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คํานํา 
 

การแพทย์แผนจีนได้เข้ามามีบทบาทร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันในการดูแลสุขภาพ

ของคนไทยมากว่า ๒๐๐ ปี ศาสตร์การแพทย์แผนจีนประกอบด้วยการใช้ยาจีน การฝังเข็ม   

และการนวดทุยหนาเป็นหลัก มีทฤษฎี หลักการวินิจฉัย และการรักษาโรคท่ีแตกต่างจาก

การแพทย์แผนปัจจุบัน การฝังเข็ม-ลนยาเป็นศาสตร์ท่ีมีมาหลายพันปี ได้รับความนิยมในประเทศจีน         

และประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกในปัจจุบัน โดยองค์การอนามัยโลกได้จัดประเภทของโรคหรืออาการ

ท่ีรักษาได้ด้วยการฝังเข็มเป็น ๔ กลุ่ม โดยกลุ่มท่ีมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ารักษาได้ผลดีมี ๒๘ โรค        

หรืออาการ สําหรับกลุ่มท่ีมีหลักฐานว่ารักษาได้ผลดีแต่ควรมีงานวิจัยเพ่ิมเติมมี 62 โรค       

หรืออาการ ขณะเดียวกัน การรักษาท่ีได้ผลดีจนมีการบอกกล่าวต่อๆ กัน ทําให้ผู้ป่วยมีความเชื่อม่ัน

และศรัทธา จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลรักษาสุขภาพ  

ปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาท่ีเปิดหลักสูตรการแพทย์แผนจีนระดับปริญญาตรี        

7 แห่ง และมีหลักสูตรอบรมวิชาฝังเข็ม-ลนยาให้กับแพทย์แผนปัจจุบันมาเป็นเวลา 17 ปี        

มีแพทย์ ท่ีจบหลักสูตรการฝังเข็ม-ลนยาพ้ืนฐานประมาณ 100 คนต่อปี จึงมีผู้ ท่ี ศึกษา          

และประกอบโรคศิลปะด้านการฝังเข็ม-ลนยาจํานวนไม่น้อย เนื่องจากทฤษฎีการแพทย์แผนจีน     

เ ต็มไปด้วยหลักปรัชญาและแนวคิดการแพทย์แบบองค์รวม ซ่ึงแตกต่างจากทฤษฎี              

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ ประกอบกับผู้เรียนท้ังแพทย์แผนปัจจุบันและนิสิตปริญญาตรี       

ส่วนใหญ่ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาจีนและศัพท์การแพทย์แผนจีนมาก่อน จึงเป็นเรื่องยาก         

ท่ีจะเข้าใจความหมายท่ีแท้จริง การมีตําราภาษาไทยจะช่วยเพ่ิมความเข้าใจสําหรับผู้ ท่ีกําลังศึกษา          

ได้เป็นอย่างดี ง่ายกว่าการอ่านตําราภาษาจีนหรืออังกฤษ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้เร็วข้ึน 

สามารถใช้ศัพท์ภาษาไทยในการสื่อสารกับเพ่ือนร่วมวิชาชีพ นักวิชาการสาขาอ่ืนๆ ตลอดจน

ประชาชนท่ัวไป และอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจได้ง่ายข้ึน ตําราฝังเข็ม-ลนยาฉบับภาษาไทยท่ีได้มาตรฐาน          

จึงมีประโยชน์ต่อวงการการศึกษาแพทย์แผนจีนในประเทศไทยเป็นอย่างมาก สถาบันการแพทย์ไทย-จีน      

ในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการพัฒนามาตรฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีนของกรมพัฒนาการแพทย์   

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เห็นความสําคัญของการจัดทําตํารามาตรฐานการฝังเข็ม-ลนยา 
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เพ่ือให้ผู้เรียนและผู้ ท่ีอยู่ในวงการวิชาชีพการแพทย์แผนจีนได้ใช้ประกอบการเรียนการศึกษา     

และค้นคว้าอ้างอิง จึงได้ผลิตตําราฝังเข็ม-ลนยา เล่ม 1 ข้ึน เนื้อหาประกอบด้วยทฤษฎีเส้นจิงลั่ว  

และจุดฝังเข็ม การฝังเข็มร่างกาย เข็มศีรษะ และเข็มหู การลนยา และการครอบกระปุก  

ในนามของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือก ผมขอขอบคุณผู้เขียน

และคณะบรรณาธิการ ซ่ึงประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลต่างๆ 

ตลอดจนคณะทํางานท่ีได้ร่วมกันเรียบเรียงจัดเนื้อหาให้สมบูรณ์จนเป็นตํารามาตรฐาน หวังเป็น

อย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ฝังเข็มและแพทย์จีนในประเทศไทยต่อไป  
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คําแนะนําการใช้หนังสือ  

การทับศัพท์พินยิน 

 การใช้อักษรไทยทับศัพท์ภาษาจีนกลางในหนังสือเล่มนี้ ยึดตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์
ภาษาจีนกลางของราชบัณฑิตยสถานเป็นส่วนใหญ่ แต่ได้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางประการ
เพ่ือให้ผู้ท่ีไม่รู้ภาษาจีนกลางออกเสียงได้ง่ายข้ึนและใกล้เคียงภาษาเดิมท่ีสุด ดังนี้ 

1. พยัญชนะและสระ ส่วนใหญ่เทียบตามตารางการเทียบเสียงท่ีราชบัณฑิตยสถานให้ไว้ 
เช่น f = ฟ, eng= เอิง; fèng = เฟิง  

2. พยัญชนะ d,t,n,l,z,c,s,r ซ่ึงทับศัพท์เป็นพยัญชนะไทย ต, ท (ถ), น, ล, 
จ, ช (ฉ), ซ (ส), ร ตามลําดับ เม่ือผสมกับสระเลื่อน uai,uan,uang โดยมีพยัญชนะ ว  
ควบกล้ําอยู่ ทับเสียงให้ใกล้เคียงกับเสียงภาษาจีน โดยสะกดด้วยรูปภาษาไทยท่ีคนส่วนใหญ่
คุ้นเคย เช่น  chuān = ชวน, shuài = ซ่วย 

3. พยัญชนะ g,k,h ซ่ึงทับศัพท์เป็นพยัญชนะไทย ก, ค (ข), ฮ (ห) เม่ือผสมกับสระ
เลื่อน ua,uai,uan,uang โดยมีพยัญชนะ ว ควบกล้ําอยู่ หนังสือเล่มนี้เลือกรูปเสียงยาว
โดยเพ่ิมสระ –า ตามหลังพยัญชนะ ว และใส่เครื่องหมายพินทุใต้พยัญชนะต้น เช่น huá = หฺวา
(ไม่ใช้ หัว) guān = กฺวาน (ไม่ใช้ กวน)  

4. สระท่ีราชบัณฑิตยสถานกําหนดให้ทับศัพท์ได้หลายแบบ เช่น ao ราชบัณฑิตยสถาน
กําหนดให้ใช้รูป เ–า หรือ –าว ก็ได้ หนังสือเล่มนี้เลือกรูปเสียงยาว คือ –าว เพียงรูปเดียว  
เช่น yāo = ยาว  

5. เสียงสระประสม ue เม่ือผสมกับพยัญชนะ j, q, x, y ซ่ึงทับศัพท์เป็นพยัญชนะไทย 
จ, ช (ฉ), ซ (ส), ย ตามลําดับ โดยใช้พยัญชนะ ว ควบกล้ําอยู่ด้วย จะใส่เครื่องหมายพินทุ 
ใต้พยัญชนะต้น จ, ช (ฉ), ซ (ส), ย นั้น และใช้ เ– ีย เป็นสระ เช่น xué = เสฺวีย 

6. เสียงสระประสม ie เม่ือผสมกับพยัญชนะ j,q,x ซ่ึงทับศัพท์เป็นพยัญชนะไทย  
จ, ช (ฉ), ซ (ส) ตามลําดับ จะใส่เครื่องหมายพินทุใต้พยัญชนะ จ, ช (ฉ), ซ (ส) และใช้ เ–ย เป็นสระ เช่น  
xié = เสฺย    
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แต่เม่ือผสมกับพยัญชนะ y  แล้วลดรูปเป็น ye ทับศัพท์เป็นพยัญชนะ ย จะใช้ เ– แทน  
เช่น yè = เย่ 

7. กรณีทับศัพท์เป็นอักษรตํ่าและเป็นเสียงควบกล้ํา หากผันวรรณยุกต์เทียบเสียงวรรณยุกต์
จัตวาในภาษาไทย จะใช้ ห นําหน้าพยัญชนะต้นอักษรตํ่าท่ีควบกล้ํานั้น เช่น yú = หยฺวี  

8. กรณีเสียงพยัญชนะภาษาจีนกลางมีเสียงเทียบได้กับพยัญชนะไทยท้ังอักษรสูง  
และอักษรตํ่า เช่น x เทียบได้ท้ัง ส และ ซ; f เทียบได้ท้ัง ฝ และ ฟ จะเลือกใช้อักษรสูง 
หรืออักษรตํ่าตามหลักการผันเสียงวรรณยุกต์ของไทย เช่น xīng = ซิง, xíng = สิง; fāng = ฟาง, 
fáng = ฝาง  

  แต่หากคําภาษาจีนกลางมีเสียงวรรณยุกต์เทียบได้กับวรรณยุกต์โท ซ่ึงภาษาไทยเขียน
ได้ 2 รูป คือ อักษรสูงใช้ไม้โท กับ อักษรตํ่าใช้ไม้เอก เลือกใช้แต่รูปอักษรตํ่าใช้ไม้เอกเพียงรูป
เดียว เช่น sào = ซ่าว (ไม่ใช้ ส้าว)  

9. คําว่า yuán ราชบัณฑิตยสถานกําหนดให้ทับศัพท์เป็น เยฺหวียน แต่เนื่องจากอ่านยาก 
จึงปรับเป็น หยวน แทน 

10. พยัญชนะต้น y– อาจทับศัพท์เป็น อ– หรือ ย– สุดแท้แต่เสียงใดจะตรงคําภาษาจีน
กลางนั้นๆ เช่น yī = อี แต่ yīn = ยิน  

11. พยัญชนะต้น w– อาจทับศัพท์เป็น อ– หรือ ว– สุดแท้แต่เสียงใดจะตรงคําภาษาจีน
กลางนั้นๆ เช่น wū = อู แต่ wō = วอ  

12. พยัญชนะต้น r- ราชบัณฑิตยสถานกําหนดให้ทับศัพท์เป็น ร– โดยมากนิยมออก
เสียงเป็น ย- 

13. หนังสือเล่มนี้ไม่ใช้เครื่องหมายทัณฑฆาตกํากับ ดังนั้น สระ ei จึงทับศัพท์เป็น เ–ย 
ไม่ใช่ เ–ย์ เช่น nèi = เน่ย  
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บทที่ 1 
ทฤษฎีเส้นจิงล่ัว 

Thoery of the Meridians & Collaterals   

 เส้นจิงลั่ว เป็นชื่อเรียกรวมของเส้นจิงกับเส้นลั่ว ซึ่งเป็นเส้นทางไหลเวียนของชี่
และเลือดในร่างกาย “จิง” ภาษาจีนโบราณ หมายถึง เส้นทาง เส้นจิงเชื่อมโยงภายนอกกับภายใน
และส่วนบนกับส่วนล่างของร่างกาย อยู่ในตําแหน่งท่ีลึก มองไม่เห็น เป็นแกนหลักของระบบเส้นจิงลั่ว 
เปรียบเสมือนลําต้นของต้นไม้ “ลั่ว” หมายถึง เครือข่าย เส้นลั่วเป็นเส้นท่ีแตกแขนงออกจากเส้นจิง 
เหมือนก่ิงก้านของต้นไม้ มีขนาดเล็กกว่าเส้นจิง โยงใยไปมากระจายอยู่ทั่วร่างกาย เส้นลั่ว
ยังประกอบด้วยเส้นฝูลั ่ว (浮络) และเส้นซุนลั่ว (孙络) ซึ่งมีอยู่มากมาย อยู่ในตําแหน่งที่ตื้น
สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า 

ทฤษฎีเส้นจิงลั่วเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีการแพทย์แผนจีนท่ีสําคัญ เกิดจากการสั่งสม
ประสบการณ์และการสังเกตผลการรักษาเป็นเวลายาวนาน เป็นทฤษฎีท่ีว่าด้วยการไหลเวียน
และการกระจายของชี่ในระบบเส้นจิงลั่ว รวมถึงสรีรวิทยา พยาธิวิทยา และความสัมพันธ์
ของอวัยวะจ้างฝู่ องค์ประกอบของระบบเส้นจิงลั่วเป็นดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1.1 แสดงระบบของเสน้จิงลั่ว 

เส้นเจิ้งจิง (正经) 12 เส้น  

เส้นฉีจิง (奇经) 8 เส้น 

เส้นจิงเปฺย๋ (经别) 12 เส้น 

เส้นจิงจิน (经筋) 12 เส้น 

เส้นลั่วหลัก (络) 15 เส้น 

เส้นฝลูั่ว (浮络) 

เส้นซุนลั่ว (孙络)   

เส้นจิง 
(经脉) 

  

เส้นลั่ว 
(络脉) 

ระบบเส้นจิงลั่ว 
    (经络) 

แนวผีปู้ (皮部) 12 แนว 
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องค์ประกอบของระบบเส้นจิงลั่ว 

1. เส้นเจิ้งจิง 12 เส้น (十二正经) 
ชื่อของเส้นเจิ้งจิง 12 เส้น มีองค์ประกอบของอวัยวะจ้างฝู่ ยินหยาง และแขนขา เส้นเจิ้งจิง

ไหลเวียนผ่านแขนเป็นเส้นมือ ไหลเวียนผ่านขาเป็นเส้นเท้า เส้นเจิ้งจิงของอวัยวะจ้างเป็นยิน    
ของอวัยวะฝู่เป็นหยาง ตําแหน่งอยู่แขนขาด้านในเป็นยิน อยู่ด้านนอกเป็นหยาง เมื่อเทียบ
ปริมาณชี่ในเส้นยินหยางจากมากไปน้อย จะแบ่งยินเป็น 3 ระดับ คือ ท่ายยิน ซ่าวยิน และเจฺวี๋ยยิน 
แบ่งหยางเป็น 3 ระดับ คือ หยางหมิง ท่ายหยาง และซ่าวหยาง 

     ตารางท่ี 1.1 เส้นเจิ้งจิง 12 เส้น 

เส้นเจิ้งจิง 12 เส้น   

เส้นยินมือ 3 เส้น 

เส้นปอดท่ายยินมือ 

เส้นเย่ือหุ้มหัวใจเจฺวี๋ยยินมือ 

เส้นหวัใจซ่าวยินมือ 

เส้นหยางมือ 3 เส้น 

เส้นลําไส้ใหญห่ยางหมิงมือ 

เส้นซานเจียวซ่าวหยางมือ 

เส้นลําไส้เล็กท่ายหยางมือ 

เส้นหยางเท้า 3 เส้น 

เส้นกระเพาะอาหารหยางหมิงเท้า 

เส้นถุงน้ําดีซ่าวหยางเท้า 

เส้นกระเพาะปัสสาวะท่ายหยางเท้า 

เส้นยินเท้า 3 เส้น 

เส้นม้ามท่ายยินเท้า 

เส้นตับเจฺวี๋ยยินเท้า 

เส้นไตซ่าวยินเท้า 

 
1.1 การเรียงตัวและวิถีการไหลเวียนของเส้นเจ้ิงจิง 12 เส้น  

คัมภีร์หฺวางต้ีเน่ยจิง ภาคหลิงซู บทห่ายหลุน กล่าวถึงลักษณะการเรียงตัวของเส้นเจิ้งจิง 
12 เส้นว่า “เส้นเจิ้งจิง 12 เส้น ภายในสังกัดและสัมพันธ์กับอวัยวะจ้างฝู่ ภายนอกเชื่อมกับ
แขนขา” เส้นเจิ้งจิง 12 เส้น เรียงตัวสมมาตรซ้ายขวาบริเวณศีรษะ ใบหน้า ลําตัว และแขนขา 
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ข้างละ 12 เส้น โดยในท่ายืนตรง ฝ่ามือแนบลําตัว นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านหน้า การเรียงตัว 
ของเส้นเจิ้งจิง 12 เส้น คือ ท่ายยินและหยางหมิงอยู่ข้างหน้า เจฺวี๋ยยินและซ่าวหยางอยู่ตรงกลาง
หรือด้านข้าง ซ่าวยินและท่ายหยางอยู่ข้างหลัง  

 ตารางท่ี 1.2 ตําแหน่งการเรียงตัวของเส้นเจิ้งจิง 

เส้นเจ้ิงจิง ตําแหน่ง 
 
 

เส้นหยาง 6 เส้น 
ไหลเวียนอยู่แขนขา
ด้านนอก ศีรษะ 
ใบหน้า และลําตัว   

  

 

เส้นหยางมือ 3 เส้น 

 

เส้นลําไส้ใหญ่หยางหมิงมือ แขนด้านนอก - ข้างหน้า 

เส้นซานเจียวซ่าวหยางมือ แขนด้านนอก -  ตรงกลาง 

เส้นลําไส้เล็กท่ายหยางมือ แขนด้านนอก - ข้างหลัง 

 

เส้นหยางเท้า 3 เส้น 

 

เส้นกระเพาะอาหารหยางหมิงเท้า ขาด้านนอก - ข้างหน้า 

เส้นถุงนํ้าดีซ่าวหยางเท้า ขาด้านนอก - ตรงกลาง 

เส้นกระเพาะปัสสาวะท่ายหยางเท้า ขาด้านนอก - ข้างหลัง 

 

เส้นยิน 6 เส้น 
ไหลเวียนอยู ่
แขนขาด้านใน 
ทรวงอก และท้อง 

 

เส้นยินมือ 3 เส้น 
เส้นปอดท่ายยินมือ แขนด้านใน - ข้างหน้า 

เส้นเยื่อหุม้หัวใจเจฺว๋ียยินมือ แขนด้านใน - ตรงกลาง 

เส้นหัวใจซ่าวยินมือ แขนด้านใน - ข้างหลัง 

 

เส้นยินเท้า 3 เส้น 
เส้นม้ามท่ายยินเท้า ขาด้านใน - ข้างหน้า* 

เส้นตับเจฺว๋ียยินเท้า ขาด้านใน - ตรงกลาง* 

เส้นไตซ่าวยินเท้า ขาด้านใน - ข้างหลัง 

* ช่วงจากเท้าถึงเหนือตาตุ่มใน 8 ชุ่น เส้นตับเจฺว๋ียยินเท้าอยู่ข้างหน้า เส้นม้ามท่ายยินเท้าอยูต่รงกลาง 
เหนือตาตุ่มใน 8 ชุ่นข้ึนมาถึงโคนขา เส้นม้ามท่ายยินเท้าอยู่ข้างหน้า เส้นตับเจฺว๋ียยินเท้าอยู่ตรงกลาง 

1.2 ความสัมพันธ์คู่นอก-ใน (เป๋ียวหล่ี) ของเส้นเจ้ิงจิง 12 เส้น  
อวัยวะจ้างฝู่มีความสัมพันธ์เป็นคู่นอก-ในกัน เส้นเจิ้งจิง 12 เส้น ซ่ึงสังกัดอวัยวะจ้างฝู่       

มีความสัมพันธ์เป็นคู่นอก-ในด้วยเช่นกัน เส้นยินสังกัดอวัยวะจ้างจัดเป็นคู่ใน เส้นหยางสังกัดอวัยวะฝู่
จัดเป็นคู่นอก เส้นยินและหยางจึงเชื่อมโยงสัมพันธ์เป็นคู่นอก-ในกัน เส้นยินสังกัดอวัยวะจ้าง
และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับอวัยวะฝู่ เส้นหยางสังกัดอวัยวะฝู่และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับอวัยวะจ้าง  
โดยจับคู่กันเป็น 6 คู่ ดังนี้ 
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เส้นปอดท่ายยินมือ     เส้นลําไส้ใหญ่หยางหมิงมือ 

เส้นม้ามท่ายยินเท้า     เส้นกระเพาะอาหารหยางหมิงเท้า 

 เส้นหัวใจซ่าวยินมือ     เส้นลําไส้เล็กท่ายหยางมือ  

เส้นไตซ่าวยินเท้า     เส้นกระเพาะปัสสาวะท่ายหยางเท้า 

เส้นเยื่อหุ้มหัวใจเจฺวี๋ยยินมือ    เส้นซานเจียวซ่าวหยางมือ 

เส้นตับเจฺวี๋ยยินเท้า     เส้นถุงน้ําดีซ่าวหยางเท้า 

แผนภูมิท่ี 1.2 แสดงคู่ความสัมพันธ์นอก-ในของเสน้เจิ้งจิง 12 เส้น 

1.3 วงจรการไหลเวียนและตําแหน่งเชื่อมต่อของเส้นเจ้ิงจิง 12 เส้น 
การไหลเวียนของเส้นเจิ้งจิง 12 เส้นมีวงจรท่ีแน่นอนคือ เส้นยินมือ 3 เส้น ไหลเวียน 

