวม ปวดตา คัดจมูก
วิธีฝงเข็ม: แทงราบ 0.5-0.8 ชุน หรือ รมยา

☯ EX-HN3     อิ้นถัง (印堂 Yìn-Táng) 
ตําแหนง: อยูบนแนวเสนกึ่งกลางลําตัว (บนแนวเสนตู) จุดอยูกึ่งกลางระหวางหัวค้ิวทั้งสองขาง 

 ขอบงใช: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ มึนงง ปวดศีรษะดานหนา เลือดกําเดาไหล นํ้ามูกมาก ไซนัส
อักเสบ นอนไมหลับ ลมชักในทารก เปนลมแดด

วิธีฝงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุน หรือ รมยา
☯ EX-HN4     ยฺหวีเยา (鱼腰 Yú-Yāo) 

 ตําแหนง: จุดกึ่งกลางของคิ้ว อยูตรงกับแนวเสนรูมานตา (แนวเสนสมมติที่ลากผานรูมานตาใน
ทามองตรง ขนานกับเสนกึ่งกลางลําตัว) 
 ขอบงใช: ปวดบริเวณเหนือเบาตา หนังตากระตุก หนังตาตก แกวตาขุนมัว ตาแดง ตาบวมและ
ปวดตา

วิธีฝงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุน
☯ EX-HN5     ไทหยาง (太阳 Tài-Yáng) 

 ตําแหนง: ตรงรอยบุมขมับ โดยวัดจากจุดกึ่งกลางระหวางหางคิว้และหางตามาดานขางประมาณ
1 ความกวางน้ิวมือ

ขอบงใช: ปวดศีรษะ ไมเกรน โรคตา ตาเข ปากเบี้ยว
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุน หรือ ปลอยเลือด 
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☯ EX-HN6     เออรเจียน (耳尖 Ěr-Jiān)
ตําแหนง: จุดอยูตรงยอดหู โดยจับใบหูพับตามแนวยาวจุดน้ีจะอยูตรงยอดรอยพับใบหู
ขอบงใช:  ตาแดง ตาบวม เจ็บตา เปนไขตัวรอน
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.1-0.2 ชุน หรือ ปลอยเลือด หรือ รมยา

☯ EX-HN7     ฉิวโหว (球后 Qiú-Hòu)
 ตําแหนง: ตรงรอยเวาขอบลางกระดูกเบาตา ใชมือคลําขอบเบาตาลาง ตําแหนงจุดอยูประมาณ
ระยะ 1/4 จากมุมดานนอกหรือ 3/4 จากมุมดานใน

ขอบงใช: โรคตาตาง ๆ 
วิธีฝงเข็ม: ดันลูกตาขึ้นบนอยางนุมนวล แทงตรง 0.5-1.0 ชุน ที่ขอบเบาตา หามกระตุนเข็ม

☯ EX-HN8     ซางอิ๋งเซียง (上迎香 Shàng-Yíng-Xiāng)
ตําแหนง: ขางสนัจมูก ตรงปลายบนของรองขางจมูก (upper end of nasolabial groove) 
ขอบงใช: นํ้ามูกมาก ปวดจมูก ฝในโพรงจมูก
วิธีฝงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุนไปตามแนวสันจมูก

☯ EX-HN9     เนยอิ๋งเซียง (内迎香 Nèi-Yíng-Xiāng)
 ตําแหนง: อยูในโพรงจมูกตรงรอยตอระหวางกระดูกออนของปกจมูกกับกระดูก turbinate (nasal 
concha) ตรงกบัจุดซางอิ๋งเซียง (上迎香 Shàng-Yíng-Xiāng, EX-HN8) ทางดานนอก 

ขอบงใช:  ตาบวม ตาแดง ตาเจ็บ
วิธีฝงเข็ม:  เจาะปลอยเลือดตรงเยื่อบุจมูก

☯ EX-HN10      จฺวี้เฉฺวียน (聚泉 Jù-Quán)
ตําแหนง: ตรงจุดกึ่งกลางของลิ้นดานบน (dorsum of the tongue) (รูปที่ 4-4)
ขอบงใช: ลิ้นแข็ง ลิ้นออนแรง สูญเสียการรับรส โรคหอบหืด
วิธีฝงเข็ม: จับลิน้ใหม่ัน แทงตรง 0.1-0.2 ชุน หรือ ปลอยเลือด
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รูปที่ 4-3  แสดงตําแหนงจุด EX-HN3–EX-HN19

รูปที่ 4-4  แสดงตําแหนงจุด EX-HN10

รูปที่ 4-5  แสดงตําแหนงจุด EX-HN11-EX-HN13
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รูปที่ 4-6  แสดงตําแหนงจุด EX-HN14

☯ EX-HN11      ไหเฉฺวียน (海泉 Hǎi-Quán)
 ตําแหนง: อาปาก กระดกลิ้นขึน้ ที่กลางใตลิ้นมีเสนยึดลิ้น (frenulum of the tongue) จุดน้ีอยู
กึ่งกลางเสนยึดลิ้น (รูปที่ 4-5)

ขอบงใช:  เบาหวาน กลามเน้ือกระบังลมหดเกร็ง ลิ้นอักเสบ
วิธีฝงเข็ม:  เจาะปลอยเลือด

☯ EX-HN12     จินจิน (金津 Jīn-Jīn) : EX-HN13   อวี้เย (玉液  Yù-Yè)
 ตําแหนง: อาปาก กระดกลิ้น ที่ใตลิ้นมีเสนเลือดดําอยูสองขางของเสนยึดลิ้น (frenulum) เสน
เลือดดําดานซายคือ จุดจินจิน (EX-HN12) ดานขวาคือ จุดอวี้เย (EX-HN13)

ขอบงใช: แผลในปากและลิ้น ลิน้บวม พูดไมไดเพราะลิ้นแข็ง อาเจียน
วิธีฝงเข็ม: จับลิ้นใหม่ัน เจาะปลอยเลือดตรงเสนเลือดดํา

☯ EX-HN14     อี้หมิง (翳明 Yì-Míng)
ตําแหนง: อยูหลังตอจุดอี้เฟง (翳明 YìMíng, EX-HN14) 1 ชุน 
ขอบงใช: โรคตา เสียงในหู หูตึง นอนไมหลับ
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุน
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☯ EX-HN15     จิ่งไปเหลา (颈百劳 Jǐng-Bǎi-Láo)
 ตําแหนง: อยูเหนือจุดตาจุย (大椎 DàZhuī, GV14) ขึ้นมา 2 ชุน และออกมาดานขางตอเสน
กึ่งกลางลําตัว 1 ชุน
 ขอบงใช : ชองคออักเสบหรือบวม ไอ ไอกรน หอบหืด เหงื่อออกกลางคืน ตอมนํ้าเหลืองโต 
กลามเน้ือคอแข็งเกร็งหรือปวด 

วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุน หรือ รมยา
☯ EX-HN16     ซางเหลียนเฉวฺยีน (上廉泉 Shàng-Lián-Quán)

 ตําแหนง: อยูบนแนวเสนกึ่งกลางลําตัวดานหนา (เสนลมปราณเญิ่น) จุดอยูใตคางลงมา 1 ชุน 
ตรงรอยบุมกึ่งกลางระหวางคางกับกระดูก hyoid

ขอบงใช:  ลิ้นแข็ง ไมมีเสียง พดูไมชัด พูดไมได นํ้าลายมาก กลืนไมได คอเจ็บ ลิ้นเปนแผล
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.8-1.2 ชุน ปลายเข็มชี้ไปที่โคนลิ้น

☯ EX-HN17     เจี่ยเฉิงเจียง (夹承浆 Jiā-Chéng-Jiāng)
ตําแหนง: อยูหางจุดเฉิงเจียง (承浆 ChéngJiāng, CV24) ออกทางดานขาง 1 ชุน
ขอบงใช: ปวดใบหนา หนาเบ้ียว ใบหนาเก็งกระตุก
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-1.0 ชุน

☯ EX-HN18     เฉียนเจิ้ง (牵正 Qiān-Zhēng)
ตําแหนง: 0.5-1.0 ชุน ดานหนาตอติ่งหู 
ขอบงใช: หนาเบ้ียว ลิ้นและปากเปนแผล
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-1.0 ชุน 

☯ EX-HN19     อันเหมี่ยน (安眠 An-Mián)
ตําแหนง: จุดกึ่งกลางระหวางจดุอี้เฟง (TE17) และจุดเฟงฉือ (GB20) 
ขอบงใช: นอนไมหลับ เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ใจสั่น อาการทางจิต
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุน
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2. จุดพิเศษบนหนาอกและทอง (胸腹 Xiōng-Fù: Chest and abdomen)
☯ EX-CA1     จื่อกง (子宫 Zǐ-Gōng)

ตําแหนง:  หางออกมาทางดานขาง 3  ชุน จากจุดจงจี๋ (中极 ZhōngJí, CV3) (รูปที่ 4-7)
 ขอบงใช: มดลกูหยอนยื่นโผลออกชองคลอด ประจําเดือนไมสมํ่าเสมอ ประจําเดือนกระปริดกระ
ปรอย ปวดประจําเดือน ไมมีประจําเดือน เปนหมัน ไสเลื่อน ปวดเอว

วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.8-1.2 ชุน
☯ EX-CA2     เวยซาง (胃上 Wèi-Shàng)

ตําแหนง: หางออกมาทางดานขาง 4 ชุน จากจุดเซี่ยหวาน (下脘 Xià-Wǎn, CV10) (รูปที่ 4-7)
ขอบงใช: กระเพาะอาหารหยอน ปวดกระเพาะอาหาร ทองอืด (abdominal distension)
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียงปลายเข็มไปที่สะดือหรือที่จุดเทียนซ ู(ST25) 2.0-3.0 ชุน หรือ รมยา

☯ EX-CA3     ซานเจีย่วจิ่ว (三角灸 Sān-Jiǎo-Jiǔ)
 ตําแหนง: จัดหนาตรง ลากเสนสมมติจากมุมปากสองขางขนานเสนกึ่งกลางลงมาผานขางสะดือ
เลยลงมาเล็กนอย วาดสามเหลี่ยมดานเทา ยอดของสามเหลี่ยมคือกลางสะดือ ฐานสามเหลี่ยมอยูใต
สะดือ มุมฐานสามเหลี่ยมตรงกับเสนสมมติจากมุมปากซึ่งคือ จุดซานเจี่ยวจิ่วซายและขวา (รูปที่ 4-7)

ขอบงใช: ไสเลือ่น ทองลั่นโครกคราก ปวดบริเวณรอบสะดือ เปนหมัน 
วิธีฝงเข็ม: ใชการรมยา

☯ EX-CA4     ลี่เนี่ยวเสวฺีย (利尿穴 Lì-Niào-Xué)
 ตําแหนง: จุดกึ่งกลางระหวางศูนยกลางสะดือกบัขอบบนของกระดูกหัวเหนา ซึ่งเทากับ 2.5 ชุน
ใตสะดือ หรืออยูระหวางจุดกวานเหยฺวียน (CV4)  และจุดสอืเหมิน (CV5) (รูปที่ 4-7)
 ขอบงใช: ปสสาวะแสบขัด ปสสาวะลําบาก ปสสาวะเปนเลือด ปวดทอง อุจจาระรวง มดลูก
หยอนยื่นโผลออกชองคลอด กระเพาะอาหารหยอน

วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1.0 ชุน หรือรมยา หรือกดนวดจุด



การฝงเข็ม-รมยา 234

☯ EX-CA5     ชี่เหมิน (气门 Qì-Mén)
ตําแหนง: หางออกมาทางดานขาง 3 ชุน จากจุดกวานเหยวียน (关元 Guān-Yuán, CV4) (รูปที่ 4-7) 

 ขอบงใช: เปนหมัน หลังคลอดน้ําคาวปลาออกนานเกินควร ประจําเดือนออกกระปริดกระปรอย 
ปสสาวะแสบขัด หรือความผิดปกติอื่น ๆ ในการปสสาวะ ปวดทองนอย

วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1.0 ชุน หรือรมยา

รูปที่ 4-7 แสดงจุดพิเศษบนหนาอกและทอง

☯ EX-CA6     ถีทัว (提托 Tí-Tuō)
 ตําแหนง: หางออกมาทางดานขาง 4 ชุน จากจุดกวานเหยวียน (关元 GuānYuán, CV4) (รูป
ที่ 4-7)
 ขอบงใช: มดลูกหยอนยื่นโผลออกชองคลอด ปวดประจําเดือน ไสเลื่อน ทองอืด (abdominal 
distension) ไตหยอน

วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1.0 ชุน หรือแทงเฉียงเขาใน 3.0-4.0 ชุน หรือรมยา
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3. จุดพิเศษบนหลัง (背 Bèi: Back)

รูปที่ 4-8   แสดงจุดพิเศษบนหลัง

รูปที่ 4-9  แสดงตําแหนงจุด EX-B10
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☯ EX-B1 ติ้งฉฺวาน (定遄 Dìng-Chuǎn)
ตําแหนง:  หางออกมาดานขาง 0.5 ชุน จากจุดตาจุย (大椎 DàZhuī, GV14) (รูปที่ 4-8)
ขอบงใช:  โรคหอบหืด ไอ คอแข็งเกรง็ ปวดไหล
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุน หรือ รมยา

☯ EX-B2 เจี๋ยจี่ (ฮวาถวัเจีย๋จ่ี)  [夹脊(华佗夹脊) JiáJǐ(Huá-Tuá-Jiá-Jǐ)]
 ตําแหนง: กลุมจุด 34 จุด อยูสองขางกระดูกสันหลังขางละ 17 จุด โดยแตละจุดอยูหางจากขอบ
ลางของ spinous process ของกระดูกสันหลังซึง่อยูในแนวเสนกึ่งกลางลําตัวออกมาดานขาง 0.5 ชุน 
เริ่มต้ังแตกระดูกสันหลังทรวงอกที่ 1 ถึงกระดกูสันหลังเอวที ่5 (the first thoracic vertebra to the 
fifth lumbar vertebra) (รูปที่ 4-8)

ขอบงใช: กลุมจุดชุดน้ีมีขอบงใชหลากหลายขึ้นอยูกับตําแหนงแสดงไวในตารางที่ 4-1 
 วิธีฝงเข็ม: ตําแหนงคอและทรวงอกแทงตรง 0.5-1.0 ชุน ตําแหนงเอวแทงตรง 1.0-1.5 ชุน 
หรือ รมยา 
☯ EX-B3 เวยหวานเซี่ยซู (胃脘下俞 Wèi-Wǎn-Xià-Shū)

 ตําแหนง:  หางจากขอบลางของ spinous process ของกระดกูสันหลังอกท่ี 8 (T8) ออกมา
ดานขาง 1.5 ชุน (รูปที่ 4-8)

ขอบงใช: เบาหวาน อาเจียน ปวดทอง เจ็บหนาอกและชายโครง
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.7 ชุน หรือ รมยา

ตารางที่ 4-1   แสดงขอบงใชจุดเจี๋ยจ่ีในตําแหนงตาง ๆ 
ตําแหนงจุดเจี๋ยจ่ี ขอบงใช 

กระดูกสันหลังอกท่ี 1 ถึง 3 (T1-T3) โรคของแขนและมือ 
กระดูกสันหลังอกท่ี 1 ถึง 8 (T1-T8) โรคในทรวงอก 
กระดูกสันหลังอกท่ี 6 ถึงกระดูกสันหลังเอวที ่5 (T6-L5) โรคในชองทอง 
กระดูกสันหลังเอวที่ 1 ถึง 5 (L1-L5) โรคของขาและเทา
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☯ EX-B4 ผี่เกนิ (痞根 Pǐ-Gēn)
 ตําแหนง: หางจากขอบลางของ spinous process ของกระดูกสันหลังเอวที ่ 1 (L1) ออกมา
ดานขาง 3.5 ชุน (รูปที่ 4-8) 

ขอบงใช: ตับมามโต ปวดหลัง
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุน หรือ รมยา

☯ EX-B5 เซี่ยจื้อซ่ือ (เซี่ยจ้ีซู) [下志室(下极俞)Xià-Zhì-Shì(Xià-Jí-Shū)]
 ตําแหนง: อยูในแนวเสนกึ่งกลางลําตัวดานหลัง (บนเสนลมปราณตู) จุดอยูใตตอขอบลางของ 
spinous process ของกระดูกสันหลังเอวที่ 3 (L3) (รูปที่ 4-8)
 ขอบงใช: ปวดหลังสวนลาง อจุจาระรวง ปสสาวะขัด ปสสาวะบอยกลางคืน (enuresis) ขาออน
แรงเปนอัมพาต

วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.7 ชุน หรือ รมยา
☯ EX-B6 เยาอี ๋(腰宜 Yāo-Yí)

 ตําแหนง: หางจากขอบลางของ spinous process ของกระดูกสันหลังเอวที ่ 4 (L4) ออกมา
ดานขาง 3 ชุน (รูปที่ 4-8) 

ขอบงใช: ปวดหลังสวนลาง ประจําเดือนออกผิดปกติ
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.7 ชุน หรือ รมยา

☯ EX-B7 เยาเอี่ยน (腰眼 Yāo-Yǎn)
 ตําแหนง: หางจากขอบลางของ spinous process ของกระดูกสันหลังเอวที ่ 4 (L4) ออกมา
ดานขาง 3.5-4  ชุน จุดน้ีจะเปนรอยบุมเม่ือนอนคว่ําหนา (รูปที่ 4-8)

ขอบงใช: ปวดหลัง ปสสาวะบอย ประจําเดือนไมสมํ่าเสมอ ไตหยอย อัณฑะอักเสบ
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.8-1.2 ชุน หรือ รมยา

☯ EX-B8 สือชีจุย (十七椎 Shí-Qī-Zhuī)
 ตําแหนง: อยูในแนวเสนกึ่งกลางลําตัวดานหลัง (บนเสนลมปราณตู) จุดอยูใตตอขอบลางของ 
spinous process ของกระดูกสันหลังเอวที่ 5 (L5)
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 ขอบงใช: ปวดหลังและกนกบ ปวดตนขา ปวดหลังราวลงขา (sciatica) ประจําเดือนไมสมํ่าเสมอ 
ปวดประจําเดือน โรคของทวารหนัก ปสสาวะไมออก

วิธีฝงเข็ม: แทงตรง หรือ แทงเฉียงขึ้นบน 0.5-1.2 ชุน หรือ รมยา
☯ EX-B9 เยาฉ ี(腰奇 Yāo-Qí)

 ตําแหนง: อยูในแนวเสนกึ่งกลางลําตัวดานหลัง (บนเสนลมปราณตู) จุดอยูเหนือปลายกระดูกกน
กบขึ้นมา 2 ชุน (รูปที่ 4-8)

ขอบงใช: โรคลมชัก ปวดศีรษะ นอนไมหลับ ทองผูก
วิธีฝงเข็ม: แทงราบปลายเข็มชี้ขึ้นบน 1.0-2.0 ชุน หรือ รมยา

☯ EX-B10 หวนจง (环中 Huán-Zhōng)
ตําแหนง: จุดกึ่งกลางระหวางจดุหวนเที่ยว (GB30) และจุดเยาซู (GV2) (รูปที่ 4-9) 
ขอบงใช: ปวดหลัง ปวดตนขา
วิธีฝงเข็ม: แทงราบปลายเข็มชี้ขึ้นบน 1.0-2.0 ชุน หรือ รมยา

☯ EX-B11 เซฺวี่ยยาเตี่ยน (血压点 Xuè-Yā-Diǎn)
 ตําแหนง: หางจากจุดกึ่งกลางระหวาง spinous process ของกระดูกสนัหลังอกที่ 6 และ 7
ออกมาดานขาง 2  ชุน 

ขอบงใช: ความดันโลหิตต่ํา หรือความดันโลหิตสูง
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-1.0 ชุน หรือ รมยา

☯ EX-B12 จฺวี้เชฺวี่ยซู (巨阙俞 Jù-Què-Shū)
 ตําแหนง: อยูบนเสนกึง่กลางลาํตัวดานหลงั (เสนลมปราณตู) ตรงจุดบุมระหวาง spinous process 
ของกระดูกสันหลังอกที่ 4 และ 5

ขอบงใช: ปวดจากหัวใจ นอนไมหลับ ไอ หอบหืด เจ็บหนาอกและชายโครง ปวดไหลและหลัง 
วิธีฝงเข็ม:  แทงเฉียง 0.5-1.0 ชุน หรือ รมยา
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4. จุดพิเศษบนรยางคบน (上肢 ShàngZhī: Upper extremities)
 

รูปที่ 4-10  แสดงตําแหนงจุดพิเศษ EX-UE1

รูปที่ 4-11  แสดงตําแหนงจุด EX-UE2

รูปที่ 4-12  แสดงตําแหนงจุด EX-UE3-EX-UE9 
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☯ EX-UE1 โจวเจียน (肘尖 Zhǒu-Jiān)
ตําแหนง:  งอศอก จุดน้ีอยูตรงปลายศอก (tip of the ulnar olecranon) 
ขอบงใช:  วัณโรคตอมนํ้าเหลือง รูขุมขนอักเสบเปนฝ  ฝฝกบัว ไสติง่อักเสบ
วิธีฝงเข็ม: รมยาประมาณ 7-14 แทง

☯ EX-UE2 เออรไป (二百 Èr-Bái)
 ตําแหนง: เปนจุดคู (2 จุดตอขาง) อยูบนปลายแขนดานฝามือ เหนือเสนขอมือขึ้นมา 4 ชุน จุด
อยูตรงขอบนอกและขอบในของกลามเน้ือ flexor carpiradialis ขอบละ 1 จุด 

ขอบงใช:  ริดสีดวงทวาร ทวารปลิ้น (prolapse of rectum)
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.5-1.0 ชุน หรือ รมยา

☯ EX-UE3 จงเฉฺวียน (中泉 Zhōng-Quán)
 ตําแหนง: บนเสนขอมือดานหลังมือ จุดอยูตรงขอบดานหัวแมมือของเอ็นกลามเน้ือ extensor 
digitorum communis หรือรอยบุมระหวางจดุหยางซี (LI5) และจุดหยางฉือ (TE4)
 ขอบงใช: หลอดลมอักเสบ หอบหืด ไอเปนเลือด แนนหนาอกชายโครง ทองอืดบวมจนปวด ปวด
กระเพาะอาหาร รูสึกรอนในฝามือ

วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5  ชุน หรือ รมยา
☯ EX-UE4 จงขุย (中魁 Zhōng-Kuí)

ตําแหนง: อยูกึง่กลางขอน้ิวมือขอตน ของน้ิวกลางดานหลังมือ เม่ืองอนิ้ว
ขอบงใช: คลื่นไส อาเจียน สะอกึ
วิธีฝงเข็ม: รมยา ประมาณ 3 แทงโกฐจุฬาลําพา

☯ EX-UE5 ตากูคง (大骨空 Dà-Gǔ-Kōng)
ตําแหนง: อยูกึ่งกลางขอน้ิวหัวแมมือดานหลังมือ เม่ืองอนิ้ว

 ขอบงใช: ปวดตา แกวตาขุนมัว โรคตาที่เปนผลกระทบจากโรคอายุกรรม อาเจียน อุจจาระรวง 
เลือดกําเดาไหล

วิธีฝงเข็ม: รมยา ประมาณ 5-7 แทงโกฐจุฬาลาํพา
☯ EX-UE6  เสียวกูกง (小骨空 Xiǎo-Gǔ-Kōng)

ตําแหนง: อยูกึง่กลางขอน้ิวมือขอตน ของน้ิวกอยดานหลังมือ เม่ืองอนิ้ว
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ขอบงใช: ตาบวม ตาแดง เจ็บตา คออักเสบเจ็บคอ ปวดขอน้ิวมือ
วิธีฝงเข็ม: รมยา ประมาณ 5-7 แทงโกฐจุฬาลําพา

☯ EX-UE7 เยาทงเตี่ยน (เยาทงเสวียะ)[腰痛点(腰痛穴)Yāo-Tòng-Diǎn(Yāo-Tòng-Xué)]
 ตําแหนง: เปนจุดคู (สองจุดตอขาง) อยูบนหลังมือ ตรงจุดกึ่งกลางระหวางเสนขอมือดานหลงัและ
ขอสนับมือ (metacarpophalangeal joints) จุดอยูระหวางกระดูกฝามือน้ิวชี้กับน้ิวกลาง 1 จุด และ
ระหวางกระดูกฝามือน้ิวกอยกบัน้ิวนาง 1 จุด
 ขอบงใช: ปวดหลังเฉียบพลัน ปวดศีรษะ โรคลมชักในทารกทัง้เฉียบพลันและเรือ้รัง หลังมืออักเสบ 
ปวด บวมและแดง

วิธีฝงเข็ม: อูมมือเล็กนอย หรือกํามือหลวม ๆ แทงเฉียง 0.5-1.0 ชุน ชี้ปลายเข็มท้ังสองเขากลาง
ฝามือ
☯ EX-UE8 ไวเหลากง (ลั่วเจิน) [外劳宫(落枕)Wài-Láo-Gōng (Luo-Zhen)]

 ตําแหนง: อยูบนหลังมือระหวางกระดูกฝามือน้ิวชี้กับน้ิวกลางหางจากขอสนับมือ (metacarpo-
phalangeal joint) มาทางขอมือ 0.5 ชุน

ขอบงใช: ปวดคอ ปวดไหล ปวดแขน
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุน

☯ EX-UE9 ปาเสีย (八邪 Bā-Xié)
 ตําแหนง: อยูตรงงามน้ิวมือดานหลังมือ ตรงรอยตอของผิวสีเขมและสจีาง มีขางละ 4 จุด รวม
เปน 8 จุด

ขอบงใช: ไขสูง ชาน้ิวมือ น้ิวมือเกร็งและหดรั้ง หลังมือบวมแดง
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียง 0.3-0.5 ชุน หรือ ปลอยเลือด หรือ รมยา

☯ EX-UE10   ซ่ือเฝง (四缝 Sì-Fèng)
ตําแหนง:  จุดกึ่งกลางของเสนขอน้ิวมือขอตนดานฝามือ ของน้ิวชี้ น้ิวกลาง น้ิวนางและนิว้กอย
ขอบงใช: โรคเบื่ออาหารจนเปนโรคขาดสารอาหารในเด็ก ไอกรน
วิธีฝงเข็ม:  เจาะ ปลอยเลือด หรือ บีบเคนใหมีนํ้าเหลืองออกมาเล็กนอย
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รูปที่ 4-13  แสดงตําแหนงจุด EX-UE7–EX-UE8

รูปที่ 4-14  แสดงตําแหนงจุด EX-UE10–EX-UE11

รูปที่ 4-15  แสดงตําแหนงจุด EX-UE12
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รูปที่ 4-16  แสดงตําแหนงจุด EX-LE3

รูปที่ 4-17  แสดงตําแหนงจุด EX-LE1–EX-LE8

รูปที่ 4-18  แสดงตําแหนงจุด EX-LE2–EX-LE7
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☯ EX-UE11  สือเซฺวียน (十宣 Shí-Xuān)
ตําแหนง: อยูตรงปลายนิ้วมือทัง้สิบ หางปลายเล็บประมาณ 0.1 ชุน (รูปที่ 4-14)

 ขอบงใช: โรคหลอดเลือดสมอง หมดสติ ลมชัก ไขสงู ตอมทอนซิลอักเสบ ลมชักในทารก ชา
ปลายน้ิวมือ

วิธีฝงเข็ม: แทงเข็มต้ืน 0.1-0.2 ชุน หรือเจาะปลอยเลือด
☯ EX-UE12 เจียนเฉยีน (เจยีนเนยหลิง)[肩前(肩内陵)Jiān-Qián(Jiān-Nèi-Ling)]

ตําแหนง: จุดกึ่งกลางระหวางรอยพับรักแรดานหนาและจุดเจียนอวี๋ (肩髃 JiānYú,  LI15)
ขอบงใช: ปวดไหล ปวดแขน แขนออนแรงหรืออัมพาต
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.8-1.2 ชุน หรือ รมยา

☯ EX-UE13   ปจง (โซวนี่จู) [臂中(收逆注)Bì-Zhāng(Shou-Ni-Zhu)]
 ตําแหนง: หงายฝามือขึ้น จุดอยูบนแขนดานฝามือ กึ่งกลางระหวางเสนขอมือและเสนขอพับศอก 
ตรงระหวางกระดูกปลายแขนทั้งสอง (radius and ulna bone) หรือระหวางกลามเน้ือ palmaris longus 
และกลามเน้ือ flexor carpi radialis
 ขอบงใช: แขนออนแรงหรือเปนอัมพาต แขนเกร็งและหดรั้ง ปวดปลายแขนตั้งแตใตศอกลงมา
เตานมอักเสบ เจ็บหนาอกและชายโครง 

วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.2 ชุน หรือ รมยา

5. จุดพิเศษบนรยางคลาง (下肢 XiaZhī: Lower extremities)
☯ EX-LE1  ควานกู (髋骨 Kuān-Gǔ)

 ตําแหนง: เปนจุดคูอยูเหนือเขา โดยหาตําแหนงจุดเหลียงชิว (ST34) (2 ชุนเหนือขอบบนกระดูก
สะบาบนเสนกระเพาะอาหาร) จุดน้ีอยูขางจุดเหลียงชิวไปทางดานนอกและดานใน ขางละ 1.5 ชุน ( 1.5 
ชุนซายและขวาตอจุดเหลียงชิว) (รูปที่ 4-17) 

ขอบงใช: ปวดเขา ปวดขา ปวดตนขา ขาออนแรงหรืออัมพาต
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.8-1.2 ชุน หรือ รมยา
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☯ EX-LE2 เหอต่ิง (鹤顶 Hè-Dǐng)
ตําแหนง: อยูเหนือเขา ตรงรอยบุมท่ีกึ่งกลางขอบบนของกระดูกสะบา (รปูที่ 4-17)
ขอบงใช: ปวดเขา ขาและเทาออนแรงหรือเปนอัมพาต
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.7 ชุน หรือ รมยา

☯ EX-LE3 ไปฉงวอ (ซีเนย) [百虫窝(膝内)Bái-Chóng-Wō(Xī-Nèi)]
 ตําแหนง: อยูเหนือเขา เหนือตอขอบบนดานในของกระดูกสะบา 3 ชุน หรืออยูเหนือจุดเซวี่ยไห 
(血海 Xuè-Hǎi, SP10)  ขึ้นมา 1 ชุน (รูปที่ 4-16)

ขอบงใช: หัดเยอรมัน ผื่นคันของผิวหนัง (eczema) พยาธิลําไส ผิวหนังบริเวณขาอักเสบติดเชื้อ
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.8-1.2 ชุน หรือ รมยา

☯ EX-LE4 เนยซีเอี่ยน (内膝眼 Nèi-Xī-Yǎn)
 ตําแหนง: อยูที่เขา ใตกระดูกสะบา เม่ืองอเขาจุดน้ีอยูตรงรอยบุมดานในของขอเสนเอ็นท่ียึดขอบ
ลางของกระดูกสะบา (patellar ligament)

ขอบงใช: ปวดขอเขา ปวดขา ขาออนแรง ขาชา
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง หรือแทงเฉียงปลายเข็มชีก้ลางเขา 0.5-1.0 ชุน หรือ รมยา

☯ EX-LE5 ซีเอี่ยน (膝眼 Xī-Yǎn)
 ตําแหนง: เปนจุดคูอยูที่เขา ใตกระดูกสะบา เม่ืองอเขาจุดคูน้ีอยูตรงรอยบุมสองขางของขอบเสน
เอ็นที่ยึดขอบลางกระดูกสะบา (patellar ligament) จุดดานในคือเดียวกันกับจุดเนยซีหยาน (EX-LE4) 
จุดดานนอกคือ จุดไวซีหยาน  ซึ่งคือจุดเดียวกนักับจุดตูป (ST35)

ขอบงใช:ปวดขอเขา ปวดขา ขาออนแรง ขาชา
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง หรือแทงเฉียงปลายเขม็ชี้กลางเขา 0.5-1.0 ชุน หรือ รมยา

☯ EX-LE6 ตานหนาง (胆囊 Dǎn-Náng)
 ตําแหนง: จุดอยูใตเขาดานนอก ต่ํากวาจุดหยางหลิงเฉฺวียน (阳陵泉 YángLíngQuán, GB34) 
ลงมา 2 ชุน หรือจุดกดเจ็บบริเวณนี ้(รูปที่ 4-19 )
 ขอบงใช: ถุงนํ้าดีอักเสบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง น่ิวในถึงนํ้าดี พยาธิในทางเดินนํ้าดี กลามเน้ือขาลีบ 
หรือขาชา

วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.8-1.2 ชุน หรือ รมยา
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รูปที่ 4-19  แสดงตําแหนงจุด EX-LE6