จากทรวงอกไปมือ เส้นหยางมือ 3 เส้น ไหลเวียนจากมือไปศีรษะ เส้นหยางเท้า 3 เส้น ไหลเวียน
จากศีรษะไปเท้า เส้นยินเท้า 3 เส้น ไหลเวียนจากเท้าไปช่องท้องแล้วต่อไปยังทรวงอก  

 

 
 

ทรวงอก 

ช่องท้อง 
มือ 

ศีรษะ 

เท้า 

เส้นยินมือ 3 เส้น 

เส้นหยางมือ 3 เส้น 

เส้นหยางเท้า 3 เส้น  

เส้นยินเท้า 3 เส้น  

แผนภูมิท่ี 1.3 แสดงการไหลเวียนของเสน้เจิ้งจิง 12 
เส้น 



 
 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                                              5 
 

การไหลเว ียนของชี ่และเล ือดใน เส ้น เจิ ้งจ ิง  12  เส ้น  ม ีกฎ เกณฑ์ที ่แน ่นอน  
โดยจงเจียวเป็นแหล่งรับและแปรสภาพสารอาหารให้เป็นชี่และเลือด ดังนั้น ชี่และเลือด 
ในเส้นเจิ้งจิง 12 เส้น มีแหล่งกําเนิดมาจากจงเจียว การไหลเวียนของชี่และเลือดต้องพึ่งพา 
ชี ่ปอดช่วยผลักดัน การไหลเวียนของชี่และเลือดในเส้นเจิ้งจิง 12 เส้น จึงเริ่มท่ีเส้นปอด  
จากนั้นส่งต่อไปเส้นอ่ืนๆ เป็นทอดๆ หมุนเวียนไปเรื่อยๆ ไม่มี ท่ีสิ้นสุดเหมือนห่วงโ ซ่  
และยังเชื่อมโยงกับเส้นตูและเส้นเริ่นท่ีไหลเวียนผ่านกึ่งกลางลําตัวด้านหน้าและด้านหลัง  
นําพาชี่และเลือดไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ท่ัวร่างกาย (แผนภูมิท่ี 1.4 และ 1.5) 

จงเจียว 

เส้นลําไส้ใหญ่ 

เส้นกระเพาะอาหาร 

เส้นม้าม 

เส้นหัวใจ 

เส้นลําไส้เล็ก 

เส้นกระเพาะปัสสาวะ 

เส้นไต 

เส้นเยื่อหุ้มหัวใจ 

เส้นซานเจียว 

เส้นถุงน้ําดี 

เส้นตับ 

เส้นตู 
เส้นเริ่น 

แผนภูมิท่ี 1.4 แสดงทิศทางการไหลเวียนของชี่และเลือดในเสน้จงิ 14 เส้น 

เส้นปอด 
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1.4 การเชื่อมโยงระหว่างเส้นเจ้ิงจิง 12 เส้นกับอวัยวะต่างๆ 
เส้นเจิ้งจิง 12 เส้น นอกจากเชื่อมโยงกับอวัยวะจ้างฝู่แล้ว ยังมีความสัมพันธ์กับอวัยวะอ่ืนๆ  

ท่ีเส้นจิงลั่วนั้นๆ ไหลเวียนผ่านเชื่อมโยงถึงกัน (ตารางท่ี 1.3) จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเลือกใช้จุด
ตามเส้นจิงลั่วเพ่ือรักษาตามการวินิจฉัยแยกภาวะโรค 
 
 
 

เส้นปอด เส้นลาํไส้ใหญ ่ 
ปลายน้ิวช้ี 

เส้นกระเพาะอาหาร 

ข้างปีกจมูก 

เส้นม้าม  
ด้านในน้ิวเท้าท่ี 1  

เส้นหัวใจ 

หัวใจ 

เส้นลาํไส้เล็ก 
 

ปลายน้ิวก้อย 

เส้นกระเพาะปัสสาวะ 

หัวตา 

เส้นไต 
 

ปลายน้ิวเท้าท่ี 5  

เส้นเยื่อหุ้มหัวใจ เส้นซานเจียว  
ปลายน้ิวนาง 

 ทรวงอก 

เส้นถุงนํ้าด ี

หางตา 

เส้นตับ 
ด้านนอกน้ิวเท้าท่ี 1  

(เลฺย่เชฺวีย) (ซางหยาง) 

(หยิงเซียง) 

(เฉิงช่ี) 
(ชงหยาง) (หยิ่นป๋าย) 

(ซ่าวชง) (ซ่าวเจ๋อ) 

(ทิงกง) 

(จิงหมิง) 
(จื้อยิน) (หย่งเฉฺวียน) 

(หลาวกง) (กฺวานชง) 

(ซือจู๋คง) 

(ถงจื่อเหลียว) 
(ต้าตุน) (จู๋หลินช่ี) 

ปอด 

 

แผนภูมิท่ี 1.5 แสดงการเชื่อมต่อของเส้นเจิ้งจิง 12 เส้น 
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 ตารางท่ี 1.3 การเชื่อมโยงระหว่างเส้นเจิ้งจิง 12 เส้น กับอวัยวะต่างๆ 

เส้นเจ้ิงจิง อวัยวะจ้างฝู่ท่ีเช่ือมโยง อวัยวะอื่นๆ ท่ีเช่ือมโยง 

เส้นปอด ปอด ลาํไส้ใหญ่ จงเจยีว กระเพาะอาหารตอนบน หลอดลม กล่องเสียง จมูก ผิวหนัง 

เส้นลาํไส้ใหญ ่ ลําไส้ใหญ่ ปอด ฟันล่าง ปาก จมูก 

เส้นกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหาร ม้าม จมูก ฟันบน ริมฝีปาก หู ลําคอ 

เส้นม้าม ม้าม กระเพาะอาหาร หัวใจ คอหอย ลิ้น ใต้ลิ้น 

เส้นหัวใจ หัวใจ ลําไส้เล็ก ปอด หลอดเลือด ลิ้น ตา 

เส้นลาํไส้เล็ก ลําไส้เล็ก หัวใจ กระเพาะอาหาร คอหอย หู หัวตา หางตา จมูก 

เส้นกระเพาะปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะ ไต หัวตา หู สมอง 

เส้นไต ไต กระเพาะปัสสาวะ ตับ ปอด หวัใจ  คอหอย ลิ้น 

เส้นเยื่อหุม้หัวใจ เยื่อหุ้มหัวใจ ซานเจียว   

เส้นซานเจียว ซานเจียว เยื่อหุม้หัวใจ  หู หางตา 

เส้นถุงนํ้าด ี ถุงนํ้าดี ตับ หางตา ห ู

เส้นตับ ตับ ถุงนํ้าดี กระเพาะอาหาร ปอด 
อวัยวะเพศ คอหอย ริมฝีปาก                 
โพรงหลังจมูก ตา 

2. เส้นฉีจิง 8 เส้น (奇经八脉) 
เส้นฉีจิง หมายถึง เส้นพิเศษ 8 เส้น ประกอบด้วยเส้นตู เส้นเริ่น เส้นชง เส้นต้าย เส้นหยางเชียว 

เส้นยินเชียว เส้นหยางเหวย และเส้นยินเหวย รวม 8 เส้น เส้นฉีจิง 8 เส้น เป็นเส้นจิงลั่วท่ีแตกต่าง
จากเส้นเจิ้งจิง 12 เส้น คือ ไม่มีความสัมพันธ์กับอวัยวะจ้างฝู่และไม่มีความสัมพันธ์แบบคู่นอก-ใน 
แต่มีหน้าท่ีเฉพาะ คือ ควบคุมกํากับเชื่อมโยงเส้นจิงเส้นลั่วและปรับสมดุลชี่และเลือด 

เส้นทางไหลเวียนของเส้นฉีจิง 8 เส้น จะเชื่อมตัดกับเส้นเจิ้งจิง 12 เส้น ท้ังแนวนอนและแนวต้ัง 
โดยเส้นตูไหลเวียนผ่านก่ึงกลางลําตัวด้านหลัง เส้นเริ่นไหลเวียนผ่านก่ึงกลางลําตัวด้านหน้า  
เส้นตูและเส้นเริ่นมีจุดฝังเข็มบนเส้นจิงในตัว จึงเรียกรวมกับเส้นเจิ้งจิง 12 เส้น เป็น “เส้นจิง 14 เส้น”  
(แผนภูมิท่ี 1.4) ส่วนจุดฝังเข็มของเส้นชง เส้นต้าย เส้นยินเชียว เส้นหยางเชียว เส้นยินเหวย  
และเส้นหยางเหวย จะเชื่อมตัดกับเส้นจิง 14 เส้น 
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 ตารางท่ี 1.4 เส้นทางไหลเวียนและสรรพคุณของเส้นฉีจิง 8 เส้น 

เส้นฉีจิง 8 เส้น เส้นทางไหลเวียน สรรพคุณ 
 

เริ่น 
เริ่มจากฝีเยบ็ ไหลเวียนตามแนวก่ึงกลางท้อง 
และหน้าอก สิ้นสุดท่ีใต้คาง 

หล่อเลี้ยงเส้นยิน 6 เส้น  
ปรับการไหลเวียนช่ีของเส้นยิน  
มีสมญานาม “ทะเลแห่งเส้นยิน” 

ตู 
เริ่มจากก้นกบ ไหลเวียนตามแนวก่ึงกลางเอวและหลัง 
ข้ึนไปศีรษะ วกลงไปท่ีหน้าผาก สิ้นสุดท่ีเหงือกบน 

กํากับเส้นหยาง 6 เส้น  
ปรับการไหลเวียนช่ีของเส้นหยาง 
 มีสมญานาม“ทะเลแห่งเส้นหยาง” 

 

 

ชง 

เริ่มท่ีท้องน้อย โผล่ท่ีฝีเย็บ ไหลเวียนตามแนว 
สันหลังด้านใน เส้นสาขาแรกเช่ือมกับเส้นไต  
แล้วว่ิงคู่ขนานกันข้ึนมาตามแนวเส้นก่ึงกลางท้อง
ขนาบข้างสะดือ ข้ึนไปท่ีหน้าอก เส้นสาขาท่ี 2  
ไหลเวียนไปท่ีลําคอ วนรอบริมฝีปาก เส้นสาขา 
ท่ี 3 ไหลเวียนไปขาด้านใน ถึงซอกน้ิวหัวแม่เท้า 
และฝ่าเท้า 

สะสมช่ีและเลือดของเส้นเจิ้งจิง 
12 เส้น มีสมญานาม  
“ทะเลแห่งเส้นเจิ้งจิง 12 เส้น” 
และ “ทะเลแห่งเลือด”  

ต้าย เริ่มท่ีใต้ชายโครง วนรอบเอว 
ควบคุมเส้นจิงลั่วทีไหลเวียน 
ผ่านลําตัวท้ังหมด 

ยินเหวย 
เริ่มท่ีน่องด้านใน ไหลเวียนตามแนวเส้นม้าม 
และเส้นตับ ข้ึนมาถึงลําคอ บรรจบกับเส้นเริ่น 

เช่ือมโยงเส้นยินท้ังหมด 

หยางเหวย 
เริ่มท่ีเท้าด้านนอก ไหลเวียนตามแนวเส้นถุงนํ้าดี  
ข้ึนมาถึงท้ายทอย บรรจบกับเส้นตู 

เช่ือมโยงเส้นหยางท้ังหมด 

ยินเชียว 
เริม่ท่ีใตต้าตุ่มใน ไหลเวียนตามแนวเส้นไตข้ึนมา 
ถึงหัวตา บรรจบกับเส้นหยางเชียว 

ปรับการเคลื่อนไหวของขา  
ควบคุมการนอนหลับ 

หยางเชียว เริ่มท่ีใต้ตาตุ่มนอก ไหลเวียนตามแนวเส้น 
กะเพาะปัสสาวะ ข้ึนมาถึงหัวตา บรรจบกับเส้นยินเชียว 

ปรับการเคลื่อนไหวของขา  
ควบคุมการนอนหลับ 

3. เส้นจิงเปฺย๋ 12 เส้น (十二经别) 
เส้นจิงเปฺย๋ 12 เส้น เป็นเส้นจิงลั่วแขนงท่ีแยกออกจากเส้นเจิ้งจิง 12 เส้น ไหลลึกเข้าสู่ 

ภายในทรวงอกและช่องท้อง เพ่ิมการเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างเส้นเจิ้งจิงคู่นอก-ในกับอวัยวะจ้างฝู่   
ให้มากข้ึน เส้นจิงเปฺย๋ 12 เส้น มักแยกออกจากเส้นเจิ้งจิง 12 เส้น บริเวณใกล้ข้อศอกและเข่า 
กระจายเข้าสู่ทรวงอก ช่องท้อง และศีรษะ การไหลเวียนมี 4 ทิศทาง คือ “แยก เข้า ออก รวม”  
หมายถึง แยกออกจากเส้นเจิ้งจิง 12 เส้น เข้าสู ่ทรวงอกและช่องท้อง แล้วออกที่ลําคอ   
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และศีรษะ เส้นจิงเปฺย๋ของเส้นหยางบรรจบท่ีเส้นจิงลั่วเดิม เช่น เส้นจิงเปฺย๋ของเส้นหยางหมิงเท้า
บรรจบท่ีเส้นหยางหมิงเท้า ส่วนเส้นจิงเปฺย๋ของเส้นยินบรรจบท่ีเส้นหยางท่ีสัมพันธ์นอก-ใน 
กับเส้นยินนั้น เช่น เส้นจิงเปฺย๋ของเส้นท่ายยินเท้าบรรจบท่ีเส้นหยางหมิงเท้า ทําให้ได้ความสัมพันธ์
นอก-ใน เป็น 6 คู่ เรียกว่า “ลิ่วเหอ” (6 คู่บรรจบ) การไหลเวียน 4 ทิศทาง “แยก เข้า ออก รวม” 
ช่วยเชื่อมความเป็นคู่นอก-ในของเส้นเจิ้งจิงท้ังสอง เพ่ิมความสัมพันธ์ระหว่างเส้นเจิ้งจิงกับอวัยวะ
จ้างฝู่ ทําให้เส้นยินสามารถเชื่อมโยงไปถึงใบหน้าและศีรษะ 
 
4. เส้นล่ัว 15 เส้น (十五络脉) 

เส้นเจิ้งจิง 12 เส้น ต่างมีเส้นลั่ว 1 เส้น แยกออกมาท่ีบริเวณแขนขา รวมกับเส้นลั่วของเส้นเริ่น
ท่ีลําตัวด้านหน้า เส้นลั่วของเส้นตูท่ีลําตัวด้านหลัง และเส้นลั่วใหญ่ของม้ามท่ีลําตัวด้านข้าง 
ท้ังหมดเป็นเส้นลั่ว 15 เส้น  

เส้นลั่วที่แยกออกมาจากจุดลั่วของเส้นเจิ้งจิง 12 เส้น ที่บริเวณแขนขาจะไหลเวียน 
ไปเชื่อมกับเส้นเจิ้งจิงที่สัมพันธ์เป็นคู่นอก-ใน มีหน้าที่เชื่อมความสัมพันธ์ความเป็นคู่นอก-ใน
และเสริมการไหลเวียนในส่วนท่ีเส้นเจิ้งจิงไปไม่ถึง เส้นลั่วบริเวณลําตัวจะกระจายอยู่ที่ด้านหน้า 
ด้านหลัง และด้านข้างลําตัว มีหน้าท่ีเพ่ิมการไหลเวียนชี่และเลือด 

เส้นลั่วกับเส้นจิงเปฺย๋ 12 เส้น ล้วนแยกออกมาจากเส้นเจิ้งจิง 12 เส้น มีหน้าท่ีเชื่อมสัมพันธ์
ความเป็นคู่นอก-ใน แตกต่างกันท่ีเส้นจิงเปฺย๋ 12 เส้น อยู่ลึกลงไปในร่างกาย จึงไม่มีจุดฝังเข็มและไม่มี
ข้อบ่งชี้ในการรักษาโรค ส่วนเส้นลั่วอยู่ใกล้ผิวกาย ต่างมีจุดลั่วเป็นจุดฝังเข็มและมีข้อบ่งชี้ 
ในการรักษาโรค  

เส้นลั่วมีชื่อเรียกแตกต่างกันตามลักษณะ ขนาด และตําแหน่ง เส้นลั่วท่ีแยกออกมา 
อยู่ในตําแหน่งต้ืน เรียกว่า ฝูล่ัว เส้นลั่วท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดกระจายท่ัวร่างกาย เรียกว่า ซุนล่ัว 
ส่วน เซฺว่ียล่ัว หมายถึง หลอดเลือดฝอย ท้ังนี้เส้นลั่วหลัก 15 เส้น เป็นเส้นลั่วท่ีใหญ่ท่ีสุด มีหน้าท่ี
ควบคุมกํากับเส้นฝูลั ่ว เส้นซุนลั่ว และเส้นเซฺวี ่ยลั ่ว เพื่อกระจายชี่และเลือดให้ไหลเวียน 
ไปหล่อเลี้ยงทั่วร่างกาย เส้นลั่วทําให้การไหลเวียนของเส้นเจิ้งจิง 12 เส้น จากแนวเส้นหลัก
กระจายออกเป็นตาข่าย การไหลเวียนของชี่และเลือดจึงกระจายไปท่ัวร่างกาย หล่อเลี้ยง 
การทํางานของอวัยวะต่างๆ ให้เป็นปกติ 

 
5. เส้นจิงจิน 12 เส้น (十二经筋) 

เส้นจิงจิน 12 เส้น เป็นระบบเอ็นและกล้ามเนื้อท่ีชี่ของเส้นเจิ้งจิง 12 เส้น ไหลเวียนผ่าน 
แบ่งตามการไหลเวียนของเส้นเจิ้งจิงเป็นยินมือและเท้า 6 เส้น เส้นหยางมือและเท้า 6 เส้น  
รวมเป็น 12 เส้น 
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เส ้นจิงจ ินมีจ ุดเริ ่ม ที ่ปลายแขนขา ไหลเว ียนผ่านกระดูกและข้อต่อ บางเส ้น
ไหลเวียนเข้าทรวงอกหรือช่องท้อง แต่ไม่ผ่านอวัยวะจ้างฝู่ เส้นหยางมือและเท้า 6 เส้น 
ไหลเวียนผ่านศีรษะและตา ส่วนเส้นยินมือ 3 เส้น ไหลเวียนผ่านทรวงอก และเส้นยินเท้า 3 เส้น 
ไหลเวียนผ่านอวัยวะเพศ หน้าท่ีของเส้นจิงจิน 12 เส้น คือ ควบคุมกระดูก การเคลื่อนไหวข้อต่อ 
ดูแลการเคลื ่อนไหวของร่างกายให้เป็นปกติ และช่วยให้ร่างกายทรงตัวอยู ่ในท่าปกติ 
(ตัวอย่างดังภาพท่ี 1.1และ 1.2) 

 
    ภาพท่ี 1.1 เส้นจิงจินท่ีหล่อเลี้ยงโดยเส้นไต    ภาพท่ี 1.2 เส้นจิงจินท่ีหล่อเลี้ยงโดยเส้นซานเจียว 
 
6. ผีปู้ 12 แนว (十二皮部) 

ผีปู้ 12 แนว เป็นบริเวณผิวกายท่ีสะท้อนการทํางานของเส้นเจิ้งจิง 12 เส้น และเป็นบริเวณ 
ท่ีชี่ของเส้นลั่วกระจายอยู่ ผีปู้แบ่งผิวกายตามยินและหยางของมือและเท้าเป็น 12 แนว เนื่องจากผิวกาย
เป็นส่วนนอกสุดของร่างกาย จึงเป็นเสมือนกําแพงก้ันข้าศึก ปกป้องร่างกายจากเสฺยชี่ นอกจากนี้
การเปลี่ยนแปลงของโรคท่ีเส้นจิงลั่วยังสะท้อนออกมาท่ีผีปู้ได้ ดังนั้น การวินิจฉัยแยกภาวะโรค
และรักษาตามอาการและอาการแสดงภายนอก จึงสามารถประเมินและรักษาโรคท่ีอยู่ภายในได้ 
การใช้เข็มผิวหนัง การลนยา และการครอบกระปุก เป็นหลักการรักษาระดับผีปู้ เพ่ือให้ได้ผลถึงภายใน  
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หน้าท่ีของเส้นจิงล่ัว 

คัมภีร์หฺวางต้ีเน่ยจิง ภาคหลิงซู บทจิงม่าย (经脉) กล่าวถึงหน้าท่ีของเส้นจิงลั่วว่า  
“เส้นจิงลั่วกําหนดชะตาชีวิต สะท้อนโรค ปรับภาวะแกร่ง-พร่อง จะปล่อยให้ติดขัดไม่ได้”  
จึงสรุปหน้าท่ีของเส้นจิงลั่วได้ดังนี้ 

1. เชื่อมโยงภายนอกและภายในร่างกาย ทําให้อวัยวะจ้างฝู่ แขนขา ผิวหนัง กล้ามเนื้อ กระดูก 
และเนื้อเยื่อทุกส่วนของร่างกาย (นอก-ใน บน-ล่าง หน้า-หลัง ซ้าย-ขวา) เป็นหนึ่งเดียวกัน 

2. เป็นเส้นทางไหลเวียนของชี่และเลือด เพ่ือหล่อเลี้ยงร่างกายและปรับสมดุลยินหยาง 
3. ปกป้องร่างกายจากเสฺยชี่ สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของโรคและอาการ 
4. ส่งต่อสัญญาณสู่ตําแหน่งหรืออวัยวะท่ีเก่ียวข้อง ปรับสมดุลภาวะแกร่ง-พร่อง 

ภาพท่ี 1.3 ผีปู้ 12 แนว 
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การประยุกต์ทฤษฎีเส้นจิงลั่วทางคลินิก 
1. การวินิจฉัยแยกภาวะโรค 
  1.1 การวินิจฉัยแยกภาวะโรคด้วยเส้นจิงลั่ว เป็นวิธีหนึ่งท่ีใช้แยกภาวะโรคตามชนิดเส้นจิงลั่ว 
เนื่องจากเส้นจิงลั่วมีแนวทางการไหลเวียนผ่านตําแหน่งของตนเองและเชื่อมโยงกับอวัยวะจ้างฝู่ 
สามารถสะท้อนภาวะโรคของเส้นจิงลั่วนั้นๆ และอวัยวะจ้างฝู่ท่ีเชื่อมโยงสัมพันธ์ ในทางคลินิก
สามารถวิเคราะห์จากอาการของโรค ตําแหน่งท่ีไหลเวียนผ่าน และอวัยวะท่ีสังกัดเส้นจิงลั่ว  
แล้วแยกภาวะโรคตามเส้นจิงลั่ว เช่น ปวดศีรษะบริเวณหน้าผากเก่ียวข้องกับเส้นหยางหมิง  
ปวดศีรษะด้านข้างเก่ียวข้องกับเส้นซ่าวหยาง ปวดศีรษะด้านหลังเก่ียวข้องกับเส้นท่ายหยาง  
ปวดกลางกระหม่อมเก่ียวข้องกับเส้นเจฺวี๋ยยิน เป็นต้น 
 1.2 การวิเคราะห์โรคด้วยการสังเกตเส้นจิงลั่ว เป็นการวินิจฉัยโรคด้วยการสังเกตการเปลี่ยนแปลง
บริเวณผิวหนังท่ีเส้นจิงลั่วไหลเวียนผ่าน โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสี ความมันวาว เนื้อเยื่อ
และผิวหนังบริเวณจุดฝังเข็ม เช่น ผิวนูน ผิวเป็นริ้วรอย เปลี่ยนสี หมองคล้ํา เป็นต้น โดยผิวสีเขียว
สะท้อนถึงความเย็นและอาการปวด ผิวสีแดงสะท้อนถึงความร้อน เช่น กระเพาะอาหารมีความร้อน 
บริเวณเนินโคนหัวแม่มือจะแดง เป็นต้น 
 1.3 การตรวจโรคด้วยการกดคลําเส้นจิงลั่วหรือจุดฝังเข็ม วินิจฉัยโรคด้วยการหาความผิดปกติ
บนเส้นจิงลั่วหรือจุดฝังเข็ม เช่น กดเจ็บ ชา ก้อนแข็ง บวม รอยบุ๋ม เป็นต้น ด้วยการกดคลํา 
มักใช้กับบริเวณจุดเป้ยซู จุดมู่ จุดหยวน จุดซ่ี จุดเหอ และจุดปฏิกริยา 
2. การรักษา  
 2.1 ใช้เลือกจุดฝังเข็ม นอกจากเลือกใช้จุดบริเวณใกล้เคียงท่ีมีพยาธิสภาพแล้ว ยังใช้จุดไกล 
ซ่ึงอยู่บนเส้นจิงลั่วท่ีอวัยวะสังกัดมีพยาธิสภาพ หลักการ คือ ป่วยข้างบนใช้จุดข้างล่าง ป่วยด้านหน้า 
ใช้จุดด้านหลัง เช่น ปวดกระเพาะอาหารเลือกจุดใกล้ คือ จงหว่าน (CV 12) และเลือกจุดไกล 
คือ จู๋ซานหลี่ (ST 36) หรือเหลียงชิว (ST 34) เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้วิธีเจาะปล่อยเลือดรักษาโรค  
เช่น เจาะปล่อยเลือดท่ีเหว่ยจง (BL 40) รักษาอาการปวดหลัง เป็นต้น 
 2.2 ใช้เลือกยาสมุนไพรตามตําแหน่งการออกฤทธิ์ ยาสมุนไพรมีสรรพคุณในการรักษา 
ตามการออกฤทธิ์ต่อเส้นจิงลั่ว โดยภาวะโรคต่างๆ สามารถแยกตามเส้นจิงลั่วได้ ดังนั้น ยาสมุนไพร
ท่ีรักษาภาวะโรคนั้นๆ จึงเป็นยาของเส้นจิงลั่วนั้นๆ ด้วย เช่น กุ้ยจือรักษาอาการกลัวหนาว เป็นไข้ 
ซ่ึงเป็นกลุ่มอาการท่ายหยาง จึงเป็นยาสมุนไพรของเส้นท่ายหยาง เป็นต้น 



บทที่ 2 
ทฤษฎีจุดฝังเข็ม 

Theory of the Acupoints 

การแบ่งประเภทของจุดฝังเข็ม 
 จุดฝังเข็มแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
 1. จุดจิง（（（（经穴经穴经穴经穴））））เป็นจุดท่ีมีชื่อเรียกและตําแหน่งท่ีแน่นอนในเส้นจิง 14 เส้น มีสรรพคุณสําคัญ
ในการรักษาโรคหรืออาการผิดปกติของเส้นจิงลั่วและอวัยวะจ้างฝู่ท่ีสัมพันธ์กัน 

2. จุดนอกระบบ（（（（经外奇穴经外奇穴经外奇穴经外奇穴））））เป็นจุดที่มีชื่อเรียกและตําแหน่งที่แน่นอน แต่ไม่ได้สังกัด
ในเส้นจิง 14 เส้น ส่วนมากมีสรรพคุณการรักษาเฉพาะโรค ประวัติศาสตร์การแพทย์แผนจีนมีการบันทึก
จุดนอกระบบต่างๆ  กันไป และมีพัฒนาการจัดบางจุดเข้าเป็นจุดจิงในเส้นจิง 14 เส้น 

3. จุดอาซ่ือ（（（（阿是穴阿是穴阿是穴阿是穴））））เป็นจุดท่ีมีการสะท้อนพยาธิสภาพของโรค แสดงออกด้วยการกดเจ็บ
หรือมีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง ไม่มีชื่อและตําแหน่งท่ีแน่นอน; จุดเทียนอิ้ง (天应天应天应天应) จุดปู๋ต้ิง (不定不定不定不定) 
จุดกดเจ็บ ก็เรียก 
 การตั้งช่ือจุด ชื่อจุดทุกจุดล้วนมีความหมาย แพทย์จีนยุคก่อนใช้วิธีเปรียบเทียบลักษณะ 
ตําแหน่งและสรรพคุณของจุดเป็นพ้ืนฐาน ร่วมกับนําลักษณะธรรมชาติของโรคและหลักทฤษฎี
การแพทย์แผนจีนมาใช้ในการต้ังชื่อจุด การเข้าใจความหมายของชื่อจุดจะช่วยให้จดจําตําแหน่ง
และสรรพคุณของจุดได้ดี โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1. ต้ังชื่อตามตําแหน่งของร่างกาย เช่น ว่านกู่ (SI 4) แปลว่า “กระดูกข้อมือ” ตําแหน่งจุด
อยู่ท่ีด้านหลังของข้อมือ ต้าจุย (GV 14) แปลว่า “ปุ่มกระดูกใหญ่” ตําแหน่งจุดอยู่ใต้ปุ่มกระดูกคอท่ี 7 
ซ่ึงนูนใหญ่ท่ีสุด เป็นต้น 

2. ต้ังชื่อตามสรรพคุณการรักษา เช่น จิงหมิง (BL 1) แปลว่า “ตาสว่าง” กวางหมิง (GB 37) 
แปลว่า “แสงสว่าง” ใช้รักษาโรคตา; สุ่ยเฟิน (CV 9) แปลว่า “สันปันน้ํา” สุ่ยต้าว (ST 28) แปลว่า 
“ทางน้ําไหล” ใช้รักษาโรคบวมน้ํา เป็นต้น 

3. ต้ังชื่อตามธรรมชาติขององค์ประกอบฟ้าดิน โดยนําชื่อของวัตถุฟากฟ้า เช่น รื่อ (日: ดวงอาทิตย์) 
เยฺวี่ย (月: ดวงจันทร์) ซิง (星: ดวงดาว) และชื่อของสภาพภูมิประเทศ เช่น ซาน (山: ภูเขา) 
ห่าย (海: ทะเล) มารวมกันเป็นชื่อจุด เช่น รื่อเยฺวี่ย (GB 24) เฉิงซาน (BL 57) ซ่าวห่าย (HT 3) เป็นต้น 

4. ต้ังชื่อตามชื่อพืชหรือสัตว ์โดยเปรียบเทียบตามสภาพลักษณะของจุด เช่น ฝูทู่ (ST 32) แปลว่า 
“กระต่ายหมอบ” หยฺวีจี้ (LU 10) แปลว่า “ขอบด้านข้างของปลา” ฉวนจู๋ (BL 2) แปลว่า “กอไผ่” เป็นต้น 



 
 
14                                                                     บทท่ี 2 ทฤษฎีจุดฝังเข็ม 
 

5. ต้ังชื่อตามลักษณะสถานที่ โดยนําลักษณะสถานท่ีมาพรรณนาเปรียบเทียบกับตําแหน่งจุด
หรือสรรพคุณเด่นในการรักษาของจุด เช่น เทียนจิ่ง (TE 10) แปลว่า “บ่อสวรรค์” ตําแหน่งอยู่ตรงแอ่ง
เหนือปลายข้อศอก เสินถาง (BL 44) แปลว่า “ห้องโถงของจิตใจ” มีสรรพคุณในการรักษา
อาการใจสั่น เจ็บหน้าอก นอนไม่หลับ เป็นต้น 

6. ต้ังชื่อตามทฤษฎีการแพทย์แผนจีน โดยอาศัยตําแหน่งหรือสรรพคุณในการรักษา ร่วมกับ
หลักยิน-หยาง อวัยวะจ้างฝู่ เส้นจิงลั่ว หรือชี่และเลือด มาต้ังชื่อ เช่น ชี่ห่าย (CV 6) แปลว่า “ทะเลแห่งชี่” 
ยินหลิงเฉฺวียน (SP 9) แปลว่า “น้ําพุแห่งยิน” หยางหลิงเฉฺวียน (GB 34) แปลว่า “น้ําพุแห่งหยาง” เป็นต้น 

สรรพคุณของจุดฝังเข็ม 
 จุดฝังเข็มมีสรรพคุณท่ีเหมือนและต่างกัน มีกฎเกณฑ์ตามกายวิภาคซ่ึงแบ่งได้ดังนี้  

1. รักษาโรคใกล้ มีสรรพคุณรักษาโรคในตําแหน่งท่ีจุดอยู่ บริเวณข้างเคียง และโรคของอวัยวะ
ในตําแหน่งใกล้เคียง สรรพคุณนี้เป็นคุณสมบัติท่ัวไปของจุดฝังเข็มทุกจุด ดังคํากล่าวท่ีว่า “จุดอยู่ท่ีไหน 
รักษาโรคท่ีนั่น” เช่น จิงหมิง (BL 1) และฉวนจู๋ (BL 2) อยู่ใกล้ตา รักษาโรคตา; ตู๋ปี๋ (ST 35) 
และเน่ยซีเหยี่ยน (EX-LE 4) อยู่ท่ีเข่า รักษาโรคข้อเข่า เป็นต้น 

2. รักษาโรคไกล  มีสรรพคุณในการรักษาโรคท่ีอยู่ไกลจากตําแหน่งของจุดในเส้นจิง 14 เส้น
โดยเฉพาะจุดบริเวณแขนขาต้ังแต่ข้อศอกและข้อเข่าลงไปในเส้นเจิ้งจิง 12 เส้น จะมีสรรพคุณ
ในการรักษาโรคไกลได้โดดเด่นเป็นพิเศษ เช่น เหอกู่ (LI 4) ใช้รักษาโรคคอและใบหน้า ซ่ึงเป็นบริเวณ
ท่ีเส้นลําไส้ใหญ่ไหลเวียนผ่าน เป็นต้น เป็นไปตามหลักท่ีว่า “เส้นจิงลั่วผ่านท่ีใด ให้ผลการรักษาไปถึงท่ีนั่น” 
สรรพคุณเฉพาะ  
 1. สรรพคุณออกฤทธิ์ 2 ทิศทาง จุดฝังเข็มจุดเดียวมีสรรพคุณ 2 อย่างท่ีมีฤทธิ์ตรงกันข้าม 
ต่ออวัยวะเดียวกันซ่ึงมีพยาธิสภาพต่างกัน เช่น อุจจาระร่วง ใช้เทียนซู (ST 25) เพ่ือระงับการถ่าย 
ขณะท่ีท้องผูกก็ใช้เทียนซู (ST 25) เพ่ือระบาย หรือเน่ยกฺวาน (PC 6) สามารถรักษาได้ท้ังภาวะ
หัวใจเต้นช้าและเต้นเร็วผิดปกติ เป็นต้น 
 2. สรรพคุณออกฤทธิ์ท่ัวร่างกาย เช่น ต้าจุย (GV 14) ใช้ขจัดความร้อน เป็นต้น 

3. สรรพคุณพิเศษ เช่น จื้อยิน (BL 67) ใช้ปรับเปลี่ยนท่าทารก เป็นต้น 
หลักการแบ่งสรรพคุณจุด 
 สรรพคุณจุดมีลักษณะและกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอน หลักการสําคัญแบ่งเป็น 2 ข้อ คือ  

1. แบ่งสรรพคุณตามเส้นจิงล่ัว จุดฝังเข็มบนแขนขาท่ีสังกัดเส้นเจิ้งจิง 12 เส้น สามารถใช้
รักษาโรคบริเวณท่ีเส้นจิงลั่วไหลเวียนผ่านและรักษาโรคของอวัยวะท่ีสัมพันธ์กับเส้นจิงลั่ว ในการ
ฝังเข็มรักษาโรค แพทย์จีนสมัยโบราณจะให้ความสําคัญกับเส้นจิงลั่วที่สัมพันธ์กับโรคมากกว่า
จุดฝังเข็ม กล่าวคือ เน้นเส้นจิงลั่วมากกว่าเน้นจุดฝังเข็ม เช่น ปวดฟัน กระหายน้ํา ใช้เส้นหยางหมิง 
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เป็นต้น จากประสบการณ์ทางคลินิกพบว่า จุดต่างๆ บนเส้นจิงลั่วเดียวกันสามารถรักษากลุ่มโรค
พ้ืนฐานบนเส้นจิงลั่วเดียวกันได้ เช่น ฉ่ือเจ๋อ (LU 5) เลี่ยเชฺวีย (LU 7) และหยฺวีจี้ (LU 10) บนเส้นปอด 
สามารถรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคปอด ไอ หรือหอบหืดได้ เป็นต้น ตามกฎเกณฑ์การแบ่งสรรพคุณ
การรักษาตามเส้นจิงลั่ว จึงมีคํากล่าวว่า “ยอมให้ใช้จุดผิด แต่ไม่ยอมให้เลือกเส้นจิงลั่วผิด” 
 เส้นจิงลั่วแต่ละเส้นมีสรรพคุณเด่นเฉพาะตัวและสรรพคุณร่วมกับเส้นจิงลั่วอื่น 
ในส่วนของเส้นตูและเส้นเริ่นก็มีสรรพคุณนี้ เช่น เส้นเริ่นมีสรรพคุณดึงหยางกลับ เหนี่ยวรั้งจิง 
และเสริมสุขภาพ เส้นตูรักษาโรคหลอดเลือดสมอง หมดสติ และกลุ่มโรคไข้ เส้นจิงลั่วท้ัง 2 เส้นนี้
มีสรรพคุณร่วมในการรักษาโรคระบบจิตประสาท อวัยวะจ้างฝู่ และโรคนรีเวชได้ เป็นต้น 
(ตารางท่ี 2.1-2.5) 

   ตารางท่ี 2.1 ข้อบ่งชี้ของเส้นยินมือ 3 เส้น 

เส้นจิงลั่ว ข้อบ่งชี ้ ข้อบ่งชี้ร่วม 2 เส้น ข้อบ่งชี้ร่วม 3 เส้น 
เส้นปอด โรคปอด โรคในคอหอย  

โรคในทรวงอก 
เส้นเยื่อหุม้หัวใจ 

โรคหัวใจ  
โรคกระเพาะอาหาร 

 

โรคระบบจิตประสาท 
เส้นหัวใจ โรคหัวใจ 

 ตารางท่ี 2.2 ข้อบ่งชี้ของเส้นหยางมือ 3 เส้น 

เส้นจิงลั่ว ข้อบ่งชี ้ ข้อบ่งชี้ร่วม 2 เส้น ข้อบ่งชี้ร่วม 3 เส้น 

เส้นลาํไส้ใหญ ่ โรคบรเิวณใบหน้า จมูก ปาก 
ฟัน 

 

โรคบริเวณลําคอ  
กลุ่มโรคไข้ 

เส้นซานเจียว โรคบรเิวณศีรษะด้านข้าง
สีข้าง 

โรคตา โรคห ูเส้นลาํไส้เล็ก โรคระบบจิตประสาท  
โรคบรเิวณศีรษะด้านหลัง 
ไหล่ สะบัก  
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 ตารางท่ี 2.3 ข้อบ่งชี้ของเส้นยินเท้า 3 เส้น 

เส้นจิงลั่ว ข้อบ่งชี้ ข้อบ่งชี้ร่วม 2 เส้น ข้อบ่งชี้ร่วม 3 เส้น 

เส้นม้าม โรคกระเพาะอาหาร โรคม้าม  
โรคในช่องท้อง                 
โรคนรเีวช เส้นตับ โรคตับ 

โรคของอวัยวะเพศ 
เส้นไต โรคไต โรคปอด โรคในคอหอย 

 ตารางท่ี 2.4 ข้อบ่งชี้ของเส้นหยางเท้า 3 เส้น 

เส้นจิงลั่ว ข้อบ่งชี้ ข้อบ่งชี้ร่วม 2 เส้น ข้อบ่งชี้ร่วม 3 เส้น 
 

เส้นกระเพาะอาหาร 
โรคบริเวณใบหน้า ปาก ฟัน 
คอหอย กระเพาะอาหาร
และลาํไส ้

 

โรคระบบจิตประสาท  
กลุ่มโรคไข้ 

 

เส้นถุงนํ้าด ี
โรคบรเิวณศีรษะด้านข้าง 
สีข้าง ต้นคอ  โรคห ู
โรคถุงนํ้าด ี

โรคตา 
 
เส้นกระเพาะปัสสาวะ 

โรคบริเวณศีรษะด้านหลัง  
ต้นคอ หลัง โรคลําไส้ใหญ่ 
และทวารหนัก  
โรคอวัยวะจ้างฝู่ 

 ตารางท่ี 2.5 ข้อบ่งชี้ของเส้นเร่ินและเส้นตู 

เส้นจิงลั่ว ข้อบ่งชี ้ ข้อบ่งชี้ร่วม 2 เส้น 

เส้นเริ่น 
โรคหลอดเลือดสมองชนิดหลุด  
ภาวะเย็นพร่อง โรคของเซี่ยเจียว 

โรคระบบจิตประสาท โรคอวัยวะจ้างฝู่  
โรคนรเีวช  

เส้นต ู

โรคหลอดเลือดสมอง  
ภาวะหมดสติ กลุ่มโรคไข้ 
โรคบรเิวณใบหน้าและศีรษะ 

 2. แบ่งสรรพคุณตามตําแหน่ง จุดอยู่บริเวณร่างกายส่วนใด สามารถรักษาโรคบริเวณนั้นได้
อาศัยสรรพคุณตามตําแหน่งจุดและสรรพคุณเด่นของจุดร่วมกัน เช่น จุดบริเวณศีรษะ ใบหน้า 
ท้ายทอย สามารถรักษาโรคของใบหน้า หู ตา คอ จมูก และท้ายทอย จุดบริเวณศีรษะด้านหลังสามารถ
รักษาโรคระบบจิตประสาท เป็นต้น (ตารางท่ี 2.6-2.15) 
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 ตารางท่ี 2.6 ตําแหน่งและสรรพคุณของจุดฝังเข็มบริเวณศีรษะ 