รูปที่ 4-20  แสดงตําแหนงจุด EX-LE8–EX-LE12

รูปที่ 4-21  แสดงตําแหนงจุด EX-LE11
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☯ EX-LE7 หลานเหวย (阑尾 Lán-Wěi)
ตําแหนง: จุดกดเจ็บบริเวณ 2 ชุนใตตอจุดจูซานหลี่ (足三里 ZúSānLǐ, ST 36) (รูปที่ 4-18)
ขอบงใช: ไสติ่งอักเสบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง เบ่ืออาหาร ขาออนแรงหรือเปนอัมพาต
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.2 ชุน หรือ รมยา

☯ EX-LE8 เนยหวาฺยเจยีน (内踝尖 Nèi-Huái-Jiān)
ตําแหนง: ยอดตาตุมใน
ขอบงใช: ปวดฟน เจ็บคอ ขาดานในหดเกร็ง
วิธีฝงเข็ม: ปลอยเลือด หรือ รมยาดวยโกศจุฬาลําพา 5-7 แทง

☯ EX-LE9 ไวหวฺายเจียน (外踝尖 Wài-Huái-Jiān)
ตําแหนง: ยอดตาตุมนอก
ขอบงใช: ปวดฟน ขาชา น้ิวเทาหดเกร็ง อัมพาต เกาท
วิธีฝงเข็ม: ปลอยเลือด หรือ รมยา

☯ EX-LE10  ปาเฟง (八风 Bā-Fēng)
ตําแหนง: งามเทาดานหลังเทา ตรงรอยตอของผิวสีเขมกับสจีาง มีเทาละ 4 จุดรวมเปน 8 จุด
ขอบงใช: เทาชา ปวดนิ้วเทา หลังเทาบวมแดง
วิธีฝงเข็ม: แทงเฉียงปลายเข็มชี้ในฝาเทา 0.5-0.8 ชุน หรือ รมยา

☯ EX-LE11  ตูอิน (独阴 Dú-Yīn)
ตําแหนง: ขอน้ิวขอปลายของนิ้วชี้เทา ดานฝาเทา ตรงจุดกึ่งกลางเสนขอน้ิวเทา (รูปที่ 4-21)

 ขอบงใช: ระดูคลาดเคลือ่น รกคางหลงัคลอด ปวดบริเวณลิ้นป เจ็บหนาอกและชายโครง อาเจยีน 
อาเจียนเปนเลือด ไสเลื่อน

วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.1-0.2 ชุน หรือ รมยา
☯ EX-LE12  ชี่ตฺวาน (气端 Qì-Duān)

ตําแหนง: ยอดปลายน้ิวเทา หางจากปลายเล็บ 0.1 ชุน ทั้งสองเทารวม 10  จุด (รูปที่ 4-20)
ขอบงใช: ชวยเหลือเบ้ืองตนเม่ือเกิดโรคหลอดเลือดสมอง น้ิวเทาชา หลังเทาปวดบวมแดง
วิธีฝงเข็ม: แทงตรง 0.1-2.0 ชุน หรือ รมยา
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บทที่ 5
การรมยาและการครอบกระปุก 

1. การรมยา ( 灸法 , Jiǔ-Fǎ : Moxibustion)
การรมยา เปนวธิีการใชสมุนไพร ซึ่งมักหมายถงึ โกฐจุฬาลําพา เพราะมกีลิ่นฉุน จุดติดไฟงาย 

เพื่อทําใหเกิดความรอนบนจุดหรอืตําแหนงที่แนนอนบนรางกาย มีวัตถุประสงคเพ่ือการรกัษา การปองกัน
โรค และการสงเสริมสขุภาพ ซึง่วิธกีารน้ีมีการใชมานานหลายศตวรรษ ดังไดกลาวไวในคัมภีรโบราณ เชน 
ใน Miraculous Pivot กลาววา “โรคที่ไมสามารถรักษาไดดวยการฝงเข็มอาจรักษาไดดัวยการรมยา”
และ ใน Introduction to Medicine กลาววา “เมื่อโรคไมตอบสนองตอการใชยาหรอืการฝงเข็ม ควร
เปลี่ยนมาใชการรมยา”

รูปที่ 5-1  แสดงลักษณะตนและใบของโกฐจุฬาลําพา

1.1 ตนโกฐจุฬาลําพา เปนพืชในตระกูลดาวเรือง (Family compositae) มีหลายพันธุ ที่นิยม
ใชคือ Artemisia valgaris สวนที่นํามาใชประโยชน คือ ใบ และเรือนยอด นํามาตากแดดใหแหง แลว
บดใหเปนผงโดยคุณสมบัติของความรอนทําใหเกิดความอบอุนและคลายจากการอุดตันกําจัด ความเย็น
และความชื้นออกจากเสนลมปราณ กลิ่นฉุนของโกฐสามารถทะลวงผานเสนลมปราณเพื่อควบคุมการ
ไหลเวียนของเลือดและลมปราณใหเปนปกติ นอกจากน้ีความรอนที่เกิดขึ้นจะไมสูงและจะคอย ๆ 
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สงผานเขาไปไดลึกจนถึง   ชั้นกลามเน้ือ ซึ่งถาหากใชวัสดุชนิดอ่ืนมาเผาแทน  ผูปวยจะไมสามารถทน
ตอความรอนไดและผลการรักษาก็ไมดีเทากับที่ใชโกฐจุฬาลําพา

1.2 สรรพคุณของการรมยา
1.2.1 อบอุนเสนลมปราณและขจัดความชื้น 
ความผิดปกติของการไหลเวียนของเลือดและลมปราณมักจะเกิดจากความเย็นความรอนท่ี

มากเกินไป ความเย็นทําใหการไหลเวียนชาลงและเกิดการติดขัดขึ้น ในขณะที่ความรอนจะทําใหการไหล 
เวียนพุงเร็ว 

การรมยามีสรรพคุณเพื่ออบอุนเสนลมปราณและกระตุนใหเลือดไหลเวียนดี จึงใชในการรักษา
โรคที่เกิดจาก ความเย็น ความชื้น และโรคเรื้อรังที่มีสาเหตุจากความเย็นเขาไปกระทบกลามเน้ือ

1.2.2  เพื่อใหเลือดและลมปราณไหลเวียนอยางราบรื่น 
การรมยาจะชวยชักนําใหเลือดและลมปราณไหลขึ้นบนและลงลาง ตัวอยางเชน การรมยาที่

จุดหยงเฉฺวียน (涌泉 Yǒng-Quán, KI1) เพ่ือรักษาโรคแกรงในสวนบนและพรองที่สวนลางของรางกาย 
และโรคหยางของตับไหลขึ้นบนมากเกินไป “เม่ือเกิดลมปราณแกรงในสวนบนของรางกาย ควรชักนํา
ลมปราณลงเบื้องลาง โดยการบํารุงที่สวนลางของรางกาย” (Miraculous Pivot) ขณะที่หากเกิดภาวะ
พรองในสวนบนและภาวะแกรงในสวนลางของรางกาย ทําใหชี่ตกจากภาวะพรอง แลวเกิดโรค เชน มดลกู
หยอน ถายเหลว เรื้อรัง การรมยาที่จุดไปหุย (百会 Bǎi-Huì, GV20) จะชวยชักนําหยางชี่ขึ้นสูเบ้ือง
บนเพื่อรักษาโรคดังกลาว  

1.2.3 ชวยเสรมิพลังหยางจากภาวะหยางพรอง
ความผิดปกติของหยางที่เกิดจากภาวะอินแกรงทําใหเกิดกลุมอาการเย็น เกิดภาวะพรองและ

การเผาผลาญจิงชี่ไปมาก การรมยาจะชวยกระตุนหยางชี่และปองกันภาวะหยางสูญสิ้น
1.2.4 ปองกันโรคและเสริมสรางสุขภาพ
“ถาตองการมีสขุภาพดี ควรรมยาที่จูซานหลี่ (足三里 Zú-Sān-Lǐ, ST36) เปนประจํา” 

(Precious Prescription) “ถาคนท่ีมีสุขภาพดีรมยาที่จุดกวานเอวีย๋น (关元 Guān-Yuán, CV4) ชี่ไห 
(气海 Qì-Hǎi, CV6) ม่ิงเหมิน (命门 Mìng-Mén, GV4) และจงหวาน (中脘 Zhōng-Wǎn, 
CV12) อยางสมํ่าเสมอ เขาจะมีชีวิตยืนยาวอยางนอยเปนรอยป” จากการปฏิบัติการทางคลินิกพบวา 
การรมยาชวยปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพไดอยางดี
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1.3   วัสดุที่ใชในการรมยา 
1.3.1 กรวยโกฐจุฬาลําพา ใชผงโกฐมาปนใหเปนรูปกรวยขนาดตางๆกันตามวัตถุประสงค

ที่ตองการใช โดยที่ขนาดเล็กจะมีขนาดประมาณเม็ดขาวสาลี ขนาดกลางประมาณครึ่งหนึ่งของเม็ดพุทรา    
สวนขนาดใหญมีเสนผานศูนยกลางของฐานกรวยเทากับ 0.8 ซม.และสงู 1 ซม.ซึ่งขนาดใหญจะใชสําหรับ
รมยาโดยออม ขนาดกลางและขนาดเล็กใชสําหรับการรมยาโดยตรง

1.3.2 แทงโกฐจุฬาลําพา เปนการนําเอาผงโกฐมามวนโดยกระดาษใหเปนแทงขนาดเสนผาน
ศูนยกลางประมาณ 1.5 ซม.ยาวประมาณ 20 ซม.ทําใหสะดวกในการใชงาน

1.4  ประเภทของการรมยา
1.4.1  การรมยาโดยการใชกรวยโกฐ

1.4.1.1 การรมยาโดยตรง เปนการใชกรวยโกฐวางบนผิวหนงัโดยตรง เริ่มใชมาต้ังแต
สมัยโบราณสามารถแบงไดสองแบบคือ

- การรมยาแบบมีรอยแผลเปน (瘢痕灸，Bān-Hén-Jiǔ, 化脓灸 Huà-Nóng-Jiǔ : 
scarring moxibustion) กําหนดจุดท่ีจะรนยาใหแนนอน จากน้ันใชนํ้ากระเทียมทาบริเวณจุดเพ่ือใหผง
โกฐเกาะผิวหนังไดดี   วางกรวยโกฐลงแลวจุดไฟปลอยใหโกฐเผาไหมจนหมด   นับเปนหน่ึงครั้งหรือ
หน่ึงจวง   ทําซ้ําจนเกิดถุงนํ้าบนผิวหนังตรงตําแหนงน้ัน   ใหทําความสะอาดจากนั้น 5 ถึง 6 สัปดาห   
ถุงนํ้าจะกลายเปนรอยแผลเปน วิธีการน้ีใชรักษาโรคเรื้อรัง  เชน  หอบหืด วัณโรค โรคลมชัก เปนตน 
ไมควรทําบริเวณขอตอเพราะอาจทําใหขอติด

- การรมยาแบบไมมีรอยแผลเปน (无瘢痕灸 Wú-Bān-Hén-Jiǔ, 非化脓灸 Fēi-
Huà-Nóng-Jiǔ : nonscarring moxibustic) จะวางกรวยโกฐลงบนผิวหนังแลวจุดไฟ เม่ือกรวยโกฐถกู
เผาไปประมาณ 2 ใน 5 หรือ 1 ใน 4 แลว เม่ือผูปวยรูสึกรอนใหเปลี่ยนโกฐทันที วิธีการน้ีจะไมมีรอย
ไหม อาจมีแตรอยแดงและไมมีถุงนํ้าเกิดขึ้นจึงไมมีรอยแผลเปน มักใชในโรคเรื้อรังที่เปนกลุมอาการพรอง
และเปนกลุมความเย็น เชน หอบหืด ถายเหลวเรื้อรัง ทองอืดอาหารไมยอย

1.4.1.2 การรมยาทางออม (间接灸 Jiān-Jiē-Jiǔ, indirect moxibustion) กรวย
โกฐจะไมวางบนผิวหนังโดยตรงแตจะวางบนสิง่รองรับตาง ๆ คือ

- การรมยาบนขิง (隔姜灸 Gé-Ji ā ng-Ji ǔ) ฝานขิงเปนแผนบางๆความหนาขนาด
ประมาณ 0.2-0.3 ซม.เจาะใหเปนรูพรุนจากน้ันนําไปวางบนจุดท่ีผิวหนังแลววางกรวยโกฐบนแผนขิงน้ัน 



การรมยาและการครอบกระปุก 251

จุดไฟกรวยโกฐจนหมดหรือผูปวยรูสกึรอนมากจึงเอากรวยโกฐออกแลวเปลี่ยนอันใหม 3-5 ครั้ง สงัเกต
ผิวหนังแดงขึ้นแตไมเกิดถุงนํ้า วิธีการน้ีมักใชในกลุมโรคของมามและกระเพาะพรอง เชน ปวดทอง ถาย
เหลว หรือปวดตามขอเน่ืองจากความเย็น 

 - การรมยาบนแผนกระเทียม (隔蒜灸 Gé-Suàn-Jiǔ) ฝานกระเทียมสดเปนแผนหนา
ประมาณ 0.1-0.3 ซม.เจาะใหเปนรูกอนนําไปวางบนจุดท่ีตองการจากนั้นจึงนําโกฐมาวางแลวจุดไฟ
เชนเดียวกัน จะใชวิธีน้ีในวัณโรค แผลพุพองระยะแรก พิษจากแมลง และโรคของตอมนํ้าเหลือง

- การรมยาบนเกลือ (隔盐灸 Gé-Yán-Jiǔ) จะใชเม่ือตองการรมยาบริเวณสะดือ จุดเสนิ
เชวี่ย(神阙 Shén-Què, CV8)โดยนําเม็ดเกลือโรยลงบนสะดือจนเต็มจากน้ันวางกรวยโกฐลงบนเกลือ
แลวจุดไฟ (ถาหากสะดือผูปวยไมเปนรอยบุม  อาจใชวัสดุอื่นมาวางโดยรอบกอนแลวจึงโรยเกลือบน
สะดือ) วิธีการน้ีใชรักษาโรคปวดทอง อาเจียนรวมกับถายเหลว ปวดรอบสะดือ ปวดจากไสเลื่อน ถาย
เปนมูกเลือดเรื้อรัง นอกจากน้ียังชวยดึงหยางจากผูปวยในภาวะหยางหลุด ซึ่งผูปวยจะมีอาการเหงื่อออก
มาก มือเทาเย็น คลําชีพจรไมได เปนตน วิธีการน้ีจะใชกรวยโกฐขนาดใหญเผาจนกวาเหงื่อจะหยุด คลํา
ชีพจรไดและมือเทาอุนขึ้น

- การรมยาบนแผนยา (隔药饼灸 Gé-Yào-Bǐng-Jiǔ) เปนการนําเอาสมุนไพรมาผสม
กับนํ้าผึ้งทําใหเปนแผนมีรูพรุนแลวอบใหแหง เม่ือจะใชจงึนํามาวางบนจุดกอนเผาดวยโกฐ 

1.4.2 การรมยาโดยใชแทงโกฐจุฬาลําพา 
การใชแทงโกฐทาํใหสะดวกตอการใช สามารถควบคุมความรอนและเวลาที่ใช ไดผลดีในการ

รักษา ทําใหเปนท่ีนิยมใชในปจจบุัน โดยมักใชในกลุมอาการ ปวดทอง ปวดตามขอ
1.4.2.1 การรมแบบอุนเล็กนอย (温和灸 Wēn-Hé-Jiǔ, mild-warm moxibustion) 

ใชแทงโกฐที่จุดไฟลนจอไวตรงจุดท่ีกําหนด จะทําใหเกิดความรอนบริเวณนั้นอยางชา ๆ จะลนเปนเวลา 
10-20 นาที จนผิวหนังบริเวณนั้นเริ่มแดง เปนวิธีที่ใชบอย 

1.4.2.2 การรมแบบนกกระจอกจิกเมล็ด (雀啄灸 Què-Zhuó-Jiǔ, sparrow-peaking 
moxibustion) ใชแทงโกฐที่จุดไฟแลวจอตรงจดุท่ีกําหนด พอเริ่มรอนก็ถอยออกแลวจึงจอใหม ทําอยาง
น้ีสลับกันไปเรื่อย ๆ นานประมาณ 5 นาที เหมาะสําหรับเด็กเล็ก ภาวะฉุกเฉิน เปนตน

1.4.2.3 การรมแบบวน (回旋灸 Huí-Xuán-Jiǔ, circling moxibustion) ใชแทงโกฐ
จอหางจากผิวหนัง 3 ซม. แลววนที่จุดน้ันนานประมาณ 10-20 นาที เหมาะสําหรับการรมยาทั่วไป
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     รูปที่ 5-2   แสดงลักษณะโกฐจุฬาลาํพาท่ีใชในการรกัษา 

รูปที่ 5-3  กระปุกไมไผ

1.4.3 การใชเขม็อุน (温针灸 Wēn-Zhēn-Jiǔ, moxibustion with warmed needles) 
เม่ือปกเข็มลงบนจุดแลวจากนั้นใชโกฐเสียบบนหางเข็มแลวจึงจุดไฟ ความรอนจะถายทอด

ลงไปตามเข็ม ชวยอบอุนเสนลมปราณ ทําใหเลือดและลมปราณไหลเวียนดีขึ้น มักใชในกลุมอาการปวด
ขอจากความเย็น  อาการชาและออนแรงแขนขา
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รูปที่ 5-3   กระปุกแกว

รูปที่ 5-4   ปมสุญญากาศ
1.5  กระบวนการรมยา

ปริมาณของการรมยาจะขึ้นอยูกับขนาดของกรวยโกฐและเวลาที่ใช  โดยกําหนดจากลักษณะ
พยาธิสภาพของโรค สภาพของผูปวย อายุของผูปวย และตําแหนงจุดท่ีจะใช ซึ่งโดยทั่วไปจะเผา
ประมาณ 3-5 จวงในแตละจุด สําหรับโกฐแทงจะใชเวลาประมาณ 10-20 นาที

1.6  ขอหามการรมยา
โรคกลุมอาการแกรงและโรคกลุมความรอน (รวมถึงอาการไขสูงจากโรคหวัดและกลุมอาการ

รอนจากอินพรอง)  ซึ่งถึงแมวาความรอนจากการรมโกฐจะไมมาก  แตอาจทําใหเกิดผลเสียขึ้นไดใน
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ผูปวยกลุมน้ี  ตามปกติจะไมทําการรมยาแบบมีแผลเปนบริเวณใบหนาและศีรษะ บริเวณที่อยูบนเสน
เลือดขนาดใหญและบริเวณที่อยูใกลอวัยวะสําคัญ เชน จุดจิงหมิง (睛明 Jīng-Míng, BL1) ซึ่งอยู
ใกลตาเปนตน ไมทําการรมยาบริเวณทองและหลังในหญิงตั้งครรภ ผูปวยที่หมดสติ แขนขาชา อัมพาต 
สามารถทําไดแตดวยความระมัดระวัง

1.7  การดูแลหลงัการรมยา
หลังการรมยาจะเกิดรอยไหมขึ้น ตั้งแตเปนรอยแดงไปจนถึงเกิดถุงนํ้าขึ้น ใหเช็ดทําความ

สะอาดระวังมิใหถุงนํ้าแตก แตถาถุงนํ้าขนาดใหญอาจเจาะเพื่อระบายน้ํา และทําความสะอาดแผลเพื่อ
ปองกัน การติดเชื้อ  

2. การรักษาดวยครอบกระปุก (拔罐疗法 Bō-Guàn-Liáo-Fǎ: Cupping therapy)
การครอบกระปุกเปนวิธีการรักษาโดยใชกระปุกมาลนไฟใหรอน เพื่อไลอากาศออก จากน้ันจึง

ครอบกระปุกลงบนผิวหนัง ซึ่งจะมีแรงดูดจากสุญญากาศทําใหเกิดเลือดค่ังขึ้นในบริเวณนั้น วิธีการน้ีมี
มาแตโบราณโดยใชเขาสัตวมาทําเปนรูปกระปุก จากน้ันก็ปฏิบัติกันตอมาโดยมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใช
ทํา เชน กระเบื้อง โลหะ แกว ตลอดจนวิธีการทําและสรรพคุณที่ใชในการรักษาโรค  

ปจจุบันวัสดุที่นิยมใชทํากระปุก มีหลายอยาง  เชน
- กระปุกไมไผ นําไมไผมาตัดใหเปนปลองขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 3-5 ซม.ยาว

ประมาณ 6-8 ซม. หรือ 8-10 ซม. ใหเปนรูปทรงกระบอกคลายถวยแกว ขดัผิวตรงขอบใหเรียบกอน
นํามาใช กระปุกไมไผมีขอดี คือ นํ้าหนักเบา ราคาถูก ตกไมแตก ทําเองไดงาย และใชไดหลายตําแหนง
แตขอเสียคือมีรอยปริ ทําใหไมเกิดสุญญากาศ

-  กระปุกแกว มีแบบสําเร็จรูป มีขอดี คือ สามารถมองเห็นเลือดค่ังไดวามากหรือนอย ทําให
กําหนดการรักษาได แตขอเสียคือตกแตกงาย 

2.1  ขอบงชี้
การครอบกระปุกมีสรรพคุณเพื่ออุน กระตุนการไหลเวียนของเลือดและลมปราณ ขจัดความ

เย็นชื้น บรรเทาอาการปวดบวม  ในทางคลินิกจะใชในกลุมปเจิ้งที่เกิดจากลมชื้น เชน ปวดเอว ปวดไหล  
ปวดขา ฯลฯ นอกจากน้ียังใชในกลุมโรคทางเดินอาหาร เชน ปวดทองอาเจียนและถายเหลว รวมถึงโรค
ของปอด เชน หอบหืด การครอบกระปุกยังใชรวมกับการเจาะปลอยเลือดเพ่ือรักษาอาการฟกช้ําจาก
เลือดค่ังดวย 
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2.2  วิธีการรกัษา
วิธีลนไฟ ใชัสําลีชุบแอลกอฮอลแลวจุดไฟ จากนั้นลนไฟในกระปุกใหรอนชั่วครู จึงเอาสําลี

ออกพรอมกับครอบกระปุกลงบนผิวหนัง ณ ตําแหนงที่กําหนดทันที เม่ืออากาศเย็นลงจะหดตัวทําให
เกิดแรงดูดจากสุญญากาศขึ้น ทําใหเกิดจ้ําเลือดในบริเวณนั้น 

2.3  วิธีจุดไฟ 
ใชสําลีชุบแอลกอฮอลใสในกระปุก แลวจุดไฟ จากน้ันครอบกระปุกลงบนผิวหนังปลอยให

ไฟดับเอง วิธีน้ีมักใชกับจุดท่ีอยูขางลําตัวเน่ืองจากไฟจะไมตกลงบนผิวหนัง
2.4  ใชปมสุญญากาศ ซ่ึงมีขายสําเร็จรูป

โดยท่ัวไปจะครอบถวยทิ้งไวประมาณ 10 นาที ผิวหนังจะเกิดเลือดค่ัง เห็นเปนรอยจ้ํา 
จากน้ันจึงเอากระปุกออก โดยใชมือขางหนึ่งจับกระปุก มืออีกขางกดบนผิวหนังตรงขอบกระปุก กระปุก
จะหลุดออกมาโดยงาย 

2.5  จํานวนและชนิดของการใชกระปุก
-  กระปุกเดียว ใชกับโรคเฉพาะที่
-  กระปุกแบบเรียงแถว ใชกับบริเวณที่มีกลามเน้ือมาก
- กระปุกวิ่ง ทาผิวหนังดวยวาสลิน เม่ือครอบกระปุกแลวสามารถเลื่อนไปมาได ใชรักษา

อาการปวดเมื่อย หรือโรคภายใน เชน หอบหืด
การครอบกระปุกใชเวลาประมาณ 3 นาที จึงเอาออกแลวครอบใหม ใชบริเวณทอง สะดือ 

รักษาอาการลมพิษ
2.6  ขอควรระวงั

ผูปวยควรอยูในทาท่ีสบาย  ขนาดของกระปุกที่ใชจะขึ้นกับตําแหนงที่จะทําการรักษา มักใช
บริเวณที่มีกลามเน้ือมาก ขนนอย และไมมีปุมกระดูก  เปลวไฟควรแรงพอที่จะทําใหเกิดสุญญากาศ      
ควรครอบกระปุกลงบนผิวหนังทันที ใหขอบกระปุกครอบทั่วผิวหนัง ไมทําการครอบกระปุกบนบริเวณที่
มีแผล บวม หรือบริเวณที่มีเสนเลือดใหญ ไมครอบกระปุกในผูปวยที่มีไขสูงและอาการชัก ไมครอบ
กระปุกบริเวณทองหรือกนกบของหญิงตั้งครรภ หรือในผูปวยที่มีภาวะเลือดออกงาย หลังทําการครอบ
กระปุก รอยจ้ําเลือดท่ีเกิดขึ้นจะหายไปเองในเวลาไมกี่วัน และอาจเกิดถุงนํ้าขึ้นได ถาเปนถุงนํ้าขนาดเล็ก
ก็จะยุบหายไปเอง  แตถาเกิดเปนถุงนํ้าขนาดใหญอาจเจาะระบายน้ํา แลวทําความสะอาดแผลเพื่อ
ปองกันการติดเชื้อ   
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บทที ่6
การจัดการและการปองกันอบุัติเหตุจากการฝงเข็ม
จุดฝงเขม็ เปนจุดท่ีมีประสิทธภิาพในการรกัษาโรค มีความปลอดภัยและปราศจากผลขางเคียง   

ทั้งน้ีภายใตเงื่อนไขของการฝงเข็มในตําแหนงจุดฝงเข็มท่ีถูกตองแมนยํา เทคนิคในการฝงเข็มท่ีเหมาะสม
ดวยความระมัดระวัง ทั้งในขณะฝงเข็ม คาเข็ม และถอนเข็ม

1. ขอหามและขอควรระวังในการฝงเข็ม
1.1 หามฝงเข็มบริเวณศีรษะใหกับทารกที่กระหมอมยังไมปด
1.2 ควรงดเวนการฝงเข็มใหกับผูปวยที่ไมยินยอมรับการรักษา ไมใหความรวมมือในการรักษา รวมถึง 

ผูปวยที่หวาดกลัว หรือตื่นตระหนกจนเกินเหตุ
1.3 ควรชะลอการฝงเข็ม หรือใชเข็มแตนอย ในผูปวยที่หิวหรืออิ่มมากเกินไป ออนเพลียมากออนแอ

มาก หรือเมามาก
1.4 ควรหลีกเลีย่งการฝงเข็มใหกับหญิงมีครรภ หากจําเปนตองฝงเข็มควรยึดหลักปฏิบัติดังน้ี

1.4.1 อายุครรภนอยกวา 3 เดือน หามฝงเข็มบริเวณทองนอย หลังตั้งแตระดบัเอวจนถึงกน
กบและเชิงกราน

1.4.2 อายุครรภมากกวา 3 เดือน หามฝงเข็มบริเวณทองทั้งหมด หลังตั้งแตระดับเอวจนถึง
กนกบและเชิงกราน

1.4.3 หามฝงเข็มในจุดท่ีอาจมีการกระตุนมดลูกรุนแรง ไดแก 
-  จุดเหอกู (合谷 Hé-Gǔ, LI4)  
-  จุดซันอินเจียว (三阴交 Sān-Yīn-Jiāo, SP6)
-  จุดคุนหลุน (昆仑 Kūn-Lún, BL60) และจุดจื้ออิน (至阴 Zhí-Yīn, BL67)

อน่ึงจุดจื้ออิน (至阴 Zhí-Yīn, BL67) สามารถใชการรมยาเพื่อรักษาภาวะทารกในครรภ
อยูผิดทา (malposition of fetus)  เม่ืออายุครรภมากกวา 30 สัปดาห

1.5 ควรหลีกเลีย่งการฝงเข็มในบริเวณที่มีการติดเชื้อ หรือมีบาดแผลที่อาจเกิดการติดเชื้อ
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1.6 ควรหลีกเลี่ยงการแทงเข็มบนเสนเลือด โดยไมมีขอบงชีใ้นการรักษาโรค เพราะอาจทําให
เลือดออก เกิดรอยช้ํา หรือมีกอนเลือดสะสมในบริเวณเลือดออกได

1.7 ควรหลีกเลีย่งจุดฝงเข็มท่ีอยูใกลกับอวยัวะสําคัญ เชน จุดรอบดวงตา จุดใกลเสนเลือดใหญ 
จุดใกลโพรงกะโหลกศีรษะ หากจําเปนตองใช ควรมีความชาํนาญมากพอที่จะควบคุมทิศทางของเข็ม
ไมใหเกิดอันตรายตออวัยวะนั้น หรืออาจใชการแทงเข็มต้ืนหรือแทงเฉียงแทน

1.8 การฝงเข็มบริเวณลําตัว ไดแก หลัง อก และทอง ควรระมัดระวังอยาใหเกิดอันตรายตอ
อวัยวะภายในที่อยูใตตอจุดฝงเข็ม 

1.9 ควรระมัดระวังเปนพิเศษในการฝงเข็มใหกับผูปวยที่มีภาวะเลือดออกงาย ไดแก ผูปวยฮีโม
ฟลเลีย เกร็ดเลือดตํ่า ฯ และผูปวยที่ไดรับยาตานการแข็งตัวของเลือดหรือ ยาตานเกร็ดเลือด หากไม
ม่ันใจควรชะลอการฝงเข็มออกไปหรือใชการรมยาแทน

2. ภาวะแทรกซอนหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในขณะฝงเข็ม
2.1  เปนลม (fainting)

2.1.1  การเปนลม หรือหากไมหมดสติอาจเรียกวา เมาเข็ม มักเกิดในขณะฝงเข็ม หรือขณะ
คาเข็ม สวนใหญพบในรายที่มารับการฝงเข็มเปนครั้งแรก สาเหตุพื้นฐานที่อาจทําใหเกิดการเปนลม ไดแก 
ตื่นตระหนกหรือหวาดกลัวมาก ตื่นเตนมาก หิวหรืออิ่มมากเกินไป สภาพรางกายออนแอมาก ออนเพลีย
มาก กระตุนเข็มแรงหรือรูสึกเจ็บมากเกินไป จัดทาการฝงเข็มไมเหมาะสม เชน อยูในทาน่ังที่ไมม่ันคง 
เปนตน

2.1.2  อาการและอาการแสดง ผูปวยสวนใหญมักบอกวามีอาการหววิ ๆ วิงเวียนศีรษะ ใจสัน่ 
แนนหนาอก อึดอัด คลื่นไส หนามืดคลายจะเปนลม บางรายอาจมีอาการงุนงาน อยูไมสุข ตวัสั่น เหงื่อ
ออกหรืออาเจียน บางรายหมดสติไปเฉย ๆ ขณะกําลังฝงเข็ม การตรวจรางกายพบวา หนาซีด ตาลอย 
มือเทาเย็น หายใจเร็ว ชีพจรเบา ความดันโลหิตมักต่ําลง บางรายมีความดันโลหิต ต่ํามาก และหมดสติ

2.1.3   การแกไข
- เม่ือผูปวยเริ่มมีอาการ โดยการบอกกลาวหรือแสดงอาการผิดปกติ ใหหยุดฝงเข็มและ

ถอนเข็มท้ังหมดออกทันที
- จัดทาใหผูปวยนอนราบหรือนอนศีรษะต่ําเล็กนอย บอกใหผูปวยหายใจลึก ๆ ชา ๆ
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- ถาผูปวยยงัรูสึกตวัดี ใหด่ืมนํ้าอุนหรือเครือ่งด่ืมอุน และนอนพกัสกัครู อาการมักดีขึ้นเอง 
- ควรพูดใหกําลังใจผูปวยเพื่อใหคลายความหวาดวิตก ที่สําคัญแพทยและผูชวยตองไม

แสดงอาการตื่นตระหนกจนเกินเหตุเสียเอง รวมทั้งไมแสดงกริยาหรือพูดจาใหผูปวยรูสึกวา ถูกตําหนิ
หรือรูสึกผิด

- ในรายที่มีความดันโลหิตต่ําหรือหมดสติ อาจใชการกดจุดหรือฝงเข็มท่ี จุดสุยโกว (水
沟 Shuǐ-Gōu, GV26) จุดซูเหลียว (素髎 Sù-Liáo, GV25) จุดเนยกวาน (内关 Nèi-Quān, 
PC6) และจุดจูซานหลี่ (足三里 Zú-Sān-Lǐ, ST36) รวมทั้งอาจเสริมดวยการรมยาที่ จุดไปหุย (百
会 Bǎi-Huì, GV20) จุดกวานเหยฺวียน (关元 Guān-Yuán, CV4) และจุดชี่ไห (气海 Qì-Hǎi, 
CV6)  