  ตําแหน่งจุดฝังเข็ม รักษาบริเวณ/โรค/อาการ 

หน้าผาก ด้านข้าง หน้าผาก ศีรษะด้านข้าง ตา จมูก  

แก้ม แก้ม ฟัน ปาก ริมฝีปาก 

ด้านหลัง ศีรษะด้านหลัง ท้ายทอย ระบบจติประสาท 

ต้นคอ ต้นคอ ระบบจติประสาท ตา เสียงแหบหาย 

ตา ตา 

จมูก จมูก 

หู หู 

ลําคอ ลําคอ ลิ้น หลอดอาหาร หลอดลม หอบหืด เสียงแหบหาย 

 ตารางท่ี 2.7 ตําแหน่งและสรรพคุณของจุดฝังเข็มบริเวณลําตัวด้านหน้า 

ตําแหน่งจุดฝังเข็ม รักษาบริเวณ/โรค/อาการ 

ทรวงอก ทรวงอก ปอด หัวใจ 

แนวก่ึงกลางทรวงอกช่วงกระดูกซี่โครงท่ี 
1– 5 

ทรวงอก ปอด 

แนวก่ึงกลางทรวงอกช่วงลิ้นป่ี ระบบจิตประสาท 

ท้อง  ม้าม กระเพาะอาหาร ถุงนํ้าด ี

แนวก่ึงกลางท้อง กระเพาะอาหาร 

สุ่ยเฟิน (CV 9) บวมนํ้า 

ท้องน้อย อวัยวะเพศ ไต กระเพาะปัสสาวะ ลําไส้ รอบเดือนผิดปกติ  
ตกขาว  

แนวก่ึงกลางท้องน้อย                              ไต กระเพาะปัสสาวะ อวัยวะเพศ ตกขาว รอบเดือนผิดปกติ  
เซี่ยเจยีว ภาวะพร่อง หลอดเลือดสมองชนิดหลดุ  
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 ตารางท่ี 2.8 ตําแหน่งและสรรพคุณของจุดฝังเข็มบริเวณหลัง ไหล่ และเอว 

ตําแหน่งจุดฝังเข็ม รักษาบริเวณ/โรค/อาการ 
ไหล่ กระดูกสะบัก ไหล่ กระดูกสะบัก ศีรษะ ท้ายทอย 

ปุ่มกระดูกสันหลังอกท่ี 1–7 ปอด กลุ่มโรคไข้ ระบบจติประสาท 
ปุ่มกระดูกสันหลังอกท่ี 9  
ถึงกระดูกสันหลังเอวท่ี 1 

ม้าม กระเพาะอาหาร กระดูกสันหลังเอว ระบบจติประสาท 

ปุ่มกระดูกสันหลังเอวท่ี 2 ถึงกระดูกก้นกบ ไต รอบเดือนผดิปกต ิ
หลังส่วนบน ปอด หัวใจ 

หลังส่วนลา่ง ตับ ถุงนํ้าดี ม้าม กระเพาะอาหาร 

เอว ก้นกบ ไต กระเพาะปัสสาวะ ทวารหนัก รอบเดือนผิดปกติ ตกขาว 

 ตารางท่ี 2.9 ตําแหน่งและสรรพคุณของจุดฝังเข็มบริเวณลําตัวด้านข้าง  

ตําแหน่งจุดฝังเข็ม รักษาบริเวณ/โรค/อาการ 
สีข้าง ตับ ถุงนํ้าดี สีข้าง 

เอว ม้าม กระเพาะอาหาร รอบเดือนผดิปกติ ตกขาว 

 ตารางท่ี 2.10 ตําแหน่งและสรรพคุณของจุดฝังเข็มบริเวณแขนด้านใน  

ตําแหน่งจุดฝังเข็ม รักษาบริเวณ/โรค/อาการ 
รักแร้ถึงข้อศอก เหนือข้อศอก 

เส้นปอด ทรวงอก ปอด คอหอย 

เส้นเยื่อหุม้หัวใจ ทรวงอก กระเพาะอาหาร ระบบจติประสาท 

เส้นหัวใจ ทรวงอก ระบบจิตประสาท 

น้ิวมือ ระบบจิตประสาท ไข้สูง หมดสติเฉียบพลัน 

  ตารางท่ี 2.11 ตําแหน่งและสรรพคุณของจุดฝังเข็มบริเวณแขนด้านนอก 

ตําแหน่งจุดฝังเข็ม รักษาบริเวณ/โรค/อาการ 
ไหล่ถึงข้อศอก ไหล่ แขนด้านนอก 

เส้นลาํไส้ใหญ ่ ใบหน้า ตา จมูก ปาก ฟัน กลุ่มโรคไข้ 

เส้นซานเจียว ศีรษะด้านข้าง หู ตา คอ กลุม่โรคไข้ 

เส้นลาํไส้เล็ก ศีรษะด้านหลัง หู ตา ไหล่ สะบัก ระบบจิตประสาท 

น้ิวมือ ไข้สูง หมดสตเิฉียบพลัน 
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 ตารางท่ี 2.12 ตําแหน่งและสรรพคุณของจุดฝังเข็มบริเวณก้นและขาด้านหลัง 

ตําแหน่งจุดฝังเข็ม รักษาบริเวณ/โรค/อาการ 

ก้นถึงต้นขา ก้น 

ข้อพับเข่าถึงข้อเท้า หลังส่วนลา่ง ทวารหนัก 

ข้อเท้าถึงปลายเท้า หลังส่วนลา่ง ระบบจติประสาท กลุ่มโรคไข้ 

 ตารางท่ี 2.13 ตําแหน่งและสรรพคุณของจุดฝังเข็มบริเวณขาด้านหน้า 

ตําแหน่งจุดฝังเข็ม รักษาบริเวณ/โรค/อาการ 

ขาหนีบถึงเข่า ขา หัวเข่า 

เข่าถึงข้อเท้า กระเพาะอาหารและลําไส ้

ข้อเท้าถึงปลายเท้า 
ใบหน้า ปาก ฟัน หลอดคอ กระเพาะอาหารและลําไส้ กลุ่มโรคไข้ 
ระบบจิตประสาท 

 ตารางท่ี 2.14 ตําแหน่งและสรรพคุณของจุดฝังเข็มบริเวณขาด้านนอก 

ตําแหน่งจุดฝังเข็ม รักษาบริเวณ/โรค/อาการ 

สะโพกถึงเข่า เอว ก้นกบ เข่า 

เข่าถึงตาตุ่ม สีข้าง ลําคอ ท้ายทอย ตา ศีรษะดา้นข้าง 

ตาตุ่มถึงปลายเท้า ศีรษะด้านข้าง ตา หู สีข้าง กลุ่มโรคไข้ 

 ตารางท่ี 2.15 ตําแหน่งและสรรพคุณของจุดฝังเข็มบริเวณขาด้านใน 

ตําแหน่งจุดฝังเข็ม รักษาบริเวณ/โรค/อาการ 

ขาหนีบถึงเข่า รอบเดือนผดิปกติ ตกขาว อวัยวะเพศ ปัสสาวะผิดปกต ิ

เส้นม้าม รอบเดือนผดิปกติ ตกขาว มา้ม กระเพาะอาหาร ปัสสาวะผิดปกต ิ

เส้นตับ ตับ อวัยวะเพศ รอบเดือนผิดปกต ิตกขาว ปัสสาวะผิดปกต ิ

เส้นไต ไต ปอด คอหอย รอบเดือนผดิปกติ ตกขาว ปัสสาวะผดิปกต ิ
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การหาตําแหน่งจุดฝังเข็ม 
ตําแหน่งจุดฝังเข็มเป็นเรื่องสําคัญ มีผลต่อการรักษาโดยตรง การวัดหาตําแหน่งจุด

ใช้หน่วยวัดความยาวเป็น “ชุ่น (cun)” ซึ่งมีความยาวผันแปรไปตามขนาดรูปร่างของผู้ป่วย 
โดยกําหนดมาตรฐานความยาวแต่ละส่วนของร่างกาย (ภาพท่ี 2.1) เช่น ระยะห่างระหว่างรอยพับ
ข้อมือถึงรอยพับข้อศอกด้านในยาวเท่ากับ 12 ชุ่น ดังนั้น ความยาว 3 ชุ่น สามารถกําหนดได้
จากความยาว ¼ ของระยะห่างระหว่างรอยพับข้อมือกับข้อศอก  

 

 
ภาพท่ี 2.1 การวัดระยะห่างตามกายวิภาค โดยมีหน่วยเป็นชุ่น (cun) 
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 ตารางท่ี 2.16 การวัดระยะห่างตามกายวิภาค โดยมีหน่วยเป็นชุ่น 

บริเวณ ระยะห่างระหว่าง ชุ่น 

 
 

 
 

ศีรษะ 

ชายผมขอบหน้าผากถึงชายผมขอบท้ายทอย 12 

ก่ึงกลางระหว่างหัวค้ิวถึงชายผมขอบหน้าผาก 3 

ปุ่มกระดูกต้นคอท่ี 7 ถึงชายผมขอบท้ายทอย 3 

ก่ึงกลางระหว่างหัวค้ิวถึงปุ่มกระดกูต้นคอท่ี 7 18 

กกหู 9 

มุมหน้าผาก 9 

 
 
 

หน้าอกและท้อง 

แอ่งเหนือกระดูกหน้าอก (suprasternal notch) ถึงลิ้นป่ี 9 

หัวนม 8 

ลิ้นป่ีถึงสะดือ 8 

สะดือถึงขอบบนกระดูกหัวหน่าว 5 

ก่ึงกลางรอยพับรักแร้ถึงปลายกระดูกซี่โครงท่ี 11 12 

 

หลัง 
ขอบในกระดูกสะบักถึงก่ึงกลางแนวกระดกูสันหลัง 3 

ปลายหัวไหล่ถึงก่ึงกลางแนวกระดกูสันหลัง 8 

 

แขน 
รอยพับรักแรด้้านหน้าถึงรอยพับข้อศอก 9 

รอยพับข้อศอกถึงรอยพับข้อมือ 12 

 
 
 

ขา 
 

ระดับขอบบนกระดูกหวัหน่าวถึงระดับขอบบน medial epicondyle ของกระดกูต้นขา 18 

ขอบล่าง medial condyle ของกระดูกแข้งถึงยอดตาตุ่มใน 13 

รอยพับแก้มก้นถึงข้อพับเข่า 14 

ปุ่มนูนกระดูกต้นขาถึงระดับรอยพับเข่าด้านข้าง 19 

ระดับรอยพับเข่าดา้นข้างถึงยอดตาตุ่มนอก 16 

ยอดตาตุม่นอกถึงส้นเท้า 3 
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วิธีหาตําแหน่งจุดฝังเข็ม  
1. โดยการแบ่งส่วน วิธีนี้นิยมใช้กับจุดที่อยู่ตามแขน ขา หรือลําตัว ซึ่งไม่มีจุดสังเกต

ทางกายวิภาคเป็นตัวช่วยบอกชัดเจน เช่น ซี่เหมิน (PC 4) อยู่ปลายแขนด้านใน ตํ่าจากระดับ
รอยพับข้อศอกลงไป 7 ชุ่น โดยที่ระยะห่างจากรอยพับข้อศอกถึงรอยพับข้อมือด้านใน
ยาวเท่ากับ 12 ชุ่น จุดก่ึงกลางของระยะห่างนี้ คือ 6 ชุ่น ดังนั้น ตําแหน่งซ่ีเหมิน (PC 4) อยู่ตํ่า
จากจุดก่ึงกลางของระยะห่างนี้ลงไปทางข้อมืออีก 1 ชุ่น (ภาพท่ี 2.2) 

 

ภาพท่ี 2.2 ตําแหน่งซ่ีเหมิน (PC 4) 

2. โดยจุดสังเกตทางกายวิภาค (anatomical landmarks) เป็นวิธีท่ีนิยมใช้มากท่ีสุด 
อาศัยจุดสังเกตต่างๆ ทางกายวิภาคท่ีเห็น คลําได้ง่าย และชัดเจน มาช่วยหาตําแหน่งจุด โดยแบ่งเป็น 

 2.1 จุดอ้างอิงทางกายวิภาคท่ีไม่เคลื่อนท่ี (fixed anatomical landmarks) คือ ไม่มี
การเปลี่ยนตําแหน่งไปตามการเปลี่ยนท่าร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นปุ่มกระดูก ร่อง แอ่ง หรือรอยพับต่างๆ 
ของร่างกาย เช่น ยิ่นถาง (EX-HN 3) อยู่ตรงกลางระหว่างหัวค้ิว 2 ข้าง ถานจง (CV 17) อยู่ก่ึงกลาง
ระหว่างหัวนม 2 ข้าง เป็นต้น  

 2.2 จุดอ้างอิงทางกายวิภาคท่ีเคลื่อนท่ีได้ (movable anatomical landmarks) คือ ผู้ป่วย
ต้องอยู่ในท่าเฉพาะบางท่าเท่านั้นจึงจะหาจุดได้ เช่น ทิงกง (SI 19) อยู่ตรงร่องหน้าต่อกระบังหู
ขณะผู้ป่วยอ้าปาก เป็นต้น 
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3. โดยใช้นิ้วมือผู้ป่วยวัด วิธีนี้ใช้กับจุดท่ีมีระยะห่างสั้นๆ จากจุดอ้างอิงหรือใช้ประกอบ 
กับ 2 วิธีข้างต้น โดยอาศัยความยาวแต่ละส่วนของนิ้วมือผู้ป่วย (ภาพท่ี 2.3) 

 
ภาพท่ี 2.3 การเทียบความยาวเป็นชุน่โดยใช้นิ้วมือของผู้ป่วย 

ก. ความยาวตามรอยพับกระดูกท่อนกลางของนิ้วกลางเท่ากับ 1 ชุ่น 
ข. ความกว้างตามแนวขวางของข้อปลายนิ้วหัวแม่มือเท่ากับ 1 ชุ่น 
ค. ความกว้างตามแนวขวางของข้อปลายนิ้วชี้ถึงนิ้วนางรวมกันเท่ากับ 2 ชุ่น 
ง. ความกว้างตามแนวขวางของข้อต้นนิ้วชี้ถึงนิ้วก้อยรวมกันเท่ากับ 3 ชุ่น 

 

4. โดยวิธีพิเศษ เป็นวิธีการหาตําแหน่งของจุดฝังเข็มบางจุด เช่น หลาวกง (PC 8) อยู่ท่ีฝ่ามือ
ตรงปลายนิ้วกลางสัมผัสในท่ากํามือ (ภาพท่ี 2.4) เฟิงซ่ือ (GB 31) อยู่ท่ีต้นขาด้านข้างตรงปลาย 
นิ้วกลางสัมผัสในท่ายืนตรง (ภาพท่ี 2.5) เป็นต้น 
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ภาพท่ี 2.4 วิธีพิเศษในการหาตําแหน่งหลาวกง (PC 8) 

 

ภาพท่ี 2.5 วิธีพิเศษในการหาตําแหน่งเฟิงซ่ือ (GB 31) 



บทที่ 3 
จุดฝังเข็มและเส้นจิงล่ัว 
Acupoints and Meridians 

จุดเฉพาะ（（（（特定穴特定穴特定穴特定穴）））） 
จุดเฉพาะ คือ จุดฝังเข็มในระบบเส้นจิง 14 เส้น ท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะเพ่ิมเติมและใช้บ่อย 

อาศัยคุณสมบัติเฉพาะท่ีเหมือนกันของจุดในแต่ละเส้นจิงลั่วมาจัดหมวดหมู่เป็น 10 กลุ่ม ทําให้ง่าย
ต่อการจดจําและประยุกต์ใช้ เนื่องจากใช้จํานวนจุดน้อย ข้อบ่งชี้กว้าง เป็นการเพ่ิมประสิทธิผล
การรักษา 
1. จุดอู่ซู（（（（五腧穴五腧穴五腧穴五腧穴）））） 

 อยู่บนเส้นเจิ้งจิง 12 เส้น เส้นละ 5 จุด เรียงลําดับจากปลายมือถึงข้อศอกหรือจากปลายเท้า
ถึงข้อเข่า รวม 60 จุด ชื่อจุดต้ังตามลักษณะของชี่ท่ีออกมา การไหลผ่าน แล้วเข้าสู่อวัยวะจ้างฝู่ 
เทียบได้กับสายน้ําจากตาน้ําท่ีไหลเบา ปริมาณน้อย อยู่ตื้น แล้วค่อยๆ ไหลแรง ปริมาณมาก และอยู่ลึก 
แต่ละจุดมีความสัมพันธ์กับปัญจธาตุ (ตารางท่ี 3.1) 

 ตารางท่ี 3.1 จุดอู่ซูเปรียบเทียบกับสายน้ํา ตําแหน่ง สรรพคุณ และความสัมพันธ์กับปัญจธาตุ 

ชื่อจุด 
เปรียบ 
เสมือน 

ลักษณะ 
ตําแหน่งใกล้

บริเวณ 
รักษาโรค/อาการ 

สัมพันธ์กับปัญจธาตุ 

เส้นยิน เส้นหยาง 

จิ่ง ตานํ้า  ผุดข้ึน  โคนเล็บ*  แน่นหน้าอก หมดสต ิ ไม ้ ทอง 

หยิง ต้นนํ้า  ไหลเอ่ือย  ง่ามน้ิว*  กลุ่มโรคไข้ ไฟ นํ้า 

ซู ลําธาร  ปริมาณมากข้ึน  ข้อมือ ข้อเท้า*  ปวดข้อ อวัยวะจ้าง ดิน ไม ้

จิง แม่นํ้า  ไหลแรง  เหนือข้อมือ ข้อเท้า  เจ็บคอ ไอ หอบ ทอง ไฟ 

เหอ ทะเล  ปริมาณเต็มเป่ียม  ข้อศอก ข้อเข่า  อวัยวะฝู ่ นํ้า ดิน 

* ตําแหน่งจุดในเส้นจิงลั่วบางเส้นอยู่ต่างจากบริเวณน้ี 

การเลือกใช้จุดอู่ซู  
1. ใช้ตามสรรพคุณจุด จิ่ง หยิง ซู จิง เหอ (ตารางท่ี 3.1) 
2. เลือกจุดบนเส้นจิงลั่วท่ีมีพยาธิสภาพหรือเส้นจิงลั่วคู่สัมพันธ์ อาศัยทฤษฎีปัญจธาตุตามกฎ

ความสัมพันธ์แม่ลูก “พร่องเสริมแม่ แกร่งระบายลูก” (ตารางท่ี 3.2 และ 3.3) เช่น  
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 ตารางท่ี 3.2 จุดอู่ซู ปัญจธาตุ และจุดแม่-ลูกของเส้นยิน 

จุด จิ่ง หยิง ซู จิง เหอ 

ธาต ุ ไม้ ไฟ ดิน ทอง นํ้า 
เส้นปอด ซ่าวซาง  

(LU 11) 
หยฺวีจี้  

(LU 10) 
ท่ายเยฺวียน  

(LU 9)  
 

จิงฉฺวี   
(LU 8) 

ฉ่ือเจ๋อ  
(LU 5)  

 

เส้นเยื่อหุ้ม
หัวใจ 

จงชง  
(PC 9)  

 

หลาวกง  
(PC 8) 

ต้าหลิง  
(PC 7) 

 

เจียนสื่อ  
(PC 5) 

ชฺวีเจ๋อ  
(PC 3) 

เส้นหัวใจ ซ่าวชง  
(HT 9)  

 

ซ่าวฝู ่ 
(HT 8) 

เสินเหมิน  
(HT 7)  

 

หลิงต้าว  
(HT 4) 

ซ่าวห่าย  
(HT 3) 

เส้นม้าม หยิ่นป๋าย  
(SP 1) 

ต้าต ู 
(SP 2)  

 

ท่ายปา๋ย  
(SP 3) 

ซางชิว  
(SP 5)  

 

ยินหลิงเฉฺวียน 
(SP 9) 

เส้นตับ ต้าตุน  
(LR 1) 

สิงเจียน  
(LR 2)  

 

ท่ายชง 
 (LR 3) 

จงเฟิง  
(LR 4) 

ชฺวีเฉฺวียน  
(LR 8)  

แม่ 

เส้นไต หย่งเฉฺวียน  
(KI 1)  

 

หรานกู่  
(KI 2) 

ท่ายซี  
(KI 3) 

ฟู่ลิว  
(KI 7)  

 

ยินกู่  
(KI 10) 

 
ก) เลือดตับพร่อง: มีอาการวิงเวียน ตาแห้ง ตาพร่ากลางคืน หูอ้ือ ชามือเท้า ประจําเดือนมาน้อย 

ชีพจรตึง (xian) เล็ก (xi) เลือกได้ 3 แบบคือ 
- จุดแม่บนเส้นจิงลั่วท่ีมีพยาธิสภาพ: เส้นตับ (ธาตุไม้) เลือก ชฺวีเฉฺวียน (LR 8) (ธาตุน้ํา) 

กระตุ้นแบบบํารุง 
- จุดแม่บนเส้นจิงลั่วคู่สัมพันธ์: เส้นถุงน้ําดี (ธาตุไม้) เลือก เสียซี (GB 43) (ธาตุน้ํา) กระตุ้น

แบบบํารุง 
- จุดแม่บนเส้นจิงลั่วแม่: เส้นไต (ธาตุน้ํา) เลือก ยินกู่ (KI 10) (ธาตุน้ํา) กระตุ้นแบบบํารุง  

ลูก 

ลูก 

ลูก 

ลูก 

ลูก 

ลูก 

แม่ 

แม่ 

แม่ 

แม่ 

แม่ 
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 ตารางท่ี 3.3 จุดอู่ซู ปัญจธาตุ จุดแม่-ลูกของเส้นหยาง 

จุดฝังเข็ม  จิ่ง  หยิง  ซู  จิง  เหอ  

ธาต ุ ทอง นํ้า ไม้ ไฟ ดิน 
เส้นลาํไส้ใหญ ่ ซางหยาง  

(LI 1) 
เอ้อร์เจียน  

(LI 2) 
 

ซานเจียน 
 (LI 3) 

หยางซี  
(LI 5) 

ชฺวีฉือ 
 (LI 11) 

 

เส้นซานเจียว กฺวานซง  
(TE 1) 

เย่เหมิน  
(TE 2) 

จงจู่  
(TE 3) 

 

จือโกว  
(TE 6) 

เทียนจิ่ง  
(TE 10)  

 

เส้นลาํไส้เล็ก ซ่าวเจ๋อ  
(SI 1) 

เฉียนกู่  
(SI 2) 

โฮ่วซี  
(SI 3) 

 

หยางกู่  
(SI 5) 

เสียวห่าย  
(SI 8)  

 

เส้นกระเพาะ
อาหาร 

ลี่ตุ้ย  
(ST 45) 

 

เน่ยถิง  
(ST 44) 

เซี่ยนกู่  
(ST 43) 

เจฺย่ซี  
(ST 41) 

 

จู๋ซานหลี่  
(ST 36) 

เส้นถุงนํ้าด ี จู๋เช่ียวยิน  
(GB 44) 

เสียซี  
(GB 43) 

 

จู๋หลินช่ี  
(GB 41) 

หยางฝู่  
(GB 38) 

 

หยางหลิงเฉฺวียน 
(GB 34) 

เส้นกระเพาะ
ปัสสาวะ 

จื้อยิน  
(BL 67) 

 

จู๋ทงกู่  
(BL 66) 

ซู่กู่  
(BL 65) 

 

คุนหลุน  
(BL 60) 

เหว่ยจง  
(BL 40) 

 
ข) ไฟตับแกร่ง: มีอาการโกรธง่าย ปวดสีข้าง ตาแดง หูอ้ือ ขมปาก เลือดกําเดาไหล กระหายน้ํา 

นอนไม่หลับ ปัสสาวะสีเหลืองเข้ม ท้องผูก ลิ้นแดงแห้ง ฝ้าเหลือง ชีพจรตึง (xian) เร็ว (shuo) 
เลือกได้ 3 แบบคือ 

- จุดลูกบนเส้นจิงลั่วท่ีมีพยาธิสภาพ: เส้นตับ (ธาตุไม้) เลือก สิงเจียน (LR 2) (ธาตุไฟ) กระตุ้นแบบ
ระบาย 

- จุดลูกบนเส้นจิงลั่วคู่สัมพันธ์: เส้นถุงน้ําดี (ธาตุไม้) เลือก หยางฝู่ (GB 38) (ธาตุไฟ) กระตุ้น
แบบระบาย  

ลูก 

ลูก 

ลูก 

ลูก 

ลูก 

ลูก 

แม่ 

แม่ 

แม่ 

แม่ 

แม่ 

แม่ 
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- จุดลูกบนเส้นจิงลั่วลูก: เส้นเยื่อหุ้มหัวใจ (ธาตุไฟ) เลือก หลาวกง (PC 8) (ธาตุไฟ) กระตุ้น
แบบระบาย 

2. จุดหยวน（（（（原穴原穴原穴原穴）））） 
    เป็นจุดบริเวณใกล้ข้อมือข้อเท้าท่ีหยวนชี่ของอวัยวะจ้างฝู่ไหลเวียนมาสะสมในเส้นเจิ้งจิง 12 เส้น 
เส้นละ 1 จุด เป็น 12 จุด จุดหยวนของเส้นยินเป็นจุดเดียวกับจุดซู สําหรับเส้นหยางเป็นจุดในลําดับ
ถัดไป 

คุณสมบัติ รักษาความผิดปกติของอวัยวะจ้างฝู่ของเส้นจิงลั่วนั้นๆ ยังเป็นจุดปฏิกิริยาท่ีช่วย
ในการวินิจฉัยโรคของอวัยวะจ้างฝู่ (ตารางท่ี 3.4) 
การเลือกใช้จุดหยวน 
  1. ใช้เป็นจุดเด่ียว มักเป็นการบํารุง 

2. ใช้คู่กับจุดลั่ว รักษาโรคเรื้อรัง 
3. ใช้เปิดจุดในการฝังเข็มอิงกาลเวลาแบบเทียนกานจื๋ออู่หลิวจู้ (天干子午流注) ซ่ึงใช้จุดอู่ซู

และจุดหยวน รวม 66 จุด 

3. จุดล่ัว（（（（络穴络穴络穴络穴）））） 
 เป็นจุดในเส้นจิง 14 เส้น ซ่ึงเส้นลั่วแยกออกไปเชื่อมกับเส้นจิงลั่วคู่สัมพันธ์ เส้นละ 1 จุด 

รวมกับจุดลั่วใหญ่ของเส้นม้ามเป็น 15 จุด 
 จุดลั่วของเส้นเริ่นจะเชื่อมโยง-ควบคุมเส้นลั่วของเส้นยิน 
 จุดลั่วของเส้นตูจะเชื่อมโยง-ควบคุมเส้นลั่วของเส้นหยาง 
 จุดลั่วใหญ่ของม้ามจะเชื่อมโยง-ควบคุมเส้นลั่วและหลอดเลือดท่ัวร่างกาย 
คุณสมบัติ รักษาความผิดปกติของอวัยวะจ้างฝู่และเส้นจิงลั่วคู่สัมพันธ์ (ตารางท่ี 3.4) 

การเลือกใช้จุดล่ัว 
1. ใช้เป็นจุดเด่ียว รักษาโรคของเส้นลั่ว เช่น  

- เส้นหัวใจแกร่ง มีอาการแน่นหน้าอก ใช้ทงหลี่ (HT 5) กระตุ้นแบบระบาย 
- เส้นหัวใจพร่อง มีอาการเสียงแหบ ใช้ทงหลี่ (HT 5) กระตุ้นแบบบํารุง 

2. ใช้เป็นจุดเด่ียว รักษาโรคของเส้นจิงลั่วต้นสังกัดและคู่สัมพันธ์ เช่น เลฺย่เชฺวีย (LU 7) 
รักษาโรคของเส้นปอด มีอาการไอ หอบ; โรคของเส้นลําไส้ใหญ่ มีอาการปวดฟัน ปวดตึงต้นคอ เป็นต้น  

3. ใช้คู่กับจุดหยวน รักษาโรคเรื้อรัง โดยเลือกจุดหยวนของเส้นจิงลั่วที่มีพยาธิสภาพ
และจุดลั่วของเส้นจิงลั่วคู่สัมพันธ์ เช่น โรคปอดเรื้อรัง เลือกจุดหยวนของเส้นปอด คือ ท่ายเยฺวียน 
(LU 9) กับจุดลั่วของเส้นลําไส้ใหญ่ คือ เพียนลี่ (LI 6) เป็นต้น 
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 ตารางท่ี 3.4 จุดหยวนและจุดลั่ว 

เส้นจิงลั่ว จุดหยวน จุดลั่ว 

 ปอด  ท่ายเยฺวียน (LU 9)  เลฺย่เชฺวีย (LU 7) 

 ลําไส้ใหญ ่  เหอกู่ (LI 4)  เพียนลี ่(LI 6) 

 กระเพาะอาหาร  ชงหยาง (ST 42)  เฟิงหลง (ST 40) 

 ม้าม  ท่ายป๋าย (SP 3)  กงซุน (SP 4) 

 หัวใจ  เสินเหมิน (HT 7)  ทงหลี่ (HT 5) 

 ลําไส้เล็ก  ว่านกู่ (SI 4)  จือเจิ้ง (SI 7) 

 กระเพาะปัสสาวะ  จิงกู่ (BL 64)  เฟยหยาง (BL 58) 

 ไต  ท่ายซี (KI 3)  ต้าจง (KI 4) 

 เยื่อหุ้มหัวใจ  ต้าหลิง (PC 7)  เน่ยกฺวาน(PC 6) 

 ซานเจียว  หยางฉือ (TE 4)  ว่ายกฺวาน(TE 5) 

 ถุงนํ้าดี  ชิวซฺวี (GB 40)  กวางหมิง (GB 37) 

 ตับ  ท่ายชง (LR 3)  หลีโกว (LR 5) 

 เริ่น  -  จิวเหว่ย (CV 15) 

 ตู  -  ฉางเฉียง (GV 1) 

 จุดลั่วใหญ ่  -  ต้าปาว (SP 21) 
 

4. จุดเป้ยซู（（（（背俞背俞背俞背俞））））  
  เป็นจุดท่ีชี่ ของอวัยวะจ้ างฝู่ ไหลเวียนมาสะสมอยู่บริ เวณแผ่นหลัง เรียงรายบนเส้น 
กระเพาะปัสสาวะเส้นท่ี 1 ซ่ึงอยู่ใกล้กับอวัยวะนั้นๆ มี 12 จุด 

คุณสมบัติ รักษาความผิดปกติของอวัยวะจ้างฝู่ รวมทั้งเนื้อเยื่อ และอวัยวะรับสัมผัส      
ท่ีเก่ียวข้อง ยังเป็นจุดปฏิกริยาท่ีช่วยในการวินิจฉัยโรค 
การเลือกใช้จุดเป้ยซู (ตารางท่ี 3.5) 

1. ใช้เป็นจุดเด่ียว เช่น โรคหัวใจ เลือกซินซู (BL 15); โรคตาหรือเส้นเอ็น เลือกกานซู 
(BL 18) เป็นต้น 

2. ใช้คู่กับจุดหยวน รักษาโรคของอวัยวะจ้างเป็นหลัก 
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3. ใช้คู่กับจุดมู่ รักษาโรคของอวัยวะจ้างฝู่  

 ตารางท่ี 3.5 จุดเป้ยซูและจุดมู่ของอวัยวะจ้างฝู่ เนื้อเย่ือ และทวารเปิดท่ีเกี่ยวข้อง 

อวัยวะจ้างฝู่ เนื้อเยื่อ ทวารเปิด จุดเป้ยซู จุดมู่ 

 ปอด  เส้นขน ผิวหนัง   จมูก  เฟ่ยซู (BL 13)  จงฝู่ (LU 1) 

 เยื่อหุ้มหัวใจ  หลอดเลือด   เจฺว๋ียยินซ ู(BL 14)  ถานจง (CV 17) 

 หัวใจ  หลอดเลือด   ลิ้น  ซินซู (BL 15)  จฺว้ีเชฺว่ีย (CV 14) 

 ตับ  เอ็น   ตา  กานซู (BL 18)  ชีเหมิน (LR 14) 

 ถุงนํ้าดี    ต่านซ ู(BL 19)  รื่อเยฺว่ีย (GB 24) 

 ม้าม  กล้ามเน้ือ   ปาก  ผีซ ู(BL 20)  จางเหมิน (LR 13) 

 กระเพาะอาหาร    เว่ยซู (BL 21)  จงหว่าน (CV 12) 

 ซานเจียว    ซานเจียวซ ู(BL 22)  สือเหมิน (CV 5) 

 ไต  เส้นผม กระดูก   หู  เซิ่นซ ู(BL 23)  จิงเหมิน (GB 25) 

 ลําไส้ใหญ ่    ต้าฉางซู (BL 25)  เทียนซู (ST 25) 

 ลําไส้เล็ก    เสี่ยวฉางซ ู(BL 27)  กฺวานหยวน (CV 4) 

 กระเพาะปัสสาวะ    ผางกวางซู (BL 28)  จงจี๋ (CV 3) 
 

5. จุดมู่（（（（募穴募穴募穴募穴）））） 

  เป็นจุดท่ีชี่ของอวัยวะจ้างฝู่ไหลเวียนมาสะสมอยู่บริเวณหน้าอกและหน้าท้องซ่ึงอยู่ใกล้กับ
อวัยวะนั้น  ๆมี 12 จุด  

คุณสมบัติ รักษาความผิดปกติของอวัยวะจ้างฝู่ ยังเป็นจุดปฏิกริยาท่ีช่วยในการวินิจฉัยโรค 
การเลือกใช้จุดมู่ 

1. ใช้เป็นจุดเด่ียว เช่น โรคของกระเพาะอาหาร มีอาการปวดแน่นลิ้นปี่ เลือกจงหว่าน   
(CV 12) เป็นต้น 

2. ใช้คู่กับจุดเป้ยซู รักษาโรคของอวัยวะจ้างฝู่ เช่น โรคของลําไส้ใหญ่ มีอาการปวดท้อง 
ท้องร่วง เลือกเทียนซู (ST 25) ร่วมกับต้าฉางซู (BL 25) เป็นต้น 

3. ใช้คู่กับจุดเซ่ียเหอ รักษาโรคของอวัยวะฝู่เป็นหลัก เช่น โรคของถุงน้ําดี มีอาการปวดสีข้าง 
และชายโครง อาเจียน เลือกจุดมู่ คือ รื่อเยฺวี่ย (GB 24) คู่กับจุดเซี่ยเหอ คือ หยางหลิงเฉฺวียน 
(GB 34) เป็นต้น 
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6. จุดเซ่ียเหอ（（（（下合穴下合穴下合穴下合穴）））） 
 เป็นจุดบนเส้นหยางเท้า 3 เส้นท่ีรวมชี่ของเส้นหยางท้ัง 6 เส้น ไหลเวียนเข้าสู่อวัยวะฝู่ สําหรับ

จุดเซ่ียเหอของเส้นหยางเท้า 3 เส้น เป็นจุดเดียวกับจุดเหอในจุดอู่ซู ส่วนจุดเซ่ียเหอของเส้นหยางมือ 3 เส้น 
เป็นคนละจุดกับจุดเหอ ได้แก่ ซ่างจฺวี้ซฺวี (ST 37) เซ่ียจฺวี้ซฺวี (ST 39) และเหว่ยหยาง (BL 39) 

คุณสมบัติ รักษาโรคของอวัยวะฝู่ 
การเลือกใช้จุดเซี่ยเหอ 

1. ใช้เป็นจุดเด่ียว (ตารางท่ี 3.6)  
2. ใช้คู่กับจุดมู่ รักษาโรคของอวัยวะฝู่เป็นหลัก (ตารางท่ี 3.5) 

 ตารางท่ี 3.6 จุดเซ่ียเหอและสรรพคุณในการรักษา 

เส้นจิงลั่วอวัยวะฝู่ จุดเซี่ยเหอ รักษาโรค/อาการ 

 กระเพาะอาหาร  จู๋ซานหลี ่(ST 36)  ปวดกระเพาะอาหาร 

 ลําไส้ใหญ ่  ซ่างจฺว้ีซฺวี (ST 37)  ไส้ติ่งอักเสบ บิด 

 ลําไส้เล็ก  เซี่ยจฺว้ีซฺวี (ST 39)  อุจจาระร่วง ท้องร้อง บิด 

 กระเพาะปัสสาวะ  เหว่ยจง (BL 40) 
 ปัสสาวะหยด ปัสสาวะไม่ออก ปัสสาวะรดท่ีนอน 
 กลั้นปัสสาวะไม่ได ้

 ซานเจียว  เหว่ยหยาง (BL 39) 
 ท้องมาน ปัสสาวะหยด ปัสสาวะไม่ออก ปัสสาวะรดท่ีนอน 
 กลั้นปัสสาวะไม่ได้               

 ถุงนํ้าดี  หยางหลิงเฉฺวียน (GB 34)  ปวดเกร็งท่อนํ้าดี อาเจียน 

7. จุดซ่ี（（（（郄穴郄穴郄穴郄穴）））） 

 เป็นจุดท่ีชี่ไหลเวียนอยู่ลึกเข้าไปข้างในแขนขาบนเส้นเจิ้งจิง 12 เส้นและเส้นฉีจิง 4 เส้น ได้แก่ 
ยินเชียว หยางเชียว ยินเหวย และหยางเหวย เส้นละ 1 จุด รวมเป็น 16 จุด ทําหน้าท่ีควบคุม
การไหลเวียนชี่และเลือดบนเส้นจิงลั่ว ยังเป็นจุดปฏิกริยาที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคเฉียบพลัน
ของอวัยวะจ้างฝู่นั้นๆ (ตารางท่ี 3.7) 

คุณสมบัติ รักษาโรคเฉียบพลันของอวัยวะจ้างฝู่และบริเวณท่ีเส้นจิงลั่วไหลเวียนผ่าน  
- จุดซ่ีของเส้นยิน มักใช้รักษาอาการเลือดออกผิดปกติ   
- จุดซ่ีของเส้นหยาง มักใช้รักษาอาการปวด 

การเลือกใช้จุดซี่ 
1. ใช้เป็นจุดเด่ียว (ตารางท่ี 3.7) 
2. ใช้คู่กับจุดปาฮุ่ย รักษาโรคเฉียบพลัน (ตารางท่ี 3.8) 
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 ตารางท่ี 3.7 จุดซ่ีและสรรพคุณในการรักษา 

เส้นจิงล่ัว จุดซี่ รักษาโรค/อาการ 

 ปอด  ข่งจุ้ย (LU 6)  ริดสดีวงทวาร (เลือดออก) ไอเป็นเลือด หอบ 

 ลําไส้ใหญ ่  เวินลิว (LI 7)  ปวดฟัน ปวดริดสีดวงทวาร ปวดศีรษะ ปวดคางทูม 

 กระเพาะอาหาร  เหลียงชิว (ST 34)  ปวดลิ้นป่ี ปวดบวมเข่า ปวดเตา้นม 

 ม้าม  ตี้จี (SP 8)  อุจจาระร่วงเฉียบพลัน รอบเดือนผิดปกติ ปวดประจําเดือน 

 หัวใจ  ยินซี่ (HT 6)  เจ็บหน้าอก อาเจียนเป็นเลือด เลอืดกําเดาไหล 

 ลําไส้เล็ก  หยางหล่าว (SI 6)  ปวดไหล่ ข้อศอก หลัง และเอว 

 กระเพาะปัสสาวะ  จินเหมิน (BL 63)  ตะคริวท่ีน่อง ปวดศีรษะ ปวดหลงัส่วนล่าง         
 ปวดตาตุ่มนอก ปวดขา ชักในเด็ก คลุ้มคลั่ง 

 ไต  สุ่ยเฉฺวียน (KI 5)  ปวดประจําเดือน ปัสสาวะขัด รอบเดือนผดิปกต ิ

 เยื่อหุ้มหัวใจ  ซี่เหมิน (PC 4)  เจ็บหน้าอก อาเจียนเป็นเลือด ไอเป็นเลือด 

 ซานเจียว  ฮุ่ยจง (TE 7)  ปวดแขน 

 ถุงนํ้าดี  ว่ายชิว (GB 36)  ปวดท้ายทอย เจ็บหน้าอก ปวดสข้ีาง 

 ตับ  จงตู (LR 6)  เลือดออกช่องคลอด ปวดสีข้าง ปวดท้องน้อยด้านข้าง 

 ยินเชียว  เจียวซิ่น (KI 8)  ปวดอัณฑะ รอบเดือนผดิปกต ิเลอืดออกช่องคลอด 

 หยางเชียว  ฟูหยาง (BL 59)  อุจจาระร่วงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ ปวดเอวร้าวลงขา ปวดหลังส่วนล่าง  
 ปวดขา ปวดตาตุม่นอก                