- ถาอาการไมดีขึ้น ควรรักษาตามแนวเวชบําบัดฉุกเฉิน รวมทั้งวินิจฉัยแยกโรคถึงสาเหตุ
อื่นนอกเหนือจากการเปนลมจากการฝงเข็ม เชน โรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดสมอง 
หรือ ภาวะแทรกจากการฝงเข็มอื่น ๆ 

2.1.3   การปองกัน
- อธิบายวิธีการและขั้นตอนใหผูปวยเขาใจกอนการรักษา โดยเฉพาะผูปวยที่มารับการฝงเขม็

เปนครั้งแรก
- สอบถามถึงสาเหตุที่อาจทําใหเกิดอาการเปนลมดังไดกลาวไวขางตน ถาไมแนใจใหเลื่อน

การฝงเข็มออกไปกอน
- การฝงเข็มใน 2-3 ครั้งแรก ควรจัดใหผูปวยอยูในทานอน ควรใชเข็มจํานวนนอยและ

ไมควรกระตุนเข็มแรงเกินไป
2.2 เข็มติด (stuck needle)

2.2.1 เข็มติด หรือ เข็มหนดื คือหลังจากแทงเข็มลงไปแลว ดึงเข็มไมออก ดันเข็มไมลง 
หมุนซายหมุนขวาไมได สาเหตุเกิดจาก

- แทงเข็มเขาไปในชั้นกลามเน้ือ กลามเน้ือเกิดการหดเกร็งบีบรัดเข็มอยางรุนแรง
- ผูปวยขยับเปลี่ยนทาขณะที่มีเข็มคาอยู
- หมุนเข็มไปทศิทางเดียวมากเกิน ทําใหปลายเข็มเกี่ยวพันกับเน้ือเยื่อกลายเปนปมรัดเข็มไว

2.2.2 การแกไข
-  ถาเกิดจากการหมุนเข็มไปทิศทางเดียวมากเกิน ใหหมุนเข็มยอนคืนพรอมกับคอย ๆ 

ขยับถอนออก
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-  ถาเกิดจากผูปวยขยับเปลี่ยนทา ใหจัดกลับทาเดิมและผอนคลาย แลวถอนออก
- ถาเกิดจากการหดเกร็งของกลามเนื้อ ใหผูปวยผอนคลาย และนวดบริเวณรอบเข็มเบา ๆ  

พรอมกับถอนเข็มออกอยางนุมนวล
- ถาการนวดไมไดผล อาจใชการฝงเข็มอีกเลมหน่ึงลงไปใกลกับเข็มท่ีติด เพือ่ใหกลามเน้ือ  

คลายตัว
2.2.3 การปองกัน
-  อธิบายใหผูปวยเขาใจกอนการฝงเข็มเพื่อใหผอนคลายและอยูน่ิงขณะฝงเข็มและคาเข็ม
- การหมุนเข็มควรหมุนในสองทิศทางเทา ๆ กัน ไมหมุนเข็มไปทิศทางเดียวมากเกิน

2.3  เข็มงอ (bent needle) 
2.3.1 เข็มงอ มีอาการเหมือนเข็มติด คือ ดันลง ถอนออก และหมุนเข็มไมได หรือติดขัด 

สาเหตุเกิดจาก
- ขณะแทงเข็ม ใชแรงดันเข็มมากเกิน หรืออาจแทงถูกเน้ือเยื่อที่แข็ง เชน กระดูกหรือ

พังผืด แลวออกแรงดัน เข็มจึงงอ
- ผูปวยขยับเปลี่ยนทาขณะที่มีเข็มคาอยู
- กลามเน้ือหดเกร็งบีบรัดเข็มจนงอ มักพบในบริเวณกลามเน้ือท่ีแข็งแรง เชน จุดบริเวณหลัง
- เกิดเข็มติด แลวแกไขไมเหมาะสม โยกหรือดันจนเข็มงอ 

2.3.2  การแกไข
- คอย ๆ ขยับหาทิศทางการงอของเข็ม แลวถอนออกตามทิศทางการงออยางนุมนวล 

อยาพยายามออกแรงดึงหรือบิดเข็มไปมาเพราะอาจทําใหเข็มหักได
- ถาเกิดจากการขยับเปลี่ยนทาของผูปวย ใหจดักลับทาเดิมและใหผอนคลาย อาจใชการ

นวดเบา ๆ บริเวณรอบเข็ม เพ่ือคลายกลามเน้ือและหาทิศทางการงอของเข็ม
2.3.3  การปองกัน
- ฝกการฝงเขม็ใหชํานาญ ใชแรงใหเหมาะสมกับขนาดของเข็ม และความแข็งแรงของ

เน้ือเยื่อ ในตําแหนงที่แทงเข็ม
- อธิบายใหผูปวยเขาใจกอนการฝงเข็มเพื่อใหผอนคลายและอยูน่ิงขณะฝงเขม็และคาเข็ม
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- จัดทาผูปวยใหอยูในทาท่ีสบายและผอนคลาย ไมเกร็งหรือขยับเปลี่ยนทาขณะฝงเข็ม
และคาเข็ม

- หากผูปวยมีแนวโนมไมสามารถอยูน่ิงได ควรหลีกเลีย่งการฝงเข็มในตําแหนงที่เข็มอาจ
หักงอไดงายและไมควรคาเข็มไวนาน

2.4 เข็มหัก (broken needle)
2.4.1 เข็มหัก มีโอกาสเกิดไดนอยมาก เข็มหักมักเกิดเข็มงอกอนแลวจึงหัก สวนที่หักงาย

ของเข็มคือคอเข็ม (รอยตอระหวางตัวเข็มกับดามเข็ม) สาเหตุเกิดจาก
- การจัดการเข็มงอไมถูกวิธี ออกแรงดึงหรือโยกเข็มมากเกินไป
- ผูปวยเปลี่ยนทาทางอยางรุนแรงขณะแทงเข็มหรือคาเข็ม เชน สะดุง กระตุก ชัก
- เข็มคุณภาพไมดี หรือผานการใชงานมาหลายครั้ง จึงเปราะหักงาย 

2.4.2   การแกไข
- อยาต่ืนตระหนก แนะนําใหผูปวยอยูน่ิงและผอนคลาย เพ่ือปองกันไมใหเข็มเคลื่อนเขาลึก
- ถาเห็นสวนของเข็มใหใชคีมคีบเข็มจับดึงออก อาจใชมืออีกขางชวยกดและดันออกมา
- ถาไมสามารถเอาออกได ใหพจิารณาผาตัดออก

2.4.3   การปองกัน
- เหมือนกับการปองกันเข็มงอ เพราะกอนเข็มหักมักจะงอกอน
- อยาปกเข็มจนมิดถึงคอเข็ม ควรมีตัวเข็มโผลพนผิวหนังออกมาอยางนอย 0.3-0.5 น้ิว
- ตรวจสภาพเข็มกอนใชงาน เลอืกใชเข็มคุณภาพดี ขนาดเหมาะสมกับตําแหนงที่ฝงเข็ม  
- เข็มท่ีบางเกินมีโอกาสงอและหักไดงาย 
- เข็มท่ีผานกระบวนการปลอดเชื้อหลายครั้ง มักเปราะหักงาย จึงไมควรใชเขม็ซ้ําหลาย

ครั้ง ปจจุบัน มาตรฐานประเทศไทยแนะนําใหใชเข็มเพียงครั้งเดียวแลวทิ้ง
2.5 กอนเลือด (hematoma)

เลือดซึมออกเล็กนอยตามรูเข็มหลังการถอนเขม็พบไดบอย สวนใหญเลือดท่ีออกจะหยุดเอง
หรือโดยการกดไวชัว่ครู และไมมีผลขางเคียงใด ๆ

เลือดออกเล็กนอยใตผิวหนัง เกิดเปนรอยช้ํา พบไดในตําแหนงที่มีเสนเลือดฝอยมาก มัก ไม
มีอันตรายหรือผลขางเคียงใด ๆ รอยช้ําจะจางหายไดเองในเวลาไมกี่วัน
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เลือดออกปริมาณมากใตผิวหนังหรือในชั้นกลามเน้ือหรือเน้ือเยื่อตาง ๆ กลายเปนกอนเลือด 
(hematoma) มักเกิดจากการฝงเข็มถูกเสนเลอืดและไมไดกดหยุดเลือดไวหลงัถอนเข็ม ตําแหนงที่เลือด 
ออกจะบวมขึ้นและมีอาการปวดหลังถอนเข็ม หากเลือดยงัออกไมหยุด รอยบวมจะขยายโตขึ้นอยางรวดเร็ว

ผูปวยที่มีภาวะเลือดออกงายจากสาเหตุตาง ๆ อาจมีเลือดออกปริมาณมากหรือมีกอนเลือด
ขนาดใหญ โดยเฉพาะเมื่อแทงถูกเสนเลือดใหญหรือกระตุนเข็มรุนแรง

2.5.1 การแกไข
- ถาเลือดออกเพียงเล็กนอยและเลือดหยุดแลว ไมตองใหการรกัษาใด ๆ รองรอยตาง ๆ 

จะหายไดเอง
- ถาเลือดยังไมหยุด หรือมีอาการบวมขึ้นเรื่อย ๆ ใหกดหรือประคบเย็นไวจนเลือดหยุด
- ถาตําแหนงที่เลือดออกมีอาการบวมและปวดในวันตอมา ใหใชการประคบอุน การนวด

เบา ๆ หรือการรมยา
- ถาผูปวยมีภาวะเลือดออกงายและมีเลือดออก ควรกดหรือประคบเย็นใหนานขึ้น สังเกต    

อาการจนมั่นใจวาเลือดหยุดแนนอน อาจจําเปนตองใหการรักษาภาวะเลือดออกงายรวมดวย
2.5.2 การปองกัน
- ระวังอยาฝงเข็มถูกเสนเลือดโดยไมจําเปน
- ในตําแหนงที่มีเลือดออกงาย มีเสนเลือดฝอยมาก หรือใกลเสนเลือด ควรแทงเข็มดวย

ความระมัดระวัง หลังถอนเข็มออกควรกดไวจนม่ันใจวาไมมีเลือดออก
- หลีกเลี่ยงการฝงเข็มในผูปวยที่มีภาวะเลือดออกงาย หรือฝงเข็มแตนอยเทาท่ีจําเปนดวย

ความระมัดระวัง หรือใชการรมยาแทน
2.6 เข็มแทงถูกอวยัวะภายใน

การฝงเข็มบริเวณหลงั ทรวงอกและทอง อาจเกดิการบาดเจ็บตออวยัวะภายในที่อยูใตจุดฝงเขม็
ได ผูฝงเข็มควรมีความรูทางกายวิภาคเปนอยางดี เลือกขนาดของเข็มและเทคนิคการฝงเข็มท่ีเหมาะสม
กับตําแหนงที่ฝงเข็มในผูปวยแตละราย รวมถงึใสใจระมัดระวงัทุกครั้ง ที่จะไมใหเกิดความเสี่ยงขึ้น หาก
ไมม่ันใจใหหลีกเลี่ยงหรือใชเทคนิคการฝงเข็มท่ีมีความเสี่ยงนอยกวา เชน การแทงเข็มต้ืน การแทงเฉียง   
การรมยาหรือการครอบถวย 
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การฝงเข็มบริเวณศีรษะและใบหนาท่ีใกลกับอวยัวะสําคัญ หรือใกลโพรงกะโหลกที่มีโอกาส
แทงถูกเน้ือสมอง ควรระมัดระวังทิศทางของเขม็และใชเทคนิคการกระตุนเข็มท่ีเหมาะสม ไมรุนแรงหรือ
เสี่ยงเกินไป

อน่ึง ผูปวยแตละรายอาจมีโรคประจําตัว ที่มีลักษณะทางกายวิภาคแตกตางจากผูปวยรายอื่น 
เชน ผูปวยโรคหัวใจบางรายมีหัวใจโต ผูปวยโรคเลือดธาลาสซีเมียอาจมีตับและมามโตมาก ผูสูงอาย ุ
บางรายอาจมีเสนเลือดแดงใหญในชองทองโปงพอง (abdominal aortic aneurysm) โดยผูปวยไมทราบ
มากอน เปนตน กอนการฝงเข็มควรสอบถามประวัติใหชัดเจน ตรวจรางกายใหละเอียดถี่ถวน และตรวจ
บริเวณจุดฝงเข็มใหแนใจกอนแทงเข็ม 

การบาดเจ็บตออวัยวะภายใน มีอาการแตกตางกันขึ้นอยูกับอวัยวะที่ไดรบับาดเจ็บ และ
ความรุนแรงของการบาดเจ็บ สวนใหญมักมีอาการไมรุนแรงและบาดเจ็บไมมาก เน่ืองจากเข็มมีขนาด
เล็กและความยาวไมมาก อยางไรก็ตาม เม่ือมีอาการที่สงสยัวาอาจเกิดอันตรายตออวัยวะภายใน ควรรับ
ผูปวยไวสงัเกตอาการจนกวาจะมั่นใจ หากมีขอจํากัดในการแกไขปญหาไดเอง อยาลังเลท่ีจะสงตอผูปวย

2.7 ภาวะลมในชองอก (pneumothorax)
ภาวะลมในชองอก หรือ อากาศในชองเยื่อหุมปอด เกิดจากปอดไดรับอันตรายจนฉีกขาด ลม

จึงรั่วจากถุงลมเขาชองอก บริเวณจุดฝงเข็มที่เสี่ยงตอการเกิดอันตรายแกปอด ไดแก บริเวณอกทั้งดานหนา 
ดานขางและดานหลัง ใกลหลอดลมที่ชิดกับทรวงอก แองเหนือกระดูกไหปลารา รักแรและชายโครง

เม่ือเกิดลมรั่วในชองอก ผูปวยจะมีอาการแนนหนาอก หายใจลําบากที่เกิดขึ้นฉับพลัน อาจมี
อาการเจ็บหนาอก ไอ ใจสั่น เหงื่อออก ถารุนแรงจะมีอาการเขียวคล้ํา หมดสติและเสียชีวิตจาก ภาวะ
ออกซิเจนในเลือดตํ่า การตรวจรางกายพบชพีจรเร็ว อัตราการหายใจเร็วขึ้น ความดันโลหิตอาจ สูงขึ้น
ในชวงแรกและต่ําลงเม่ือมีอาการรุนแรง ทรวงอกขางที่มีลมรัว่จะมีเสียงปอดเบาและเคาะโปรง กวาทรวง
อกขางที่ปกติ ถาลมรั่วมากจะดันหลอดลมเฉไปดานตรงขาม

2.7.1 การแกไข
-  ขณะฝงเข็มในตําแหนงที่เสี่ยง หากผูปวยเกดิอาการที่สงสัยดังกลาวขางตน ใหหยุดและ

ถอดเข็มออกในทันที จากน้ันตรวจรางกายและเฝาสังเกตดูการเปลี่ยนแปลง
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- สวนใหญภาวะลมรัว่ในชองอกจากการฝงเข็ม มักมีอาการไมรุนแรง เน่ืองจากเข็มมีขนาด
เล็ก เม่ือปอดแฟบลงจะทําใหรแูผลบนปอดปดไดเอง และลมจะหยุดรั่ว จากน้ันรางกายจะปรบัสภาพการ
ไหลเวียนในปอดใหม ผูปวยจะรูสึกอาการดีขึ้นเอง

- ถาอาการไมดีขึ้นหรือไมแนใจ ใหรับผูปวยไวสังเกตอาการอยางใกลชิด การเอ็กซเรยปอด
จะชวยวินิจฉัยโรคไดแมนยํา ถาลมรั่วเกินกวารอยละ 20 ใหพจิารณาเจาะดูดลมออก (thoracentesis) 
ถามีลมรั่วไมหยดุ ใหใสทอทรวงอกเพื่อระบายลมออก (tube thoracostomy)

2.7.2 การปองกัน
- ตําแหนงที่มีความเสี่ยง ควรใหความระมัดระวังในการฝงเข็มเปนพิเศษ ไมใชเทคนิคการ

ฝงเข็มที่รุนแรงหรือแทงย้ําเข็มเขาออก และไมควรคาเข็มไวนานเพราะเข็มอาจเคลื่อนเขาออกไดเม่ือผูปวย
ขยับตัวหรือหายใจแรง