 ยินเหวย  จู้ปิน (KI 9)  ปวดขาด้านใน โรคลมชัก คลุม้คลัง่ 

 หยางเหวย  หยางเจียว (GB 35)  เจ็บหน้าอก ปวดสีข้าง ชาขา 

8. จุดปาฮุ่ย (八会穴八会穴八会穴八会穴); จุดอิทธิพล 8 ก็เรียก 
 เป็นจุดศูนย์รวมชี่ของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อ 8 อย่าง ได้แก่ อวัยวะจ้าง อวัยวะฝู่ ชี่ เลือด 

หลอดเลือด ไขกระดูก กระดูก และเส้นเอ็น 
คุณสมบัติ รักษาโรคท่ีเก่ียวข้องกับอวัยวะหรือเนื้อเยื่อท่ีสัมพันธ์กับจุดนั้นๆ (ตารางท่ี 3.8) 
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การเลือกใช้จุดปาฮุ่ย 
1. ใช้เป็นจุดเด่ียว รักษาโรคเรื้อรัง เช่น ชี่พร่อง ชี่ตก ชี่ติดขัด เลือดค่ัง เลือกถานจง (CV 17) 

ซ่ึงเป็นจุดอิทธิพลของชี่ เป็นต้น  
2. ใช้คู่กับจุดซี่ รักษาโรคเฉียบพลัน เช่น ไอเป็นเลือด เลือกข่งจุ้ย (LU 6) คู่กับถานจง 

(CV 17) เป็นต้น 

 ตารางท่ี 3.8 จุดปาฮุ่ยและสรรพคุณในการรักษา 

อวัยวะ/เนื้อเยื่อ จุดปาฮุ่ย รักษาโรค/อาการ 

 อวัยวะจ้าง  จางเหมิน (LR 13)  ตับโต ม้ามโต 

 อวัยวะฝู ่  จงหว่าน (CV 12)  ปวดกระเพาะอาหาร แน่นท้อง 

 ช่ี  ถานจง (CV 17)  แน่นหน้าอก อ่อนเพลีย หอบหืด สะอึก เซื่องซึม สํารอกอาหาร เรอ 

 เลือด  เก๋อซู (BL 17) 
 ซีด เลือดค่ัง เลือดออกง่าย อาเจียนเป็นเลือด  
 ถ่ายเป็นเลือด ไอเป็นเลือด เลือดกําเดาไหล  
 รอบเดือนผดิปกติ รดิสดีวงทวาร (เลือดออก)          

 หลอดเลือด  ท่ายเยฺวียน (LU 9) 
 หลอดเลือดอักเสบ หลอดเลือดตบี หลอดเลือดแข็ง  
 ความดันโลหิตสูง ความดันโลหติต่ํา 

 ไขกระดูก  เสฺวียนจง (GB 39)  ซีด โรคหลอดเลือดสมอง ขาอ่อนแรง 

 กระดูก  ต้าจู้ (BL 11)  ปวดกระดูก ปวดข้อ 

 เส้นเอ็น  หยางหลิงเฉฺวียน (GB 34) 
 ข้อติด เอ็นอักเสบ เส้นเอ็นหดรั้งจากอัมพาต เอ็นหดเกร็ง 
 เอ็นกระตุก                                                                                         

9. จุดปาม่ายเจียวฮุ่ย（（（（八脉交会穴八脉交会穴八脉交会穴八脉交会穴））））  
   เป็นจุดอยู่ใกล้ข้อมือข้อเท้าบนเส้นเจิ้งจิงท่ีเชื่อมโยงกับเส้นฉีจิง 8 เส้น 

คุณสมบัติ ควบคุมสมดุลของชี่และเลือดในเส้นจิงลั่ว 
การเลือกใช้จุดปาม่ายเจียวฮุ่ย 

1. ใช้เป็นจุดเด่ียว รักษาโรคของเส้นฉีจิงและเส้นเจิ้งจิง เช่น โรคของเส้นตู ใช้โฮ่วซี (SI 3) 
ซ่ึงเชื่อมกับเส้นตู เป็นต้น 
  2. ใช้เป็นจุดคู่ มี 4 คู่ รักษาครอบคลุมพ้ืนท่ีส่วนต่างๆ ของร่างกาย (ตารางท่ี 3.9) 

3. ใช้เปิดจุดในการฝังเข็มอิงกาลเวลาแบบหลิงกุยปาฝ่า（灵龟八法） 
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 ตารางท่ี 3.9 จุดปาม่ายเจียวฮุ่ย เส้นฉีจิงท่ีเชื่อมต่อ และสรรพคุณในการรักษาของจุดคู่ 

จุดปาม่ายเจียวฮุ่ย เส้นฉีจิงที่เชื่อม การรักษาครอบคลุมบริเวณ 

 เน่ยกฺวาน(PC 6)  ยินเหวย 
 ทรวงอก หัวใจ กระเพาะอาหาร 

 กงซุน (SP 4)  ชง 

 เลฺย่เชฺวีย (LU 7)  เริ่น 
 ทรวงอก ปอด กระบังลม คอหอย หลอดลม 

 จ้าวห่าย (KI 6)  ยินเชียว 

 โฮ่วซ ี(SI 3)  ตู 
 หัวตา หู ท้ายทอย ต้นคอ ไหล่ หลัง 

 เซินม่าย (BL 62)  หยางเชียว 

 ว่ายกฺวาน (TE 5)  หยางเหวย 
 หางตา แก้ม หลังหู ลําคอด้านข้าง ไหล ่

 จู๋หลินซี ่(GB 41)  ต้าย 

10. จุดเจียวฮุ่ย（（（（交会穴交会穴交会穴交会穴）））） 
 เป็นจุดฝังเข็มในเส้นจิง 14 เส้น ซ่ึงมีเส้นจิงลั่วต้ังแต่ 2 เส้นข้ึนไปเชื่อมตัดกัน ทําให้สามารถ

รักษาโรคของเส้นจิงลั่วทุกเส้นท่ีเชื่อมตัดกัน มีประมาณ 100 จุด ส่วนใหญ่อยู่บนลําตัว (ตารางท่ี 
3.10 และ 3.11)  

คุณสมบัติ รักษาโรคแตกต่างกัน ข้ึนกับตําแหน่งและเส้นจิงลั่วท่ีเชื่อมตัดกัน เช่น ซานยินเจียว 
(SP 6) เป็นจุดเชื่อมตัดของเส้นยินเท้า 3 เส้น ใช้รักษาโรคของเส้นม้าม ตับ และไต โดยเป็นจุด
พ้ืนฐานซ่ึงใช้ร่วมกับเส้นจิงลั่วท่ีมีพยาธิสภาพ; ต้าจุย (GV 14) เป็นจุดเชื่อมตัดของเส้นหยางทุกเส้น 
ใช้รักษาโรคของเส้นตูและเส้นหยางทุกเส้น โดยใช้ร่วมกับจุดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเส้นจิงลั่ว
ท่ีมีพยาธิสภาพ 

ตารางท่ี 3.10 จุดเจียวฮุ่ย (X) บนเส้นหยาง 

 
          เส้นจิงลั่ว 

       จุด 
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  เสินถิง (GV 24)  X    X      
  สุ่ยโกว (GV 26)      X X     
  ป่ายฮุ่ย (GV 20)  X X X X       
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 ตารางท่ี 3.10 จุดเจียวฮุ่ย (X) บนเส้นหยาง (ต่อ) 

 
          เส้นจิงลั่ว 
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ต้า
ย หมายเหต ุ

  หน่าวฮู่ (GV 17)  X          
  เฟิงฝู่ (GV 16)        X    
  หย่าเหมิน (GV 15)        X    
  ต้าจุย (GV 14)  X X X X X X     
  ถาวต้าว (GV 13)  X          
  จิงหมิง (BL 1)   X   X X  X   เช่ือมตัดกับเส้นยินเชียว 
  ต้าจู้ (BL 11)   X         
  เฟิงเหมิน (BL 12) X           
  ฟู่เฟิน (BL 41)   X         
  ฟู่หยาง (BL 59)         X   จุดซี่ของเส้นหยางเชียว 

  เซินม่าย (BL 62)         X   จุดเริ่มต้นของเส้นหยางเชียว 
  ผูชาน (BL 61)         X   
  จินเหมิน (BL 63)        X    
  น่าวซู (SI 10)  X      X X   
  ป่ิงเฟิง (SI 12)    X X X X     
  เฉฺวียนเหลียว (SI 18)     X       
  ทิงกง (SI 19)    X X       
  ถงจือเหลียว (GB 1)   X  X       
  ทิงฮุ่ย (GB 2)     X       จุดท่ีช่ีของเส้นซานเจียวกระจายออก 
  ซ่างกฺวาน (GB 3)     X X      
  ฮ่านเยี่ยน (GB 4)     X X      
  เสฺวียนหล ี(GB 6)     X X      
  ชฺวีปิ้น (GB 7)  X          
  ซ่วยกู่ (GB 8)  X          
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 ตารางท่ี 3.10 จุดเจียวฮุ่ย (X) บนเส้นหยาง (ต่อ) 

 
           เส้นจิงลั่ว 

 
         จุด 
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  ฝูป๋าย (GB 10)  X          
  โถวเช่ียวยิน (GB 11)  X          
  หวานกู่ (GB 12)  X          
  เป่ินเสิน (GB 13)        X    
  หยางป๋าย (GB 14)        X    
  โถวหลินช่ี (GB 15)  X      X    
  มู่ชวง (GB 16)        X    
  เจิ้งหยิง (GB 17)        X    
  เฉิงหลิง (GB 18)        X    
  หน่าวคง (GB 19)        X    
  เฟิงฉือ (GB 20)        X    
  เจียนจิ่ง (GB 21)     X X  X    
  รื่อเยฺว่ีย (GB 24)        X    เชื่อมตัดกับเส้นม้าม 
  ต้ายม่าย (GB 26)          X  
  อู่ซู (GB 27)          X  
  เหวยต้าว (GB 28)          X  
  จฺวีเหลียว (GB 29)         X   
  หฺวานเท่ียว (GB 30)  X          
  หยางเจียว (GB 35)        X    จุดซี่ของเส้นหยางเหวย 
  เทียนเหลียว (TE 15)        X    
  อ้ีเฟิง (TE 17)    X        
  เจี่ยวซุน (TE 20)    X   X     
  เอ่อร์เหอเหลียว (TE 22)   X X        
  ซือจู๋คง (TE 23)    X        จุดท่ีช่ีของเส้นถุงนํ้าดีกระจายออก 
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 ตารางท่ี 3.10 จุดเจียวฮุ่ย (X) บนเส้นหยาง (ต่อ) 

  
           เส้นจิงลั่ว 

         
         จุด 
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  เฉิงช่ี (ST 1)         X   เช่ือมตัดกับเส้นเริ่น 
  จฺว้ีเหลียว (ST 3)         X   
  ตี้ชาง (ST 4)       X  X   
  เซี่ยกฺวาน (ST 7)    X        
  โถวเหวย (ST 8)    X    X    
  เหรินหยิง (ST 9)    X        
  ช่ีชง (ST 30)           จุดเริม่ต้นของเส้นชง 
  เจียนหยฺวี (LI 15)         X   
  จฺว้ีกู่ (LI 16)         X   
  หยิงเซียง (LI 20)      X      

 ตารางท่ี 3.11 จุดเจียวฮุ่ย (X) บนเส้นยิน 

 
             เส้นจิงลัว่ 

         จุด เริ่น
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 เฉิงเจียง (CV 24)            เช่ือมตัดกับเส้นกระเพาะอาหาร   

 เหลียนเฉฺวียน (CV 23)        X    

 เทียนทู (CV 22)        X    

 ซ่างหว่าน (CV 13)            เช่ือมตัดกับเส้นลําไสเ้ล็กและ 
 เส้นกระเพาะอาหาร  

 จงหว่าน (CV 12)            เช่ือมตัดกับเส้นลาํไสเ้ลก็ 
 กระเพาะอาหาร และซานเจยีว  

 เซี่ยหว่าน (CV 10)  X          
 ยินเจียว (CV 7)      X    X  
 กฺวานหยวน (CV 4)  X  X  X      



 
 
38                                                               บทท่ี 3 จุดฝังเข็มและเส้นจิงลั่ว 
 

 ตารางท่ี 3.11 จุดเจียวฮุ่ย (X) บนเส้นยิน (ต่อ) 

 
              เส้นจิงลั่ว 

          จุด เริ่น
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 จงจี๋ (CV 3)  X  X  X      
 ชฺวีกู่ (CV 2)    X        
 ฮุ่ยยิน (CV 1)          X  เช่ือมตัดกับเส้นต ู

 ชงเหมิน (SP 12)    X        

 ฝู่เซ่อ (SP 13)    X    X    

 ต้าเหิง (SP 15)        X    

 ฟู่อาย (SP 16)        X    

 จงฝู่ (LU 1)  X          

 จางเหมิน (LR 13)            เช่ือมตัดกับเส้นถุงนํ้าด ี
 ซีเหมิน (LR 14)  X      X    

 เทียนฉือ (PC 1)            เช่ือมตัดกับเส้นถุงนํ้าด ี
 เหิงกู่ (KI 11)          X  

 ต้าเฮ่อ (KI 12)          X  

 ช่ีเสฺวีย (KI 13)          X  

 ซื่อหม่าน (KI 14)          X  

 จงจู้ (KI 15)          X  

 ฮฺวางซู (KI 16)          X  

 ซางชฺวี (KI 17)          X  

 สือกฺวาน (KI 18)          X  

 ยินตู (KI 19)          X  

 ฟู่ทงกู่ (KI 20)          X  

 ยิวเหมิน (KI 21)          X  

 จ้าวห่าย (KI 6)         X   จุดเริ่มต้นของเส้นยินเชียว 
 เจียวซิ่น (KI 8)         X   จุดซี่ของเส้นยินเชียว 
 จู้ปิน (KI 9)        X    
 ซานยินเจียว (SP 6)    X  X      
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เส้นทางเดินของเส้นจิงลั่ว 
1. เส้นปอดท่ายยินมือ (手太阴肺经手太阴肺经手太阴肺经手太阴肺经) 
 1.1 วิถีการไหลเวียน: เริ่มต้นจากจงเจียว ลงไปเชื่อม (สัมพันธ์) ต่อกับลําไส้ใหญ่ซ่ึงเป็นอวัยวะ
คู่สัมพันธ์ แล้ววกข้ึนเลียบส่วนบนของกระเพาะอาหาร ผ่านกระบังลมเข้าสู่ (สังกัด) ปอดซ่ึงเป็นอวัยวะ
ต้นสังกัด จากนั้นข้ึนไปตามหลอดลมถึงกล่องเสียง แล้ววกลงไปท่ีทรวงอกด้านบน ออกมาเป็นจุด
แรกท่ีใต้กระดูกไหปลาร้าตรงช่องซ่ีโครงท่ี 1 คือ จงฝู่ (LU 1) ไหลเวียนผ่านไหล่ด้านหน้าลงไป
ตามขอบหน้าของต้นแขนด้านใน ผ่านรอยพับศอก ไหลเวียนตามขอบหน้าของปลายแขนด้านใน 
เข้าสู่ข้อมือโดยอยู่ด้านนอกต่อหลอดเลือดแดง radial และผ่านฝ่ามือไปสิ้นสุดท่ีมุมฐานเล็บ
นิ้วหัวแม่มือด้าน radial ท่ีซ่าวซาง (LU 11) เหนือข้อมือเล็กน้อยมีเส้นจากเลฺย่เชฺวีย (LU 7) 
แยกไปตามหลังมือถึงปลายนิ้วชี้ ไปเชื่อมต่อกับเส้นลําไส้ใหญ่หยางหมิงมือ (ภาพท่ี 3.1) 

 
ภาพท่ี 3.1 เส้นทางไหลเวียนของเส้นปอดท่ายยินมือ 

1.2 อวัยวะที่เก่ียวข้อง: ปอด หลอดลม กล่องเสียง ลําคอ ลําไส้ใหญ่ 

1.3 อาการที่เก่ียวข้อง: ไอ ไอเป็นเลือด เป็นหวัด เจ็บคอ เลือดกําเดาไหล แน่นหน้าอก 
หอบ หายใจกระชั้น ปวดไหปลาร้า ปวดแขนขอบหน้า-ด้านใน ปวดเย็นสะบัก 

1.4 ข้อบ่งชี้: โรคของลําคอ หลอดลม ปอด และทรวงอก อาการผิดปกติตามแนวเส้นจิงลั่ว 

1.5 จํานวนจุดฝังเข็ม: 11 จุด 
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2. เส้นลําไส้ใหญ่หยางหมิงมือ (手阳明大肠经手阳明大肠经手阳明大肠经手阳明大肠经) 
2.1 วิถีการไหลเวียน: เริ่มต้นจากปลายนิ้วชี้ด้าน radial ท่ีซางหยาง (LI 1) ข้ึนมาอยู่ระหว่าง

กระดูกฝ่ามือท่ี 1 กับ 2 ผ่านข้อมือแล้วไหลเวียนตามขอบหน้าของแขนด้านนอก ข้อศอก  
ขอบหน้าของต้นแขนด้านนอก ถึงหัวไหล่ตรงเจียนหยฺวี (LI 15) จากนั้นไหลเวียนผ่านหน้าต่อ 
acromian process วกลงด้านหลังไปถึงใต้ปุ่มกระดูกต้นคอท่ี 7 เชื่อมตัดกับเส้นตู แล้ววกกลับมา
ด้านหน้าตรงแอ่งไหปลาร้า จึงแยกเป็น 2 สาขา 

สาขาแรก เข้าในทรวงอกไปเชื่อมสัมพันธ์กับปอด แล้วลงไปผ่านกระบังลม เข้าไป
สังกัดท่ีลําไส้ใหญ่ จากนั้นมีเส้นทางเดินภายในไปถึงซ่างจฺวี้ซฺวี (ST 37) 

สาขาที่ 2 แยกขึ้นไปผ่านลําคอ แก้ม เหงือกและฟันล่าง แล้ววกขึ้นเหนือริมฝีปากบน 
ข้ามแนวก่ึงกลางใบหน้าตรงร่องใต้จมูก ไปสิ้นสุดท่ีข้างปีกจมูกด้านตรงข้าม คือ หยิงเซียง (LI 20) 
แล้วเชื่อมต่อกับเส้นกระเพาะอาหาร (ภาพท่ี 3.2) 

 
ภาพท่ี 3.2 เส้นทางไหลเวียนของเส้นลําไส้ใหญ่หยางหมิงมือ 

2.2 อวัยวะที่เก่ียวข้อง: ลําไส้ใหญ่ ปอด เหงือก ฟันล่าง 

2.3 อาการที่เก่ียวข้อง: ปวดศีรษะ ปวดใบหน้า ปวดฟัน เลือดกําเดาไหล เจ็บคอ น้ํามูกไหล 
หูอ้ือ หูหนวก ปวดท้อง ท้องร้อง ท้องเดิน ท้องผูก บิด 

2.4 ข้อบ่งชี้: โรคของศีรษะ ใบหน้า และลําคอ เช่น อัมพาตใบหน้า เป็นต้น กลุ่มโรคไข้ 
อาการผิดปกติตามแนวเส้นจิงลั่ว เช่น ปวด บวม โรคผิวหนัง เป็นต้น 

2.5 จํานวนจุดฝังเข็ม: 20 จุด  
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3. เส้นกระเพาะอาหารหยางหมิงเท้า (足阳明胃经足阳明胃经足阳明胃经足阳明胃经)))) 
3.1 วิถีการไหลเวียน: เริ่มจากปีกจมูกข้ึนไปข้างจมูก ไปเชื่อมตัดกับเส้นกระเพาะปัสสาวะ 

บริเวณหัวตาตรงจิงหมิง (BL 1) แล้ววกผ่านข้างจมูกลงมาใต้ตาท่ีเฉิงชี่ (ST 1) เป็นจุดแรกของเส้น
กระเพาะอาหาร จากนั้นไหลเวียนขนานข้างจมูก วกเข้าเหงือกบนไปเชื่อมตัดกับสุ่ยโกว (GV 26) 
แล้วออกมาท่ีมุมปากตรงต้ีชาง (ST 4) วนลงริมฝีปากล่างไปเชื่อมตัดกับเฉิงเจียง (CV 24) จากนั้น
ผ่านขากรรไกรล่างท่ีต้าหยิง (ST 5) ไปท่ีมุมกรรไกรล่างตรงเจี๋ยเชอ (ST 6) วกข้ึนไปท่ีหน้าหู เชื่อมตัด
กับเส้นถุงน้ําดีท่ีซ่างกฺวาน (GB 3) เลยข้ึนไปเหนือแนวชายผมมุมหน้าผากเล็กน้อย แล้วไหลเวียน
ขนานเหนือแนวชายผมขอบหน้าผากไปท่ีกลางศีรษะ เชื่อมตัดกับเสินถิง (GV 24) เป็นการสิ้นสุด
สาขาแรก (ภาพท่ี 3.3) 