- หากมีความจําเปนตองฝงเข็มในบริเวณเสี่ยงและไมมีความม่ันใจ อาจพิจารณาใชเข็มให
สั้นลง แทงเข็มต้ืน หรือแทงเฉียง หรือใชเทคนิคอื่น เชน รมยา ครอบถวย ปลอยเลือด เปนตน
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ดัชนีจุดฝงเข็มตามระบบเสนลมปราณ 

จุดฝงเข็มบนเสนมือไทอินปอด (LU)
The Lung Meridian of Hand-TaiYin Acupoints 
(手太阴肺经穴 Shǒu-Tài-Yīn-Fèi-Jīng-Xué) 

รหัสจุด ชื่อภาษาจนี พินอิน ภาษาไทย 

LU1 中府 Zhōng-Fǔ จงฝู
LU2 云门 Yún-Mén ยฺหวินเหมิน
LU3 天府 Tiān-Fǔ เทียนฝู
LU4 侠白 Xiá-Bái เสียไป 
LU5 尺泽 Chǐ-Zé ฉ่ือเจอ
LU6 孔最 Kǒng-Zuì ขงจุย 
LU7 列缺 Liè-Quē เลี่ยเชฺวีย
LU8 经渠 Jīng-Qú จิงฉฺวี
LU9 太渊 Tài-Yuān ไทเยฺวียน
LU10 鱼际 Yú-Jì ยฺหวีจี้
LU11 少商 Shào-Shāng เสาซาง 

จุดบนเสนมือหยางหมิงลําไสใหญ ( LI)
The Large Intestine Meridian of Hand-YangMing Acupoints 

(手阳明大肠经穴 Shǒu-Yáng-Míng-Dà-Cháng-Jīng-Xué) 
LI1 商阳 Shāng-Yáng ซางหยาง
LI2 二间 Èr-Jiān เออรเจียน
LI3 三间 Sān-Jiān ซานเจียน
LI4 合谷 Hé-Gǔ เหอกู
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รหัสจุด ชื่อภาษาจนี พินอิน ภาษาไทย 

LI5 阳溪 Yáng-Xī หยางซี
LI6 偏历 Piān-Lì เพียนลี่
LI7 温溜 Wēn-Liū เวินลิว
LI8 下廉 Xià-Lián เซี่ยเหลียน
LI9 上廉 Shàng-Lián ซางเหลียน
LI10 手三里 Shǒu-Sān-Lǐ โสวซานหลี่
LI11 曲池 Qū-Chí ชฺวีฉือ
LI12 肘髎 Zhǒu-Liáo โจวเหลียว
LI13 手五里 Shǒu-Wǔ-Lǐ โสวอูหลี่
LI14 臂臑 Bì-Nào ปเนา
LI15 肩髃 Jiān-Yú เจียนยฺหวี
LI16 巨骨 Jù-Gǔ จฺวี้กู
LI17 天鼎 Tiān-Dǐng เทียนต่ิง
LI18 扶突 Fú-Tū ฝูทู
LI19 口禾髎 Kǒu-Hé-Liáo โขวเหอเหลียว
LI20 迎香 Yíng-Xiāng อิ๋งเซียง 

จุดบนเสนเทาหยางหมิงกระเพาะอาหาร (ST)
The Stomach Meridian of Foot-YangMing Acupoints 

(足阳明胃经穴 Zú-Yáng-Míng-Wèi-Jīng-Xué) 

ST1 承泣 Chéng-Qì เฉิงชี่
ST2 四白 Sì-Baí ซื่อไป
ST3 巨髎 Jù-Liáo จฺวี้เหลียว
ST4 地仓 Dì-Cāng ตี้ชาง
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รหัสจุด ชื่อภาษาจนี พินอิน ภาษาไทย 

ST5 大迎 Dà-Yíng ตาอ๋ิง
ST6 颊车 Jiá-Chē เจี๋ยเชอ
ST7 下关 Xià-Guān เซี่ยกวาน
ST8 头维 Tóu-Wéi โถวเหวย
ST9 人迎 Rén-Yíng เหญินอิ๋ง 
ST10 水突 Shǔi-Tū สุยทู
ST11 气舍 Qì-Shè ชี่เซอ
ST12 缺盆 Quē-Pén เชฺวียเผิน
ST13 气户 Qì-Hù ชี่ฮู
ST14 库房 Kù-Fáng คูฝาง
ST15 屋翳 Wū-Yì อูอี้
ST16 鹰窗 Yīng-Chuāng อิงชวฺาง
ST17 乳中 Rǔ-Zhōng หูจง
ST18 乳根 Rǔ-Gēn หูเกิน
ST19 不容 Bù-Róng ปูหญง 
ST20 承满 Chéng-Mǎn เฉิงหมาน
ST21 梁门 Liáng-Mén เหลียงเหมิน
ST22 关门 Guān-Mén กวานเหมิน
ST23 太乙 Tài-Yí(Tài-Yǐ) ไทอี๋ (ไทอี่)
ST24 滑肉门 Huá-Ròu-Mèn หัวโญวเหมิน
ST25 天枢 Tiān-Shū เทียนซู
ST26 外陵 Wài-Líng ไวหลงิ
ST27 大巨 Dà-Jù ตาจฺวี้ 
ST28 水道 Shuǐ-Dào สุยเตา
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รหัสจุด ชื่อภาษาจนี พินอิน ภาษาไทย 

ST29 归来 Gūi-Lái กุยไหล
ST30 气冲 Qì-Chōng ชี่ชง
ST31 髀关 Bì-Guān ปกวน
ST32 伏兔 Fú-Tù ฝูทู
ST33 阴市 Yīn-Shì อินซื่อ
ST34 梁丘 Liáng-Qiū เหลียงชวิ
ST35 犊鼻 Dú-Bí ตูป
ST36 足三里 Zú-Sān-Lǐ จูซานหลี่
ST37 上巨虚 Shàng-Jù-Xū ซางจฺวี้ซวฺี
ST38 条口 Tiáo-Kǒu เถียวโขว
ST39 下巨虚 Xià-Jù-Xū เซี่ยจฺวี้ซวฺ ี
ST40 丰隆 Fēng-Lóng เฟงหลง
ST41 解溪 Jiě-Xī เจี่ยซี
ST42 冲阳 Chōng-Yáng ชงหยาง
ST43 陷谷 Xiàn-Gǔ เซี่ยนกู
ST44 内庭 Nèi-Tíng เนยถิง
ST45 厉兑 Lì-Duì ลี่ตุย

จุดบนเสนเทาไทอินมาม (SP)
The Spleen Meridian of Foot-TaiYin Acupoints 
(足太阴脾经穴 Zú-Tài-Yīn-Pí-Wèi-Jīng-Xué)

SP1 隐白 Yǐn-Bái อิ่นไป
SP2 大都 Dà-Dū ตาตู
SP3 太白 Tài-Bái ไทไป
SP4 公孙 Gōng-Sūn กงซุน



  การฝงเข็ม-รมยา  268

รหัสจุด ชื่อภาษาจนี พินอิน ภาษาไทย 

SP5 商丘 Shāng-Qiū ซางชวิ
SP6 三阴交 Sān-Yīn-Jiāo ซานอินเจียว
SP7 漏谷 Lòu-Gǔ โลวกู
SP8 地机 Dì-Jī ตี้จี
SP9 阴陵泉 Yīn-Líng-Quán อินหลิงเฉฺวียน
SP10 血海 Xuè-Hǎi เซฺวี่ยไห
SP11 箕门 Jī-Mén จีเหมิน
SP12 冲门 Chōng-Mén ชงเหมิน
SP13 府舍 Fǔ-Shè ฝูเซอ
SP14 腹结 Fù-Jié ฝูเจี๋ย
SP15 大横 Dà-Héng ตาเหิง
SP16 腹哀 Fù-āi ฝูไอ
SP17 食窦 Shí-Dòu สือโตว
SP18 天溪 Tiān-Xī เทียนซี
SP19 胸乡 Xiōng-Xiāng ซงเซียง
SP20 周荣 Zhōu-Róng โจวหญง
SP21 大包 Dà-Bāo ตาเปา

จุดบนเสนมือเสาอินหัวใจ (HT)
The Heart Meridian of Hand-ShaoYin Acupoints 
(手少阴心经穴 Shǒu-Shǎo-Yīn-Xīn-Jīng-Xué) 

HT1 极泉 Jí-Quán จี๋เฉฺวียน
HT2 青灵 Qīng-Líng ชิงหลงิ
HT3 少海 Shào-Hǎi เสาไห
HT4 灵道 Líng-Dào หลิงเตา
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รหัสจุด ชื่อภาษาจนี พินอิน ภาษาไทย 

HT5 通里 Tōng-Lǐ ทงหลี่
HT6 阴郗 Yīn-Xì อินซี่ 
HT7 神门 Shén-Mén เสินเหมิน
HT8 少府 Shào-Fǔ เสาฝู
HT9 少冲 Shào-Chōng เสาชง

จุดบนเสนมือไทหยางลําไสเล็ก (SI)
The Small Intestine Meridian of Hand - TaiYang Acupoints 
(手太阳小肠经穴 Shǒu-Tài-Yáng-Xiǎo-Cháng-Jīng-Xué) 

SI1 少泽 Shào-Zé เสาเจอ
SI2 前谷 Qián-Gǔ เฉียนกู
SI3 后溪 Hòu-Xī โฮวซี
SI4 腕骨 Wàn-Gǔ วานกู
SI5 阳谷 Yáng-Gǔ หยางกู
SI6 养老 Yǎng-Lǎo หยางเหลา
SI7 支正 Zhī-Zhèng จือเจิ้ง
SI8 小海 Xiǎo-Hǎi เสียวไห
SI9 肩贞 Jiān-Zhēn เจียนเจิน
SI10 臑俞 Nào-Shū เนาซู
SI11 天宗 Tiān-Zōng เทียนจง
SI12 秉风 Bǐng-Fēng ปงเฟง
SI13 曲垣 Qū-Yuán ชฺวีเหยฺวยีน
SI14 肩外俞 Jiān-Wài-Shū เจียนไวซู
SI15 肩中俞 Jiān-Zhōng-Shū เจียนจงซู
SI16 天窗 Tiān-Chuāng เทียนชฺวาง
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รหัสจุด ชื่อภาษาจนี พินอิน ภาษาไทย 
SI17 天容 Tiān-Róng เทียนหญง
SI18 颧髎 Quán-Liáo เฉฺวียนเหลียว
SI19 听宫 Tīng-Gōng ทิงกง

จุดบนเสนเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ (BL) 
The Bladder Meridian of FootTaiYang Acupoints 

(足太阳膀胱经穴 Zú-Tài-Yáng-Páng-Guāng-Jīng-Xué) 

BL1 睛明 Jīng-Míng จิงหมิง 

BL2 攒竹 
Zǎn-Zhú

(Cuán-Zhú)
จานจู

(ฉฺวานจู)
BL3 眉冲 Méi-Chōng เหมยชง
BL4 曲差 Qū-Chā ชฺวีชา
BL5 五处 Wǔ-Chù อูชู
BL6 承光 Chéng-Guāng เฉิงกวาง
BL7 通天 Tōng-Tiān ทงเทียน
BL8 络却 Luò-Què ลั่วเชวฺี่ย
BL9 玉枕 Yù-Zhěn อวี้เจิ่น
BL10 天柱 Tiān-Zhù เทียนจู
BL11 大杼 Dà-Zhù ตาจู
BL12 风门 Fēng-Mén เฟงเหมิน
BL13 肺俞 Fèi-Shū เฟยซู
BL14 厥阴俞 Jué-Yīn-Shū จเหวียอินซู 
BL15 心俞 Xīn-Shū ซินซู
BL16 督俞 Dū-Shū ตูซู
BL17 膈俞 Gé-Shū เกอซู
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รหัสจุด ชื่อภาษาจนี พินอิน ภาษาไทย 

BL18 肝俞 Gān-Shū กานซู
BL19 胆俞 Dǎn-Shū ตานซู
BL20 脾俞 Pí-Shū ผีซู 
BL21 胃俞 Wèi-Shū เวยซู
BL22 三焦俞 Sān-Jiāo-Shū ซานเจียวซู
BL23 肾俞 Shèn-Shū เซิ่นซู
BL24 气海俞 Qì-Hǎi-Shū ชี่ไหซู
BL25 大肠俞 Dà-Cháng-Shū ตาฉางซู
BL26 关元俞 Guān-Yuán-Shū กวานเหยฺวียนซู
BL27 小肠俞 Xiǎo-Cháng-Shū เสี่ยวฉางซู
BL28 膀胱俞 Páng-Guāng-Shū ผังกวางซู
BL29 中膂俞 Zhōng-Lǔ-Shū จงหลี่ซู (จงลฺหวีซู่)
BL30 白环俞 Bái-Huán-Shū ไปหวนซู
BL31 上髎 Shàng-Liáo ซางเหลียว
BL32 次髎 Cì-Liáo ชื่อเหลียว
BL33 中髎 Zhōng-Liáo จงเหลียว
BL34 下髎 Xià-Liáo เซี่ยเหลียว
BL35 会阳 Huì-Yáng หุยหยาง 
BL36 承扶 Chéng-Fú เฉิงฝู
BL37 殷门 Yīn-Mén อินเหมิน
BL38 浮郗 Fú-Xì ฝูซี่
BL39 委阳 Wěi-Yáng เหวยหยาง
BL40 委中 Wěi-Zhōng เหวยจง
BL41 附分 Fù-Fēn ฟูเฟน
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BL42 魄户 Pò-Hù พอหู
BL43 膏肓 Gāo-Huāng เกาฮฺวาง
BL44 神堂 Shén-Táng เสินถัง
BL45 譩譆 Yì-Xǐ อี้สี่
BL46 膈关 Gé-Guān เกอกวาน
BL47 魂门 Hún-Mén หุนเหมิน
BL48 阳纲 Yáng-Gāng หยางกัง
BL49 意舍 Yì-Shè อี้เซอ
BL50 胃仓 Wèi-Cāng เวยชาง
BL51 肓门 Huāng-Mén ฮฺวางเหมิน
BL52 志室 Zhì-Shì จื้อซื่อ
BL53 胞肓 Bāo-Huāng เปาฮฺวาง
BL54 秩边 Zhì-Biān จื้อเปยน
BL55 合阳 Hé-Yáng เหอหยาง
BL56 承筋 Chéng-Jīn เฉิงจิน
BL57 承山 Chéng-Shān เฉิงซาน
BL58 飞扬 Fēi-Yáng เฟยหยาง
BL59 跗阳 Fū-Yáng ฟูหยาง
BL60 昆仑 Kūn-Lún คุนหลุน
BL61 仆参 Pú-Cān(Pú-Shēn) ผูชาน (ผูเซิน)
BL62 申脉 Shēn-Mài เซินมาย
BL63 金门 Jīn-Mén จินเหมิน
BL64 京骨 Jīng-Gǔ จิงกู
BL65 束骨 Shù-Gǔ ซูกู
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รหัสจุด ชื่อภาษาจนี พินอิน ภาษาไทย 

BL66 足通谷 Zú-Tōng-Gǔ จูทงกู
BL67 至阴 Zhì-Yīn จื้ออิน

จุดบนเสนเทาเสาอินไต (KI)
The Kidney Meridian of Foot-ShaoYin Acupoints 

(足少阴肾经穴 Zú-Shǎo-Yīn-Shèn-Jīng-Xué) 
KI1 涌泉 Yǒng-Quán หยงเฉฺวียน
KI2 然谷 Rán-Gǔ หญานกู
KI3 太溪 Tài-Xī ไทซี
KI4 大钟 Dà-Zhōng ตาจง
KI5 水泉 Shuǐ-Quán สุยเฉฺวียน
KI6 照海 Zhào-Hǎi เจาไห
KI7 复溜 Fù-Liū ฟูลิว
KI8 交信 Jiāo-Xìn เจียวซิ่น
KI9 筑宾 Zhù-Bīn จูปน
KI10 阴谷 Yīn-gǔ อินกู
KI11 横骨 Héng-Gǔ เหิงกู
KI12 大赫 Dà-Hè ตาเฮอ
KI13 气穴 Qì-Xué ชี่เสฺวีย
KI14 四满 Sì-Mǎn ซื่อหมาน
KI15 中注 Zhōng-Zhù จงจู 
KI16 肓俞 Huāng-Shū ฮฺวางซู
KI17 商曲 Shāng-Qū ซางชวฺี
KI18 石关 Shí-Guān สือกวาน
KI19 阴都 Yīn-Dū อินตู