 

ภาพท่ี 3.3 เส้นทางไหลเวียนของเส้นกระเพาะอาหารหยางหมิงเท้า 
 

ตรงก่ึงกลางขากรรไกรล่างท่ีคลําได้ชีพจร มีเส้นสาขาแยกลงไปท่ีลําคอด้านหน้า ถึงกลางแอ่ง
ไหปลาร้ามีเส้นแยกเข้าไปในทรวงอก ผ่านกระบังลมไปสังกัดกระเพาะอาหารและไปสัมพันธ์กับม้าม  

ส่วนเส้นภายนอกไหลเวียนลงไปท่ีหน้าอก โดยห่างจากแนวก่ึงกลางหน้าอก 4 ชุ่น ผ่านหัวนม 
ถึงช่องซ่ีโครงท่ี 5 แล้วเฉียงเข้าใน ลงไปผ่านหน้าท้อง โดยห่างจากแนวก่ึงกลางหน้าท้อง 2 ชุ่น 
จนถึงขาหนีบตรงท่ีคลําได้ชีพจร คือ ชี่ชง (ST 30) ซ่ึงเป็นจุดท่ีเส้นสาขาภายในจากอวัยวะจ้างฝู่
ออกมาบรรจบ แล้วไหลเวียนลงไปต้นขาด้านหน้า ผ่านกล้ามเนื้อ quadriceps ลงไปตามขอบนอก
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ของกระดูกสะบ้า ผ่านไปตามแนวสันกระดูกแข้งด้านนอกถึงข้อเท้า ไหลเวียนต่อไปท่ีหลังเท้า 
ผ่านบริเวณคลําได้ชีพจรท่ีชงหยาง (ST 42) ไปสิ้นสุดท่ีปลายนิ้วเท้าท่ี 2 ตรงโคนเล็บด้านนอก 
ท่ีลี่ตุ้ย (ST 45)  

ตรงจู๋ซานหลี่ (ST 36) มีเส้นสาขาภายในผ่านลงไปตามกระดูกแข้งด้านนอก ไปถึงจุดลั่ว
ท่ีเฟิงหลง (ST 40) แล้วลงไปหลังเท้า ไปสิ้นสุดท่ีนิ้วเท้าท่ี 3 ด้านนอก ตรงชงหยาง (ST 42)  
มีเส้นสาขาภายในแยกไปท่ีปลายนิ้วหัวแม่เท้าด้านใน เพ่ือเชื่อมต่อกับเส้นม้าม 

3.2 อวัยวะที่เก่ียวข้อง: กระเพาะอาหาร ม้าม ลําคอ   

3.3 อาการที่เกี่ยวข้อง: ปวดกระเพาะอาหาร อาเจียน ท้องเดิน แน่นท้อง ท้องร้อง 
ปวดศีรษะ ปวดฟัน เจ็บคอ เลือดกําเดาไหล 

3.4 ข้อบ่งชี้: โรคกระเพาะอาหารและลําไส้ ปวดบริเวณศีรษะ ใบหน้า ตา จมูก ปาก และฟัน 
อัมพาตใบหน้า โรคระบบจิตประสาท อาการผิดปกติตามแนวเส้นจิงลั่ว เช่น ปวดกล้ามเนื้อ 
กล้ามเนื้ออ่อนแรง กล้ามเนื้อลีบ ปวดทรวงอก โรคของเข่าและสะบ้า เป็นต้น 

3.5 จํานวนจุดฝังเข็ม: 45 จุด 

4. เส้นม้ามท่ายยินเท้า (足太阴脾经足太阴脾经足太阴脾经足太阴脾经) 
4.1 วิถีการไหลเวียน: เริ่มจากมุมฐานเล็บนิ้วหัวแม่เท้าด้านในท่ีหยิ่นป๋าย (SP 1) ไปตามขอบใน

ของเท้าบนแนวรอยต่อสีผิว ผ่านกระดูกฝ่าเท้าข้ึนมาหน้าต่อตาตุ่มใน มาตามแนวหลัง-ขอบใน 
ของกระดูกแข้ง เลยก่ึงกลางหน้าแข้งจะไหลเวียนหน้าต่อเส้นตับ ผ่านเข่าและต้นขาด้านในมาท่ีขาหนีบ  
เข้าช่องท้องไปสังกัดม้ามและไปสัมพันธ์กับกระเพาะอาหาร จากนั้นผ่านกระบังลมข้ึนมาตาม
หลอดอาหาร ผ่านคอหอยข้ึนมาถึงโคนลิ้น แล้วกระจายในปากและลิ้น  

 บริเวณกระเพาะอาหาร มีเส้นสาขาแยกไปท่ีหัวใจ เพ่ือเชื่อมต่อกับเส้นหัวใจ 
บริเวณขาหนีบ เส้นสาขาภายนอกจะไหลเวียนผ่านแนวก่ึงกลางหน้าท้องท่ีจงจี๋ (CV 3) 

ถึงกฺวานหยวน (CV 4) จากนั้นเฉียงออกไปด้านข้างห่างจากก่ึงกลางหน้าท้อง 4 ชุ่น แล้ววกกลับมา 
ก่ึงกลางหน้าท้องท่ีเซ่ียหว่าน (CV 10) จากนั้นเฉียงออกไปห่างจากแนวก่ึงกลางหน้าท้อง 6 ชุ่น 
ข้ึนมาท่ีเต้านม ถึงใต้ไหปลาร้าท่ีจงฝู่ (LU 1)  

เส้นสาขาภายในไหลเวียนลงไปออกสู่ภายนอกท่ีสีข้าง ไปสิน้สดุท่ีต้าปาว (SP 21) (ภาพท่ี 3.4) 
4.2 อวัยวะที่เก่ียวข้อง: ม้าม กระเพาะอาหาร หัวใจ ลําคอ ลิ้น 

4.3 อาการที่เก่ียวข้อง: ปวดกระเพาะอาหาร อาเจียน ท้องเดิน แน่นท้อง ท้องร้อง บิด 
อาหารไม่ย่อย ดีซ่าน 
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4.4 ข้อบ่งชี้: โรคของม้าม กระเพาะอาหาร และอวัยวะเพศ โรคนรีเวช อาการผิดปกติ 

ตามแนวเส้นจิงลั่ว 

4.5 จํานวนจุดฝังเข็ม: 21 จุด 

 

ภาพท่ี 3.4 เส้นทางไหลเวียนของเส้นม้ามท่ายยินเท้า 

5. เส้นหัวใจซ่าวยินมือ (手少阴心经手少阴心经手少阴心经手少阴心经) 

5.1 วิถีการไหลเวียน: เริ่มต้นท่ีหัวใจ ไปสังกัดระบบหัวใจ มีเส้นสาขาวกลงไปสัมพันธ์กับลําไส้เล็ก 
ขณะเดียวกัน มีเส้นสาขาภายในผ่านข้ึนมาท่ีหลอดลม หลอดอาหาร สิ้นสุดท่ีระบบตา  
(รวมถึงส่วนเชื่อมต่อกับสมอง)  

เส้นจิงลั่วหลักไหลเวียนอยู่ภายในทรวงอก ผ่านปอด และออกสู่ภายนอกตรงรักแร้ 
ท่ีจี๋เฉฺวียน (HT 1) ไหลเวียนไปตามต้นแขนด้านใน ลงไปบริเวณศอกและปลายแขนด้าน ulnar  
ผ่านข้อมือบริเวณกระดูก pisiform แล้วเข้าสู่ฝ่ามือ ไปสิ้นสุดท่ีปลายนิ้วก้อยด้าน radial ท่ีซ่าวชง (HT 9) 
แล้วเชื่อมต่อกับเส้นลําไส้เล็ก (ภาพท่ี 3.5) 

5.2 อวัยวะที่เก่ียวข้อง: หัวใจ ลําไส้เล็ก ปอด ลําคอ ระบบตา  

5.3 อาการที่เก่ียวข้อง: ใจสั่น เจ็บหน้าอก คอแห้ง กระหายน้ํา ตาเหลือง ปวดสีข้าง      
ปวดแขนด้านใน ร้อนฝ่ามือ นอนไม่หลับ โรคลมชัก  
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5.4 ข้อบ่งชี้: โรคของหัวใจและทรวงอก โรคระบบจิตประสาท อาการผิดปกติตามแนวเส้นจิงลั่ว 

5.5 จํานวนจุดฝังเข็ม: 9 จุด 

 
ภาพท่ี 3.5 เส้นทางไหลเวียนของเส้นหัวใจซ่าวยินมือ 

6. เส้นลําไส้เล็กท่ายหยางมือ (手太阳小肠经手太阳小肠经手太阳小肠经手太阳小肠经)))) 
6.1 วิถีการไหลเวียน: เริ่มต้นจากโคนเล็บนิ้วก้อยด้าน ulnar ท่ีซ่าวเจ๋อ (SI 1) ข้ึนมาท่ีสันมือ 

และข้อมือด้าน ulnar ผ่าน styloid process จากนั้นข้ึนมาตามขอบล่างของกระดูก ulna เข้าสู่
บริเวณศอกตรงร่องระหว่าง medial epicondyle กับ olecranon process แล้วไหลเวียนอยู่
ด้านหลังของต้นแขน เม่ือข้ึนมาท่ีหัวไหล่จะไหลเวียนแบบสลับฟันปลาไปถึงสะบัก ไปเชื่อมตัด
กับเส้นกระเพาะปัสสาวะ 2 ตําแหน่ง และเชื่อมตัดกับเส้นตูท่ีต้าจุย (GV 14) จากนั้น ข้ามบ่าลงไป
ก่ึงกลางแอ่งไหปลาร้า แล้วแยกเป็นสาขาภายในกับภายนอก 

 สาขาภายใน จะผ่านลงไปสัมพันธ์กับหัวใจ ผ่านหลอดอาหาร กระบังลม ไปสัมพันธ์ 
กับกระเพาะอาหารและสังกัดลําไส้เล็ก  

 สาขาภายนอก แยกจากก่ึงกลางแอ่งไหปลาร้าแล้วข้ึนศีรษะ ผ่านข้างลําคอ แก้ม หางตา 
ไปสิ้นสุดบริเวณหน้าหูท่ีทิงกง (SI 19)  

 บริเวณแก้ม มีสาขาผ่านข้างจมูกข้ึนมาท่ีหัวตา เพ่ือเชื่อมต่อกับเส้นกระเพาะปัสสาวะ 
ท่ีจิงหมิง (BL 1) (ภาพท่ี 3.6) 

6.2 อวัยวะที่เก่ียวข้อง: ลําไส้เล็ก หัวใจ กระเพาะอาหาร หลอดอาหาร ใบหน้า หู ตา จมูก 



 
 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                                            45 
 

6.3 อาการที่เก่ียวข้อง: หูอ้ือ หูหนวก คางทูม เจ็บคอ ปวดฟัน ปวดตึงต้นคอ ปวดสะบัก 
ปวดท้องน้อยด้านข้าง ปวดตามแนวสันหลังร้าวไปอัณฑะ ตาเหลือง แก้มบวม 

6.4 ข้อบ่งชี้: โรคของศีรษะ ต้นคอ หู ตา และคอหอย โรคระบบจิตประสาท กลุ่มโรคไข้ อาการ
ผิดปกติตามแนวเส้นจิงลั่ว 

6.5 จํานวนจุดฝังเข็ม: 19 จุด 

 
ภาพท่ี 3.6 เส้นทางไหลเวียนของเส้นลําไส้เล็กท่ายหยางมือ 

7. เส้นกระเพาะปัสสาวะท่ายหยางเท้า (足太阳膀胱经足太阳膀胱经足太阳膀胱经足太阳膀胱经) 

7.1 วิถีการไหลเวียน: เริ่มต้นจากหัวตาท่ีจิงหมิง (BL 1) ข้ึนไปผ่านหัวค้ิว หน้าผาก ไปยอด
กระหม่อมเชื่อมตัดกับเส้นตูท่ีป่ายฮุ่ย (GV 20) จากจุดนี้มีเส้นสาขาแยกไปด้านข้างถึงบริเวณหู  
แล้ววนรอบหูด้านหลังขนานกับเส้นถุงน้ําดี  

ตรงยอดกระหม่อม มีเส้นสาขาเข้าไปเชื่อมกับสมองแล้วออกมา ไหลเวียนต่อไปด้านหลัง
ศีรษะและท้ายทอยถึงเทียนจู้ (BL 10) แล้วแยกเป็น 2 เส้น  

 เส้นท่ี 1 ไหลเวียนผ่านต้าจุย (CV 14) แล้วเฉียงออกจากแนวก่ึงกลางกระดูกสันหลัง 1.5 ชุ่น 
บริเวณเอวมีเส้นสาขาเข้าไปสัมพันธ์กับไตและสังกัดกระเพาะปัสสาวะ โดยเส้นหลักจะไหลเวียน
ตามแนวรูกระเบนเหน็บลงไปแก้มก้น ขาด้านหลัง จนถึงข้อพับเข่าท่ีเหว่ยหยาง (BL 39) แล้ววกเข้า
ก่ึงกลางข้อพับเข่าท่ีเหว่ยจง (BL 40)  
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เส้นที่ 2 แยกจากเทียนจู้ (BL 10) ไหลเวียนขนานลงไปกับเส้นที่ 1 โดยห่างจากแนว
กึ่งกลางกระดูกสันหลัง 3 ชุ่น  ถึงกระเบนเหน็บแล้วเฉียงออกด้านข้าง ไปเชื่อมตัดกับเส้นถุงน้ําดี  
ท่ีหฺวานเท่ียว (GB 30) ลงไปด้านหลังของขาโดยอยู่ด้านนอกต่อเส้นท่ี 1 ไปถึงข้อพับเข่าท่ีเหว่ยจง  
(BL 40) แล้วรวมเป็นเส้นเดียวกันลงไปกลางน่อง จากนั้นเฉียงออกด้านข้างเล็กน้อย ผ่านหลัง
ตาตุ่มนอกไปตามขอบนอกของเท้าในแนวรอยต่อสีผิว สิ้นสุดตรงโคนเล็บนิ้วเท้าท่ี 5 ด้านนอก
ท่ีจื้อยิน (BL 67) (ภาพท่ี 3.7) 

 

ภาพท่ี 3.7 เส้นทางไหลเวียนของเส้นกระเพาะปัสสาวะท่ายหยางเท้า  

7.2 อวัยวะที่เก่ียวข้อง: กระเพาะปัสสาวะ ไต สมอง 

7.3 อาการที่เกี่ยวข้อง: ปัสสาวะขัด ปัสสาวะรดที่นอน กลั้นปัสสาวะไม่ได้ โรคลมชัก 
โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง ไข้จับสั่น โรคตา คัดจมูก เลือดกําเดาไหล ปวดศีรษะ ปวดต้นคอ 
ปวดหลังส่วนล่าง ปวดสะโพก ปวดขาด้านหลัง  

7.4 ข้อบ่งชี้: โรคของศีรษะ ต้นคอ ตา หลัง เอว และขา โรคระบบจิตประสาท โรคของอวัยวะจ้างฝู ่
7.5 จํานวนจุดฝังเข็ม: 67 จุด   
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8. เส้นไตซ่าวยินเท้า (足少阴肾经足少阴肾经足少阴肾经足少阴肾经 ) 
8.1 วิถีการไหลเวียน: เริ่มจากนิ้วเท้าท่ี 5 ด้านนอกท่ีเส้นกระเพาะปัสสาวะไปเชื่อมต่อกับเส้นไต

บริเวณใต้ฝ่าเท้าท่ีหย่งเฉฺวียน (KI 1) ไหลเวียนข้ึนมาท่ีใต้ปุ่มกระดูก navicula ผ่านตาตุ่มใน  
วนบริเวณข้างส้นเท้าด้านใน แล้วข้ึนบนผ่านขาและต้นขาด้านใน เข้าช่องท้อง ผ่านฉางเฉียง (GV 1) 
บริเวณฝีเย็บ ไปตามกระดูกสันหลัง ไปสังกัดไตแล้วแยกเป็น 2 เส้น 

เส้นแรก ออกมาข้างสะดือ ลงไปเชื่อมตัดกับเส้นเริ่นท่ีกฺวานหยวน (CV 4) ต่อไปท่ีจงจี๋ (CV 3)  
แล้วออกมาท่ีต้าเฮ่อ (KI 12) ซ่ึงห่างจากแนวก่ึงกลางหน้าท้อง 0.5 ชุ่น จากนั้นลงไปท่ีเหิงกู่ (KI 11) 
แล้วเข้าไปสัมพันธ์กับกระเพาะปัสสาวะ 

เส้นท่ี 2 ออกมาเหนือสะดือ 2 ชุ่นท่ีซางชฺวี (KI 17) ข้ึนมาผ่านตับและกระบังลม เข้าไป
ท่ีปอด ไหลเวียนข้ึนมาตามแนวหลอดคอ ไปสิ้นสุดท่ีโคนลิ้น 

เส้นภายนอกจะขนานกับเส้นภายในไปพร้อมกัน โดยไหลเวียนห่างจากแนวก่ึงกลางหน้าท้อง 
0.5 ชุ่น จนถึงยิวเหมิน (KI 21) เม่ือถึงหน้าอกตรงช่องซ่ีโครงท่ี 5 ท่ีปู้หลาง (KI 22) จะไหลเวียน
ห่างจากแนวก่ึงกลางหน้าอก 2 ชุ่น จนถึงขอบล่างของกระดูกไหปลาร้า ไปสิ้นสุดท่ีซูฝู่ (KI 27) 

บริเวณปอด มีเส้นสาขาภายในไหลเวียนผ่านหัวใจ แล้วส่งต่อให้เส้นเยื่อหุ้มหัวใจ (ภาพท่ี 3.8) 

 
ภาพท่ี 3.8 เส้นทางไหลเวียนของเส้นไตซ่าวยินเท้า  
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8.2 อวัยวะที่เก่ียวข้อง: ไต กระเพาะปัสสาวะ ตับ ปอด หัวใจ กระดูกสันหลัง คอหอย โคนลิ้น 
8.3 อาการที่เก่ียวข้อง: ปัสสาวะรดท่ีนอน กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ปัสสาวะค่ังค้าง ปัสสาวะบ่อย 

ฝันเปียก เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ รอบเดือนผิดปกติ หูอื้อ หูหนวก ปวดฟัน เจ็บคอ หอบหืด 
ไอเป็นเลือด ปากแห้ง บวม ท้องผูก ท้องเดิน ปวดหลังส่วนล่าง ปวดขา กล้ามเนื้ออ่อนแรง ร้อนฝ่าเท้า 
โรคลมแดด โรคหลอดเลือดสมอง 

8.4 ข้อบ่งชี้: โรคทางนรีเวช อวัยวะเพศ ไต ปอด และคอหอย อาการผิดปกติตามแนวเส้นจิงลั่ว 
8.5 จํานวนจุดฝังเข็ม: 27 จุด 

9. เส้นเย่ือหุ้มหัวใจเจฺว๋ียยินมือ (手厥阴心包经手厥阴心包经手厥阴心包经手厥阴心包经) 
9.1 วิถีการไหลเวียน: เริ่มต้นจากทรวงอกไปสังกัดเยื่อหุ้มหัวใจ ไหลเวียนผ่านกระบังลม  

เข้าช่องท้อง ไปสัมพันธ์กับซานเจียว เส้นหลักไหลเวียนออกจากทรวงอกมาท่ีบริเวณตํ่ากว่าปลาย 
รอยพับรักแร้ด้านหน้า 3 ชุ่น ระดับราวนม ห่างจากหัวนมออกไป 1 ชุ่น ท่ีเทียนฉือ (PC 1) แล้วข้ึนมาท่ีรักแร้ 
จากนั้นวกลงไปตามแนวก่ึงกลางแขนด้านในถึงกลางฝ่ามือ ไปสิ้นสุดตรงปลายนิ้วกลางท่ีจงชง (PC 9) 
 บริเวณฝ่ามือตรงหลาวกง (PC 8) มีเส้นสาขาภายในแยกลงไปท่ีปลายนิ้วนาง เชื่อมต่อ     
กับเส้นซานเจียว (ภาพท่ี 3.9) 

 