  การฝงเข็ม-รมยา  274

รหัสจุด ชื่อภาษาจนี พินอิน ภาษาไทย 

KI20 腹通谷 Fù-Tōng-Gǔ ฝูทงกู
KI21 幽门 Yōu-Mén อิวเหมิน
KI22 步廊 Bù-Láng ปูหลาง
KI23 神封 Shén-Fēng เสินเฟง
KI24 灵墟 Líng-Xū หลิงซฺวี
KI25 神藏 Shén-Cáng เสินฉาง
KI26 彧中 Yù-Zhōng อวี้จง
KI27 俞府 Shū-Fǔ ซูฝู

จุดบนเสนมือจฺเหวียอินเยื่อหุมหัวใจ (PC)
The Pericardium Meridian of Hand-JueYin Acupoints 
(手厥阴心包经穴 Shǒu-Jué-Yīn-Xīn-Bāo-Jīng-Xué) 

PC1 天池 Tiān-Chí เทียนฉือ
PC2 天泉 Tiān-Quán เทียนเฉฺวียน
PC3 曲泽 Qū-Zé ชฺวีเจอ
PC4 郗门 Xì-Mén ซี่เหมิน
PC5 间使 Jiān-Shǐ เจียนสื่อ
PC6 内关 Nèi-Guān เนยกวาน
PC7 大陵 Dà-Líng ตาหลิง
PC8 劳宫 Láo-Gōng เหลากง
PC9 中冲 Zhōng-Chōng จงชง
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จุดบนเสนมือเสาหยางซานเจียว (TE)
The Pericardium Meridian of Hand-JueYin Acupoints 
(手少阳三焦经穴 Shǒu-Jué-Yīn-Xīn-Bāo-Jīng-Xué) 

รหัสจุด ชื่อภาษาจนี พินอิน ภาษาไทย 

TE1 关冲 Guān-Chōng กวานชง
TE2 液门 Yè-Mén เยเหมิน
TE3 中渚 Zhōng-Zhǔ จงจู
TE4 阳池 Yáng-Chí หยางฉือ
TE5 外关 Wài-Guān ไวกวาน
TE6 支沟 Zhī-Gōu จือโกว
TE7 会宗 Huì-Zōng หุยจง
TE8 三阳络 Sān-Yáng-Luò ซานหยางลั่ว
TE9 四渎 Sì-Dú ซื่อตู
TE10 天井 Tiān-Jǐng เทียนจิ่ง
TE11 清冷渊 Qīng-Lěng-Yuān ชิงเหลิ่งเยวฺียน
TE12 消泺 Xiāo-Luò เซียวลัว่
TE13 臑会 Nào-Huì เนาหุย
TE14 间髎 Jiān-Liáo เจียนเหลียว
TE15 天髎 Tiān-Liáo เทียนเหลียว
TE16 天牖 Tiān-Yǒu เทียนอ่ิว
TE17 翳风 Yì-Fēng อี้เฟง
TE18 瘛脉 Chì-Mài ชื่อมาย
TE19 颅息 Lú-Xī หลูซี
TE20 角孙 Jiǎo-Sūn เจี่ยวซุน
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รหัสจุด ชื่อภาษาจนี พินอิน ภาษาไทย 

TE21 耳门 Ér-Mén เออรเหมิน
TE22 耳禾髎 Ér-Hé-Liáo เออรเหอเหลียว
TE23 丝竹空 Sī-Zhú-Kōng ซือจูคง

จุดบนเสนเทาหยางถุงน้ําดี (GB)  
The Gall Bladder Meridian of Foot-ShaoYang Acupoints 

(足少阳胆经穴 Zú-Shǎo-Yáng-Dǎn-Jīng-Xué) 
GB1 瞳子髎 Tóng-Zǐ-Liáo ถงจื่อเหลียว
GB2 听会 Tīng-Huì ทิงหุย
GB3 上关 Shàng-Guān ซางกวาน
GB4 颔厌 Hàn-Yàn ฮั่นเอี้ยน
GB5 悬颅 Xuán-Lú เสฺวียนหลู
GB6 悬厘 Xuán-Lí เสฺวียนหลี
GB7 曲鬓 Qū-Bìn ชฺวีปน
GB8 率谷 Shuài-Gǔ ไซฺวกู
GB9 天冲 Tiān-Chōng เทียนชง
GB10 浮白 Fú-bái ฝูไป
GB11 头窍阴 Tóu-Qiào-Yīn โถวเชี่ยวอิน
GB12 完骨 Wán-Gǔ หวันกู
GB13 本神 Běn-Shén เปนเสิน
GB14 阳白 Yáng-Bái หยางไป
GB15 头临泣 Tóu-Lín-Qì โถวหลินซี่
GB16 目窗 Mù-Chuāng มูชฺวาง 
GB17 正营 Zhèng-Yíng เจิ้งอิ๋ง
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GB18 承灵 Chéng-Líng เฉิงหลิง
GB19 脑空 Nǎo-Kōng เหนาคง
GB20 风池 Fēng-Chí เฟงฉือ
GB21 肩井 Jiān-Jǐng เจียนจิ่ง
GB22 渊液 Yuān-Yè เอวียนเย
GB23 辄筋 Zhé-Jīn เจอจิน
GB24 日月 Rì-Yuè ญื่อเอวี่ย
GB25 京门 Jīng-Mén จิงเหมิน
GB26 带脉 Dài-Mài ไตมาย
GB27 五枢 Wǔ-Shū อูซู
GB28 维道 Wéi-Dào เหวยเตา
GB29 居髎 Jū-Liáo จฺวีเหลียว
GB30 环跳 Huán-Tiào หวนเที่ยว
GB31 风市 Fēng-shì เฟงซื่อ
GB32 中渎 Zhōng-Dú จงตู
GB33 膝阳关 Xī-Yáng-Guān ซีหยางกวาน
GB34 阳陵泉 Yáng-Líng-Quán หยางหลิงเฉฺวียน
GB35 阳交 Yáng-Jiāo หยางเจียว
GB36 外丘 Wài-Qiū ไวชวิ
GB37 光明 Guāng-Míng กวางหมิง
GB38 阳辅 Yáng-Fǔ หยางฝู
GB39 悬钟 Xuán-Zhōng เสฺวียนจง
GB40 丘墟 Qiū-Xū ชิวซวฺี
GB41 足临泣 Zú-Lín-Qì จูหลินชี ่
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GB42 地五会 Dì-Wǔ-Huì ตี้อูฮุย
GB43 侠溪 Xiá-Xī เสียซ ี
GB44 足窍阴 Zú-Qiào-Yīn จูเชี่ยวอิน

จุดบนเสนเทาจฺเหวียอินตับ  (LR)
The Liver Meridian of Foot-JueYin Acupoints 

(足厥阴肝经穴 Zú-Jué-Yīn-Xīn-Gān-Jīng-Xué) 
LR1 大敦 Dà-Dūn ตาตุน
LR2 行间 Xíng-Jiān สิงเจียน
LR3 太冲 Tài-Chōng ไทชง
LR4 中封 Zhōng-Fēng จงเฟง
LR5 蠡沟 Lí-Gōu หลีโกว
LR6 中都 Zhōng-Dū จงตู
LR7 膝关 Xī-Guān ซีกวาน
LR8 曲泉 Qū-Quán ชฺวีเฉฺวียน
LR9 阴包 Yīn-Bāo อินเปา
LR10 足五里 Zú-Wǔ-Lǐ จูอูหลี่
LR11 阴廉 Yīn-Lián อินเหลียน
LR12 急脉 Jí-Mài จี๋มาย
LR13 章门 Zhāng-Mén จางเหมิน
LR14 期门 Qī-Mén ชีเหมิน
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จุดบนเสนลมปราณเญิ่น (CV)
The Conception Vessel Acupoints 

(任脉穴 Rèn-Mài-Xué) 

รหัสจุด ชื่อภาษาจนี พินอิน ภาษาไทย 

CV1 会阴 Huì-Yīn หุยอิน 
CV2 曲骨 Qū-Gǔ ชฺวีกู
CV3 中极 Zhōng-Jí จงจี๋
CV4 关元 Guān-Yuán กวานเหยฺวียน
CV5 石门 Shí-Mén สือเหมิน
CV6 气海 Qì-Hǎi ชี่ไห
CV7 阴交 Yīn-Jiāo อินเจียว
CV8 神阙 Shén-Què เสินเชฺวี่ย
CV9 水分 Shuǐ-Fēn สุยเฟน
CV10 下脘 Xià-Wǎn เซี่ยหวาน
CV11 建里 Jiàn-Lǐ เจี้ยนหลี่
CV12 中脘 Zhōng-Wǎn จงหวาน
CV13 上脘 Shàng-Wǎn ซางหวาน
CV14 巨阙 Jù-Què จฺวี้เชฺวีย่
CV15 鸠尾 Jiū-Wěi จิวเหวย
CV16 中庭 Zhōng-Tíng จงถิง

CV17 膻中 

Tán-Zhōng
(Dàn-Zhōng)
(Shàn-Zhōng)

ถันจง 
(ตั้นจง)
(ซั่นจง) 

CV18 玉堂 Yù-Táng อวี้ถาง
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CV19 紫宫 Zǐ-Gōng จื่อกง
CV20 华盖 Huá-Gài หัวกาย
CV21 璇玑 Xuán-Jī เสฺวียนจี
CV22 天突 Tiān-Tū เทียนทู
CV23 廉泉 Lián-Quán เหลียนเฉฺวียน 
CV24 承浆 Chéng-Jiāng เฉิงเจียง

จุดบนเสนลมปราณตู (GV)
The Governor Vessel Acupoints 

(督脉穴 Dū-Mài-Xué) 
GV1 长强 Cháng-Qiáng ฉางเฉียง
GV2 腰俞 Yāo-Shū เยาซู
GV3 腰阳关 Yāo-Yáng-Guān เยาหยางกวาน
GV4 命门 Mìng-Mén ม่ิงเหมิน
GV5 悬枢 Xuán-Shū เสฺวียนซู
GV6 脊中 Jǐ-Zhōng จี่จง
GV7 中枢 Zhōng-Shū จงซู
GV8 筋缩 Jīn-Suō จินซัว
GV9 至阳 Zhì-Yáng จื้อหยาง
GV10 灵台 Líng-Tái หลิงไถ 
GV11 神道 Shén-Dào เสินเตา
GV12 身柱 Shēn-Zhù เซินจู
GV13 陶道 Táo-Dào เถาเตา
GV14 大椎 Dà-Zhuī ตาจุย
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GV15 哑门 Yǎ-Mén หยาเหมิน
GV16 风府 Fēng-Fǔ เฟงฝู
GV17 脑户 Nǎo-Hù เหนาหู
GV18 强间 Qiáng-Jiān เฉียงเจียน
GV19 后顶 Hòu-Dǐng โหวติ่ง
GV20 百会 Bǎi-Huì ไปหุย 
GV21 前顶 Qián-Dǐng เฉียนติ่ง
GV22 囟会 Xìn-Huì ซิ่นหุย
GV23 上星 Shàng-Xīng ซางซิง
GV24 神庭 Shén-Tíng เสินถิง
GV25 素髎 Sù-Liáo ซูเหลียว
GV26 水沟 Shuǐ-Gōu สุยโกว
GV27 兑端 Duì-Duān ตุยตฺวาน
GV28 龈交 Yín-Jiāo อิ๋นเจียว

จุดพิเศษบน ศีรษะและคอ  (EX-HN)
Head and Neck Extra-Acupoints 
(头颈奇穴 : Tóu-Jǐng-Qí-Xué) 

EX-HN1 四神聪 Sì-Shén-Cōng ซื่อเสินชง 
EX-HN2 当阳 Dāng-Yáng ตางหยาง 
EX-HN3 印堂 Yìn-Táng อิ้นถัง 
EX-HN4 鱼腰 Yú-Yāo ยฺหวีเยา 
EX-HN5 太阳 Tài-Yáng ไทหยาง 
EX-HN6 耳尖 Ér-Jiān เออรเจียน 
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EX-HN7 球后 Qiú-Hòu ฉิวโหว 
EX-HN8 上迎香 Shàng-Yíng-Xiāng ซางอิ๋งเซียง 
EX-HN9 内迎香 Nèi-Yíng-Xiāng เนยอิ๋งเซียง 
EX-HN10 聚泉 Jù-Quán จฺวี้เฉฺวียน 
EX-HN11 海泉 Hǎi-Quán ไหเฉฺวียน
EX-HN12 金津 Jīn-Jīn จินจิน
EX-HN13 玉液 Yù-Yè อวี้เย 
EX-HN14 翳明 Yì-Míng อี้หมิง 
EX-HN15 颈百劳 Jǐng-Bǎi-Láo จิ่งไปเหลา 
EX-HN16 上廉泉 Shàng-Lián-Quán ซางเหลียนเฉฺวียน
EX-HN17 夹承浆 Jia-Chéng-Jiāng เจี่ยเฉิงเจียง 
EX-HN18 牵正 Qian-Zheng เฉียนเจิ้ง 
EX-HN19 安眠 An-Mián อันเหม่ียน 

จุดพิเศษบน หนาอกและทอง (EX-CA)
Chest and Abdomen Extra-Acupoints 

(胸腹奇穴 : Xiōng-Fù-Qí-Xué) 
EX-CA1 子宫 Zǐ-Gōng จื่อกง
EX-CA2 胃上 Wèi-Shàng เวยซาง
EX-CA3 三角灸 Sān-Jiǎo-Jiǔ ซานเจี่ยวจิ่ว
EX-CA4 利尿穴 Lì-Niào-Xué ลี่เน่ียวเสฺวีย
EX-CA5 气门 Qì-Mén ชี่เหมิน
EX-CA6 提托 Tí-Tuō ถีทัว
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Back Extra-Acupoints 
(背奇穴 Bèi-Qí-Xué) 

รหัสจุด ชื่อภาษาจนี พินอิน ภาษาไทย 

EX-B1 定喘 Dìng-chuǎn ติ้งฉฺวาน 
EX-B2 夹脊 Jiá-jǐ เจี๋ยจี่ 
EX-B3 胃脘下俞 Wèi-Wǎn-Xià-Shū เวยหวานเซี่ยซ ู
EX-B4 痞根 Pǐ-Gēn ผี่เกิน 
EX-B5 下极俞 Xià-Jí-Shū เซี่ยจี๋ซ ู
EX-B6 腰宜 Yāo-Yí เยาอี๋ 
EX-B7 腰眼 Yāo-Yǎn เยาเอี่ยน 
EX-B8 十七椎 Shí-Qī-Zhuī สือชีจยุ 
EX-B9 腰奇 Yāo-Qí เยาฉี 
EX-B10 环中 Huán-Zhōng หวนจง
EX-B11 血压点 Xuè-Yā-Diǎn เซฺวี่ยยาเตี่ยน
EX-B12 巨阙俞 Jù-Què-Shū จฺวี้เชฺวีย่ซู

จุดพิเศษบน รยางคบน (EX-UE)
Upper Extremities Extra-Acupoints 
(上肢奇穴 Shàng-Zhī-Qí-Xué) 

EX-UE1 肘尖 Zhǒu-Jiān โจวเจียน 
EX-UE2 二白 Èr-Bái เออรไป 
EX-UE3 中泉 Zhōng-Quán จงเฉฺวียน 
EX-UE4 中魁 Zhōng-Kuí จงขุย



  การฝงเข็ม-รมยา  284

รหัสจุด ชื่อภาษาจนี พินอิน ภาษาไทย 

EX-UE5 大骨空 Dà-Gǔ-Kōng ตากูคง 
EX-UE6 小骨空 Xiǎo-Gǔ-Kōng เสียวกูคง 
EX-UE7 腰痛点 Yāo-Tòng-Diǎn เยาทงเตี่ยน 
EX-UE8 外劳宫 Wài-Láo-Gōng ไวเหลากง 
EX-UE9 八邪 Bā-Xié ปาเสีย
EX-UE10 四缝 Sì-Fèng ซื่อเฝง 
EX-UE11 十宣 Shí-Xuān สือเซฺวียน 

EX-UE12 肩前 

(肩内陵) 

Jiān-Qián
(Jiān-Nèi-Ling)

เจียนเฉียน
(เจียนเนยหลิง)

EX-UE13 臂中 

(收逆注) 

Bì-Zhōng
(Shou-Ni-Zhu)

ปจง 
(โซวนี่จู)

จุดพิเศษบน รยางคลาง (EX-LE) 
Lower Extremities Extra-Acupoints 
(下肢奇穴 Qí-Xué-Xia-Zhi) 

EX-LE1 髋骨 Kuān-Gǔ ควานกู 
EX-LE2 鹤顶 Hè-Dǐng เหอติ่ง

EX-LE3 膝内 

白虫窝 

Xī-Nèi
Bái-Chóng-Wō

ซีเนย
ไปฉงวอ 

EX-LE4 内膝眼 Nèi-Xī-Yǎn เนยซีเอ่ียน 
EX-LE5 膝眼 Xī-Yǎn ซีเอี่ยน 
EX-LE6 胆囊 Dǎn-Náng ตานหนาง 
EX-LE7 阑尾 Lán-Wěi หลานเหวย 
EX-LE8 内踝尖 Nèi-Huái-Jiān เนยหวฺายเจียน 
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รหัสจุด ชื่อภาษาจนี พินอิน ภาษาไทย 

EX-LE9 外踝尖 Wài-Huái-Jiān ไวหวายเจียน
EX-LE10 八风 Bā-Fēng ปาเฟง
EX-LE11 独阴 Dú-Yīn ตูอิน 
EX-LE12 气端 Qì-Duān ชี่ตฺวาน 
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A 
Anmian (Extra 13-EX-HN19) 232 

B 
Bafeng (Extra 40-Ex-LE10) 247 
Baichongwo (Extra 35-EX-LE3) 245 
Baihuanshu (BL30) 147 
Baihui (GV20) 223 
Baohuang (BL53) 154 
Baxie (EX-UE9) 241 
Benshen (GB13) 189 
Biguan (ST31) 109 
Binao (LI14) 90 
Bingfeng (SI12) 134 
Bitong (Extra 10) 
Bizhong (Extra 32-EX-UE13) 244 
Bulang (KI22) 194 
Burong (ST19) 105 

C 
Changqiang (GV1) 216 
Chengfu (BL36) 149 
Chengguang (BL6) 139 
Chengjiang (CV24) 215 
Chengjin (BL56) 156 
Chengling (GB18)191 
Chengman (ST20) 105 
Chengqi (ST1) 97 
Chengshan(BL57) 156 
Chimai (TE18) 183 

Chize (LU5) 87 
Chongmen (SP12) 121 
Chongyang (ST42) 114 
Ciliao (BL32) 147 

D   
Dabao (SP21) 125 
Dachangshu (BL25) 145 
Dadu (SP2) 116 
Dadun (LR1) 200 
Dahe (KI12) 167 
Daheng (SP15) 123 
Daimai (GB26) 193 
Daju (ST27) 107 
Daling (PC7) 176 
Danangxue (Extra 39) 
Danshu (BL19) 144 
Danzhong (CV17) 213 
Dazhu (BL11) 141 
Daying (ST5) 100 
Dazhong(KI4) 164 
Dazhui (GV14) 221 
Dangyang (EX-HN2) 228 
Dagukong (EX-UE5) 240 
Dannang (EX-LE6) 245 
Dayin (EX-LE11) 247 
Dicang (ST4) 100 
Diji (SP8) 120 
Dingchuan (EX-B1) 236 
Diwuhui (GB42) 198 

CROSS INDEX OF ACUPUNCTURE  POINTS  (PINYIN) 
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Duiduan (GV27) 225 
Dubi (ST35) 110 
Dushu (BL16) 143 

E 
Erbai (Extra 31-EX-UE2) 240 
Erheliao (TE22) 184 
Erjian (LI2) 89 
Erjian (EX-HN6) 229 
Erman (TE21) 184 

F 
Feishu (BL13) 142 
Feiyang (BL58) 157 
Fengchi (GB20) 191 
Fengfu (GV16) 222 
Fenglong (ST40) 130 
Fengmen (BL12) 141 
Fengshi (GB31) 194 
Fuai (SP16) 123 
Fubai (GB10) 188 
Fufen (BL41) 150 
Fujie (SP14) 122 
Fuliu (KI7) 165 
Fushe (SP13) 122 
Futonggu (KI20) 170 
Futu (ST32) 109 
Futu (LI18)  96 
Fuyang (BL59) 157 
Fuxi (BL38) 149 

G 
Ganshu (BL 18) 143 
Gaohuang (BL 43) 151 

Geguan (BL 46) 152 
Geshu (BL 17) 143 
Gongsun (SP 4) 117 
Guanchong (TE 1) 177 
Guangming (GB 37) 196 
Guanmen (ST22) 106 
Guanyuan (CV4) 206 
Guanyuanshu (BL26)146  
Guilai (ST29) 108 

H  
Hanyan (GB4) 187 
Haiquan (EX-HN11)228 
Heding (EX-LE2)244 
Hegu (LI4) 90 
Henggu (KI11) 167 
Heyang (BL55) 156 
Houding (GV19) 223 
Houxi (SI3) 130 
Huagai (CV20) 214 
Huangmen (BL51) 153 
Huangshu (KI16) 169 
Huantiao (GB30) 194 
Huanzhong (Extra 34-EX-B10) 238 
Huaroumen (ST24) 106 
Huiyang (BL35) 148 
Huiyin (CV1) 205 
Huizong (TE7) 180 
Hunmen (BL47) 152 

J 
Jiache (ST6) 100 
Jiachengjiang (Extra 8-EX-HN177) 232 
Jianjing (GB21) 192 
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Jiaji (EX-B2) 236 
Jianli (CV11) 211 
Jianliao (TE14) 182 
Jianqian (Extra 23-EX-UE) 244 
Jianshi (PC5) 175 
Jianwaishu (SI14)134 
Jianyu (LI15) 95 
Jianzhen (SI9) 133 
Jianzhongshu (SI15) 135 
Jiaosun (TE20) 184 
Jiaoxin (KI8) 165 
Jiexi (ST41) 113 
Jimai (LR12) 204 
Juqueshu (EX-B) 238 
Jimen (SP11) 121 
Jinggu (BL64) 160 
Jingmen (GB25) 193 
Jingming (BL1) 138 
Jingqu (LU8) 86 
Jinjin (Extra 9–EX-HN12) 231 
Jinmen (BL63) 159 
Jinsuo (GV8) 219 
Jiquan (HT1)125 
Jiuwei (CV15) 212 
Jizhong (GV6)218 
Jingbailao (EX-HN15) 232 
Jueyinshu (BL14) 142 
Jugu (LI16) 95 
Juliao (ST3) 97 
Juque (CV14) 229 
Juliao (GB29) 194 
Juquan (EX-HN10) 229 

K 
Kongzui (LU6) 85 
Kouheliao (LI19)96 
Kufang (ST14) 103 
Kunlun (BL60) 157 
Kuangu (EX-LE1) 244 

L 
Lanwei (Extra 37–EX-LE7) 247 
Laogong (PC8) 176 
Liangmen (ST21) 106 
Liangqiu (ST34) 109 
Lianquan (CV23) 215 
Lidui (ST45) 115 
Lieque (LU7) 85 
Ligou (LR5) 201 
Lingdao (HT4) 126 
Lingtai (GV10) 220 
Lingxu (KI24) 171 
Lougu (SP7) 120 
Luoque (BL8) 140 
Luxi (TE19) 183 

M 
Meichong (BL3) 138 
Mingmen (GV4) 218 
Nuchuang (GB16) 190 

N 
Naohu (GV17) 222 
Naohui (TE13) 182 
Naokong (GB19) 191 
Naoshu (SI10) 133 
Neiguan (PC6)175 
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Neiting (ST44) 115 
Neiyingxian (EX–HN9)229 
Neixiyan (EX-LE 4) 245 

P  
Pangguangshu (BL28) 146 
Pianli (LI6) 91 
Pigen (Extra 20-EX-B4) 237 
Pishu (BL20) 144 
Pohu (BL42) 151 
Pushen (BL61) 159 

Q 
Qianding (GV21) 224 
Qiangjian (GV18) 222 
Qiangu (SI2) 130 
Qianzheng (Extra 11–EX-HN18) 232 
Qichong (ST30) 108 
Qihai (CV6) 207 
Qihaishu (BL24) 145 
Qihu (ST13) 103 
Qimen (LR14) 204 
Qinglengyuan (TE11) 181 
Qingling (HT2) 125 
Qishe (ST11) 102 
Qiuhou (Extra 7-EX-HN7) 229 
Qiuxu (GB40) 197 
Qixue (KI13) 167 
Qimen (EX-CA3) 234 
Qiduan (EX-LE12) 247 
Quanliao (SI18) 135 
Qubin (GB7) 187 
Quchai (BL4) 139 
Quchi (LI11) 93 

Quepen (ST12) 102 
Qugu (CV2) 205 
Ququan (LR 8) 203 
Quyuan (SI13) 134 
Quze (PC3) 173 

R  
Rangu (KI2) 161 
Renying (ST9) 101 
Riyue (GB24) 193 
Rugen (ST18)105 
Ruzhong (ST17)104 

S 
Sanjian (LI3) 89 
Sanjiaojiu (EX-CA3) 233 
Sanjiaoshu (BL22)144 
Sanyangluo (TE8)180 
Sanyinjiao (SP6) 119 
Shangguan (GB3) 185 
Shangjuxu (ST37) 112 
Shanglian (LI9) 92 
Shanglianquan (Extra 3-EX-HN18) 232 
Shangliao (BL31)147 
Shangqiu (SP5) 117 
Shangqu (KI17) 169 
Shangwan (CV13) 212 
Shangxing (GV23) 224 
Shangyang (LI1) 88 
Shangyingxiang (EX-HN8) 229 
Shaochong (HT9) 128 
Shaofu (HT8) 127 
Shaohai (HT3) 126 
Shaoshang (LU11) 88 
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Shaoze (SI1)129 
Shencang (KI25) 172 
Shendao (GV11) 220 
Shenfeng (KI23) 171 
Shenque (CV8) 210 
Shenmai (BL62) 159 
Shenmen (HT7) 127 
Shenshu (BL23) 145 
Shentang (BL44) 151 
Shenting (GV24) 225 
Shenghu (GV12) 220 
Shidou (SP17) 123 
Shiguan (KI18) 169 
Shimen (CV5) 207 
Shiqizhai (Extra 18-EX-B8) 237 
Shixuan (Extra 24-EX-UE11) 244 
Shousanli (LI10) 93 
Shouwuli (LI13) 94 
Shuaigu (GB8) 188 
Shufu (KI27) 172 
Shugu (BL65) 160 
Shuidao (ST28) 108 
Shuifen (CV9) 210 
Shuigou (GV26) 225 
Shuiquan (KI5) 165 
Shuitu (ST10) 101 
Sibai (ST2) 97 
Sidu (TE9) 181 
Sifeng (Extra 25-EX-UE10) 241 
Siman (KI14) 168 
Sishencong (Extra 6-EX-HN1) 228 
Sizhukong (TE23) 184 
Suliao (GV25) 225 

T 
Taibai (SP 3) 116 
Taichong (LR 3) 200 
Taixi (KI3) 164 
Taiyang (Extra 1-EX-HN5) 228 
Taiyi (ST23) 106 
Taiyuan (LU9) 87 
Taodao (GV13) 221 
Tianchi (PC1) 173 
Tianchong (GB9) 188 
Tianchuang (SI16) 135 
Tianding (LI17) 95 
Tianfu (LU3) 83 
Tianjing (TE10) 181 
Tianliao (TE15) 182 
Tianquan (PC2) 173 
Tianrong(SI17) 135 
Tianshu (ST25) 107 
Tiantu (CV22) 215 
Tianxi (SP18) 123 
Tianyou (TE16) 183 
Tianzhu (BL10) 141 
Tianzong (SI11)134 
Tiaokou (ST38) 112 
Tinggong (SI19)136 
Tinghui (GB2) 185 
Tongli (HT5) 126 
Tongtian (BL7)140 
Tongziliao (GB1) 185 
Toulinqi (GB15) 189 
Touqiaoyin (GB11) 188 
Touwei (ST8) 101 
Tituo (EX-CA6) 234 
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W 
Waiguan (TE5) 180 
Wailing (ST26) 107 
Waiqiu (GB36) 196 
Wangu (GB12) 189 
Wangu (SI4) 130 
Weicang (BL50) 153 
Weidao (GB28) 194 
Weiwanxiashu (Extra 17-EX-B3) 236 
Weishu (BL21) 144 
Weiyang (BL39) 150 
Weizhong (BL 40) 150 
Wenliu (LI7) 92 
Wuchu (BL5) 139 
Wushu (GB27) 193 
Wuyi (ST15) 104 
Weishong(EX-CA2) 233 
Waihuaijian (EX-LE9) 247 
Wailaogong (EX-UE8) 241 

X 
Xiabai (LU4) 84 
Xiguan (LR7) 202 
Xiyan (Extra 36-EX-LE5) 245 
Xiyangguan (GB33) 195 
Xiaguan (ST7) 100 
Xiajuxu (ST39) 113 
Xialian (LI8) 92 
Xialiao (BL34) 148 
Xiawan (CV10) 211 
Xiaxi (GB43) 198 
Ximen (PC4) 174 
Xiangu (ST43) 114 

Xiaochangshu (BL27) 146 
Xiaohai (SI8) 131 
Xiaoluo (TE12) 182 
Xiaojian (LR2) 200 
Xinhui (GV22) 224 
Xinshu (BL15) 142 
Xiongxiang (SP19) 124 
Xuanji (CV21) 214 
Xuanli (GB6) 187 
Xuanlu (GB5) 187 
Xuanshu (GV5) 218 
Xuanzhong (GB39) 197 
Xuehai (SP10) 121 
Xiazhishi (EX-B5) 237 
Xueyadian (EX-B11) 238 
Xiaogokong (EX-UE6) 240 

Y 
Yamen (GV15) 221 
Yangbai (GB14) 189 
Yangchi (TE4) 179 
Yangfu (GB38) 196 
Yanggang (BL48) 152 
Yanggu (SI5) 131 
Yangjiao (GB35) 195 
Yanglao (SI6) 131 
Yanglingquan  (GB34) 195 
Yangxi (LI5) 91 
Yaoyi (EX-B6) 237 
Yaoshu (GV 2) 216 
Yaotongxue (Extra 29-EX-UE7) 241 
Yaoyan (Extra 21-EX-B7) 237 
Yaoyangnuan (GV3) 216 
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Yemen (TE2) 177 
Yifeng (TE17) 183 
Yiming (Extra 12-EX-HN14) 231 
Yinbai (SP1) 116 
Yinbao (LR9) 203 
Yindu (KI19) 170 
Yaoqi (EX-B9) 238 
Yingchuang (ST16) 104 
Yingu (KI10) 166 
Yingxiang (LI20) 96 
Yinjiao (CV7) 210 
Yinjiao (GV28) 226 
Yinlian (LR11) 203 
Yinlianquan (SP9) 120 
Yinmen (BL37) 149 
Yinshi (ST33) 109 
Yintang (Extra 2-EX-HN3) 228 
Yinxi (HT6) 127 
Yishe (BL49) 153 
Yixi (BL45) 151 
Yongquan (KI1) 161 
Youmen (KI21) 170 
Yuanye (GB22) 192 
Yuji (LU10) 88 
Yunmen (LU2) 82 
Yutang (CV18) 213 
Yuyao (Extra 5-EX-HN4) 228 
Yuzhen (BL9) 140 
Yuzhong (KI26) 172 

Z  
Zanzhu (BL2) 138 
Zhangmen (LR13) 204 
Zhaohai (KI6) 165 
Zhejin (GB23) 192 

Zhengying (GB17) 190 
Zhibian (BL54) 154 
Zhigou (TE6) 180 
Zhishi (BL52) 153 
Zhiyang (GV9) 219 
Zhiyin (BL67) 160 
Zhizheng (SI7) 131 
Zhongchong (PC9) 177 
Zhongdu (GB32) 196 
Zhongdu (LR6) 201 
Zhongfeng (LR4) 201 
Zhongfu (LU1) 82 
Zhongji (CV3) 206 
Zhongkui (Extra 26-EX-UE4) 240 
Zhongliao (BL33) 148 
Zhonglushu (BL29) 146 
Zhongquan (Extra 30-EX-UE3) 240 
Zhongshu (GV7) 219 
Zhongting (CV16) 213 
Zhongwan (CV12) 211 
Zhongzhu (KI15) 168 
Zhongzhu (TE3) 178 
Zhoujian (Extra 33- EX-UE1) 240 
Zhouliao (LI12) 94 
Zhourong (SP20) 125 
Zhubin (KI9) 166 
Zigong (CV19) 214 
Zigongxue (Extra 22-EX-CA1) 233 
Zulinqi (GB41) 197 
Zuqiaoyin (GB44) 198 
Zusanli (ST36) 111 
Zutonggu (BL66) 160 
Zuwuli (LR10) 203 
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