ภาพท่ี 3.9 เส้นทางไหลเวียนของเส้นเย่ือหุ้มหัวใจเจฺว๋ียยินมือ 
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9.2 อวัยวะที่เก่ียวข้อง: เยื่อหุ้มหัวใจ ซานเจียว 
9.3 อาการที่เก่ียวข้อง: ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว หัวใจเต้นช้า เจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก  

ปวดกระเพาะอาหาร กระวนกระวาย วิตกกังวล โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง โรคลมชัก รักแร้บวม 
ปวดเกร็งข้อศอก ร้อนฝ่ามือ ปวดสีข้าง 

9.4 ข้อบ่งชี้: โรคของหัวใจ ทรวงอก และกระเพาะอาหาร โรคระบบจิตประสาท อาการ 
ผิดปกติตามแนวเส้นจิงลั่ว 

9.5 จํานวนจุดฝังเข็ม: 9 จุด 

10. เส้นซานเจียวซ่าวหยางมือ (手少阳三焦经手少阳三焦经手少阳三焦经手少阳三焦经) 
10.1 วิถีการไหลเวียน: เริ่มต้นจากกวานชง (TE 1) ท่ีโคนเล็บนิ้วนางด้าน ulnar ผ่านมา

ระหว่างกระดูกฝ่ามือท่ี 4 กับ 5 ผ่านข้อมือแล้วมาตามต้นแขนด้านนอกระหว่างกระดูก radius  
กับ ulna ผ่านปลายข้อศอก มาตามกระดูกต้นแขนด้านนอกถึงหัวไหล่ เชื่อมตัดกับเส้นถุงน้ําดี
แล้วไปต้าจุย (GV 14) จากนั้นข้ามบ่าลงไปท่ีแอ่งไหปลาร้า เข้าทรวงอกไปสัมพันธ์กับเยื่อหุ้มหัวใจ 
แล้วผ่านกระบังลมลงไปสังกัดซานเจียว 

 
ภาพท่ี 3.10 เส้นทางไหลเวียนของเส้นซานเจียวซ่าวหยางมือ 
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บริเวณทรวงอก มีเส้นสาขาข้ึนมาท่ีแอ่งไหปลาร้า แล้วตรงข้ึนมาผ่านลําคอด้านข้าง วกไปหลังหู 
ไหลเวียนอ้อมหลังหู แล้วข้ึนมาเหนือหู ไปถึงมุมหน้าผากแล้ววกลงล่างผ่านแก้ม จากนั้นวกข้ึนบน 
มาสิ้นสุดท่ีใต้ตา 

บริเวณหลังหู มีเส้นสาขาแยกเข้าหูแล้วออกมาท่ีหน้าหู ทิศทางไหลเวียนไปหางตา เชื่อมตัด
กับเส้นท่ีแยกไปแก้ม ไปสิ้นสุดท่ีหางตาตรงซือจู๋คง (TE 23) แล้วเชื่อมต่อกับเส้นถุงน้ําดี (ภาพท่ี 3.10) 

10.2 อวัยวะที่เก่ียวข้อง: ซานเจียว เยื่อหุ้มหัวใจ หู ตา  

10.3 อาการที่เก่ียวข้อง: ไมเกรน หูอ้ือ หูหนวก ปวดตา ตาบวม เจ็บคอ คอบวม แก้มบวม  
อัมพาตใบหน้า บวมหลังใบหู ปวดไหล่ ปวดศอกด้านนอก ท้องอืด ปัสสาวะขัด กลั้นปัสสาวะไม่ได้ 
ปัสสาวะรดท่ีนอน  

10.4 ข้อบ่งชี้: โรคของศีรษะด้านข้าง ตา หู ทรวงอก และสีข้าง กลุ่มโรคไข้ อาการผิดปกติ
ตามแนวเส้นจิงลั่ว  

10.5 จํานวนจุดฝังเข็ม: 23 จุด 

11. เส้นถุงน้ําดีซ่าวหยางเท้า (足少阳胆经足少阳胆经足少阳胆经足少阳胆经 ) 
11.1 วิถีการไหลเวียน: เริ่มต้นบริเวณหางตาท่ีถงจื่อเหลียว (GB 1) ไปท่ีหน้าหู ข้ึนไปบริเวณ

มุมหน้าผากท่ีฮ่านเยี่ยน (GB 4) ไหลเวียนเป็นเส้นโค้งขนานตามขอบชายผมลงมาถึงบริเวณ 
เหนือใบหู แล้วโค้งลงไปตามแนวหลังหูถึงหวานกู่ (GB 12) จากนั้นวกข้ึนเป็นเส้นโค้งผ่านเหนือหู 
ลงมาหน้าผากท่ีหยางป๋าย (GB 14) แล้ววกข้ึนบนศีรษะ ลงไปชายผมด้านหลังท่ีเฟิงฉือ (GB 20) 
ไปถึงต้นคอที่เทียนหรง (SI 17) ต่อไปที่ต้าจุย (GV 14) แล้วไหลเวียนผ่านสะบักข้ามบ่าไปท่ี
แอ่งไหปลาร้า ต่อไปท่ีรักแร้ ลงไปตามสีข้างและชายโครงถึงสะโพก อ้อมหลังไปกระเบนเหน็บ 
แล้ววกกลับไปท่ีหฺวานเท่ียว (GB 30) ไหลเวียนต่อไปท่ีด้านข้างของต้นขา ผ่านเข่าลงไป 
อยู่หน้าต่อกระดูกน่อง ผ่านตาตุ่มนอก ไปตามหลังเท้าโดยอยู่ด้านนอกของกระดูกฝ่าเท้าท่ี 4  
ไปสิ้นสุดตรงนิ้วเท้าท่ี 4 ท่ีจู๋เชี่ยวยิน (GB 44) 

บริเวณหลังเท้า มีเส้นสาขาภายในจากจู๋หลินชี่ (GB 41) ไหลเวียนไประหว่างกระดูก 
ฝ่าเท้าท่ี 1 กับ 2 ไปเชื่อมต่อกับเส้นตับท่ีหัวแม่เท้า (ภาพท่ี 3.11) 

บริเวณหลังหู มีเส้นสาขาไหลเวียนเข้าหู แล้วออกมาท่ีหน้าหู ตรงไปหางตา แล้วลงไปถึงต้าหยิง 
(ST 5) จากนั้นวกข้ึนมาเชื่อมตัดกับเส้นซานเจียวท่ีใต้ตา แล้วลงไปผ่านเจี๋ยเชอ (ST 6) ไหลเวียนลงไป
ตามลําคอ เข้าแอ่งไหปลาร้าไปบรรจบกับเส้นหลัก แล้วเข้าทรวงอก ผ่านกระบังลมไปสัมพันธ์ 
กับตับและสังกัดถุงน้ําดี จากนั้นไหลเวียนภายในลงไปตามแนวสีข้างชายโครง ต่อไปท่ีขาหนีบ
ใกล้กับหลอดเลือดแดง femoral แล้วผ่านแนวชายขอบขนหัวหน่าว ไปถึงสะโพกท่ีหฺวานเท่ียว (GB 30) 
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11.2 อวัยวะที่เก่ียวข้อง: ถุงน้ําดี ตับ ตา หู 
11.3 อาการที่เก่ียวข้อง: ไมเกรน เวียนศีรษะ หูอื้อ หูหนวก ปวดตา ปวดฟัน เจ็บคอ  

ขมปาก อัมพาตใบหน้า ปวดบวมไหปลาร้า ปวดบวมรักแร้ ปวดสีข้างชายโครง ปวดต้นขา  
ปลายขา และเท้า ถุงน้ําดีอักเสบ นิ่วในถุงน้ําดี ตับอักเสบ 

11.4 ข้อบ่งชี้: โรคของศีรษะด้านข้าง ตา หู และลําคอ โรคระบบจิตประสาท กลุ่มโรคไข้ 
อาการผิดปกติตามแนวเส้นจิงลั่ว 

11.5 จํานวนจุดฝังเข็ม: 44 จุด 

 

ภาพท่ี 3.11 เส้นทางไหลเวียนของเส้นถุงน้ําดีซ่าวหยางเท้า 

12. เส้นตับเจฺว๋ียยินเท้า (足厥阴肝经足厥阴肝经足厥阴肝经足厥阴肝经 ) 

12.1 วิถีการไหลเวียน: เริ่มจากบริเวณท่ีมีขนหลังนิ้วหัวแม่เท้า ข้ึนมาตามหลังเท้า 
ถึงจงเฟิง (LR 4) ไหลเวียนมาตามแนวขาด้านใน ข้ามเส้นม้ามบริเวณเหนือตาตุ่มใน 8 ชุ่น ไปอยู่
หลังต่อเส้นม้าม ไปตามเข่าและต้นขาด้านใน วนรอบอวัยวะเพศ แล้วเข้าไปบริเวณท้องน้อย 
จากนั้นไหลเวียนข้ึนมาวนรอบกระเพาะอาหาร ไปสังกัดตับและสัมพันธ์กับถุงน้ําดี แล้วผ่าน   
กระบังลมไปท่ีสีข้างชายโครง ข้ึนมาด้านหลังคอหอย เข้าสู่โพรงจมูกไปติดต่อกับระบบตา           
แล้วข้ึนมาท่ีหน้าผาก เชื่อมตัดกับเส้นตูท่ียอดกระหม่อม 
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 บริเวณตา มีเส้นสาขาลงไปท่ีแก้ม วนรอบในปาก  

 บริเวณตับ มีเส้นสาขาผ่านกระบังลม ไปเชื่อมต่อกับเส้นปอด (ภาพท่ี 3.12) 
12.2 อวัยวะที่เก่ียวข้อง: ตับ ถุงน้ําดี กระเพาะอาหาร ปอด คอหอย จมูก ตา 

12.3 อาการที่เก่ียวข้อง: ดีซ่าน ปวดประจําเดือน เลือดออกจากโพรงมดลูก รอบเดือนผิดปกติ      
ประจําเดือนไม่มา ฝันเปียก ไส้เลื่อน เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ปัสสาวะรดท่ีนอน กลั้นปัสสาวะไม่ได้ 
ปัสสาวะค่ังค้าง ปัสสาวะขัด คลื่นไส้อาเจียน สะอึก ท้องเดิน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง 
ชักในเด็ก โรคลมชัก ปวดบวมตา ปวดหลังส่วนล่าง แน่นหน้าอก  

12.4 ข้อบ่งชี้: โรคของตับ ถุงน้ําดี และอวัยวะเพศ โรคนรีเวช อาการผิดปกติตามแนวเส้นจิงลั่ว 

12.5 จํานวนจุดฝังเข็ม: 14 จุด 

 
ภาพท่ี 3.12 เส้นทางไหลเวียนของเส้นตับเจฺว๋ียยินเท้า 

13. เส้นเริ่น (任脉任脉任脉任脉 ) 
13.1 วิถีการไหลเวียน: เริ่มจากช่องเชิงกรานลงไปผ่านฝีเย็บ ออกมาท่ีจุดแรกคือ ฮุ่ยยิน (CV 1) 

ข้ึนมาตามแนวก่ึงกลางลําตัว ผ่านหน้าท้อง หน้าอก และลําคอ ถึงใต้ริมฝีปากแล้ววนรอบปาก ต่อไป
ที่สายรั้งระหว่างริมฝีปากบนกับเหงือกที่หยินเจียว (GV 28) เชื่อมต่อกับเส้นตู แล้วแยกไป   
ท่ีใต้ตา 2 ข้าง เชื่อมตัดกับเส้นกระเพาะอาหารท่ีเฉิงชี่ (ST 1) (ภาพท่ี 3.13) 

13.2 อวัยวะที่เก่ียวข้อง: มดลูก ลําคอ ริมฝีปาก และตา 
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13.3 อาการที่เก่ียวข้อง: ปัสสาวะขัด ปัสสาวะรดท่ีนอน กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ก้อนในท้องน้อย 
ปวดท้อง แน่นท้อง เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ไส้เลื่อน ตกขาว ภาวะมีบุตรยาก คอพอก นอนไม่หลับ 
ชักกระตุก โรคลมชัก  

13.4 ข้อบ่งชี้: โรคของช่องท้อง ทรวงอก ลําคอ ใบหน้า และศีรษะ โรคระบบจิตประสาท  
โรคนรีเวช โรคระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ภาวะโรคพร่อง โรคของอวัยวะจ้างฝู่ท่ีเก่ียวข้องกับเส้นจิงลั่ว 

13.5 จํานวนจุดฝังเข็ม: 24 จุด 

 

ภาพท่ี 3.13 เส้นเร่ิน 

14. เส้นตู (督脉督脉督脉督脉) 
14.1 วิถีการไหลเวียน: เริ่มต้นภายในช่องเชิงกราน ผ่านฝีเย็บออกมาท่ีฉางเฉียง (GV 1)

ไหลเวียนมาตามแนวกระดูกสันหลัง ผ่านต้นคอถึงเฟิงฝู่ (GV 16) ข้ึนข้างบนตามแนวก่ึงกลางศีรษะ 
ผ่านยอดกระหม่อมแล้วลงมาหน้าผาก จมูก ริมฝีปากบน ไปสุดท่ีสายรั้งระหว่างริมฝีปากบน      
กับเหงือกท่ีหยินเจียว (GV 28) 

ตรงเฟิงฝู่ (GV 16) มีเส้นสาขาเข้าไปในสมอง  
บริเวณปลายกระดูกก้นกบ มีเส้นสาขาไปเชื่อมตัดกับเส้นไตและเส้นกระเพาะปัสสาวะ   

แล้วผ่านกระดูกสันหลังไปท่ีไต (ภาพท่ี 3.14) 
14.2 อวัยวะที่เก่ียวข้อง: มดลูก สมอง กระดูกสันหลัง 
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14.3 อาการที่เก่ียวข้อง: ภาวะมีบุตรยาก เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ปัสสาวะขัด ปัสสาวะรดท่ีนอน 
กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ปวดตึงหลัง ชัก พัฒนาการทางสมองช้า หลงลืมง่าย ริดสีดวงทวาร ภาวะเกร็งแอ่นท้ังตัว 

14.4 ข้อบ่งชี้: โรคระบบจิตประสาท กลุ่มโรคไข้ โรคของเอว สะโพก ศีรษะ และคอ อาการ
ผิดปกติตามแนวเส้นจิงลั่ว 

14.5 จํานวนจุดฝังเข็ม: 28 จุด 

 

ภาพท่ี 3.14 เส้นทางไหลเวียนของเส้นตู 
 
 

จุดฝังเข็มบนเส้นจิงลั่ว 

1. จุดฝังเข็มบนเส้นปอดท่ายยินมือ 
     จงฝู่ 中府中府中府中府 Zhōngfǔ (LU 1): จุดมู่ของปอด จุดเชื่อมตัดกับเส้นม้าม 
จง หมายถึง จงเจียว ฝู่ หมายถึง การรวม เส้นปอดเริ่มต้นจากจงเจียว จุดนี้เป็นตําแหน่งที่ชี่
ของม้าม-กระเพาะอาหารในจงเจียวรวมกับชี่ปอดแล้วไหลออกสู่ภายนอก 
ตําแหน่ง: ตรงช่องซ่ีโครงท่ี 1 ห่างจากแนวก่ึงกลางหน้าอกตามแนวระนาบ 6 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ไอ หอบ เจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก ปวดสะบัก 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงหรือแทงราบ 0.5-0.8 ชุ่น ปลายเข็มชี้ออกไปด้านข้างลําตัว 
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     หยฺวินเหมิน 云云云云门门门门    Yúnmén (LU 2)  
หยฺวิน แปลว่า เมฆ เปรียบเป็นชี่ปอด เหมิน แปลว่า ประตู จุดนี้เป็นประตูเข้าออกของชี่ปอด  
ตําแหน่ง: ใต้กระดูกไหปลาร้า ห่างจากแนวก่ึงกลางหน้าอกตามแนวระนาบ 6 ชุ่น เหนือจงฝู่ (LU 1) 1 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ไอ หอบ แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอกร้าวไปหลัง ปวดสะบัก 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงหรือแทงราบ 0.5-0.8 ชุ่น ปลายเข็มชี้ไปสีข้าง 

 
ภาพท่ี 3.15 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นปอด (LU 1 - LU 2) 

     เทียนฝู่    天府天府天府天府    Tiānfǔ (LU 3)  
เทียน แปลว่า ฟ้า ฝู่ แปลว่า การรวม พ้องเสียงกับอวัยวะจ้างฝู่ ปอดอยู่ตําแหน่งสูงสุดเปรียบเป็นฟ้า
ของอวัยวะจ้างฝู่ 
ตําแหน่ง: ใต้ปลายรอยพับรักแร้ด้านหน้า 3 ชุ่น ตรงขอบกล้ามเนื้อ biceps brachii ด้าน radial 
หรือยื่นแขนไปข้างหน้าให้ตั้งฉากกับลําตัว แล้วหันหน้าให้ปลายจมูกแตะแขนจะเป็นจุดนี้พอดี 
ข้อบ่งชี้: ไอ หอบ หงุดหงิด แน่นหน้าอก เต้านมอักเสบ โรคไทรอยด์ ปวดแขน 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.16 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นปอด (LU 3 - LU 5) 
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     เสียป๋าย 侠白侠白侠白侠白 Xiábái (LU 4): จุดท่ีจิงเปฺย๋แยกออกจากเส้นปอด 
เสีย แปลว่า หนีบ ป๋าย แปลว่า ขาว หมายถึง ปอด จุดนี้ขนาบ 2 ข้างปอด  
ตําแหน่ง: ใต้ปลายรอยพับรักแร้ด้านหน้า 4 ชุ่น หรือเหนือรอยพับข้อศอก 5 ชุ่น ตรงขอบด้าน 
radial ของกล้ามเนื้อ biceps brachii 
ข้อบ่งชี้: เจ็บหน้าอก ไอจากชี่ไหลย้อน แน่นหน้าอก คลื่นไส้ กระสับกระส่าย ปวดแขนตามแนวเส้นปอด 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 
     ฉื่อเจ๋อ    尺尺尺尺泽泽泽泽 Chǐzé (LU 5): จุดเหอ 
ฉ่ือ หมายถึง บริเวณศอก เจ๋อ แปลว่า บึง จุดนี้อยู่ตรงรอยพับศอก เป็นท่ีรวมของชี่ปอด 
เปรียบเสมือนน้ําท่ีไหลมารวมกันเป็นบึง 
ตําแหน่ง: ตรงแอ่งรอยพับข้อศอก อยู่ด้าน radial ต่อเอ็น biceps brachii  
ข้อบ่งชี้: ไอ หอบ แน่นหน้าอก ไอเป็นเลือด ไข้เป็นเวลาหลังเท่ียง เจ็บคอ ปวดต้นแขน ชักในเด็ก   
ไฟลามทุ่ง อาเจียน อุจจาระร่วง 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.8-1.2 ชุ่น หรือเจาะปล่อยเลือด 

     ข่งจุ้ย 孔最孔最孔最孔最 Kǒngzuì (LU 6): จุดซ่ี 
ข่ง แปลว่า ช่อง รู จุ้ย แปลว่า มาก ลึก เป็นจุดท่ีชี่รวมกันอยู่ในส่วนลึก 
ตําแหน่ง: เหนือรอยพับข้อมือ 7 ชุ่น บนแนวเส้นเชื่อมระหว่างท่ายเยฺวียน (LU 9) กับฉ่ือเจ๋อ (LU 5) 
ข้อบ่งชี้: ไข้ไม่มีเหง่ือ ไอ ไอเป็นเลือด หอบ เจ็บคอ ปวดแขน ปวดศอก 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.17 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นปอด (LU 5 - 6, LU 9) 
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     เลฺย่เชฺวีย 列缺列缺列缺列缺  Lièquē (LU 7): จุดลั่ว จุดปาม่ายเจียวฮุ่ยท่ีเชื่อมกับเส้นเริ่น 
เลฺย่ แปลว่า แยก เชฺวีย หมายถึง ร่อง เลฺย่เชฺวีย โบราณหมายถึง ฟ้าผ่า 1) จุดนี้อยู่บนร่อง
กระดูกที่ข้อมือเหมือนรอยฟ้าผ่า 2) การฝังเข็มจุดนี้ในผู้ป่วยที่มีอาการหนักศีรษะตาลาย
เพราะกระทบเสฺยชี่ประเภทยิน ช่วยให้ศีรษะโล่งเหมือนฟ้าผ่าแล้วท้องฟ้าแจ่มใส 3) จุดนี้มีเส้นลั่ว
แยกไปท่ีเส้นลําไส้ใหญ่ 
ตําแหน่ง: เหนือรอยพับข้อมือด้านใน 1.5 ชุ่น อยู่เหนือต่อ styloid process ของกระดูก radius 
ตรงร่องระหว่างเอ็น extensor pollicis brevis กับ abductor pollicis longus หรือเม่ือประสาน 
ง่ามนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ท้ัง 2 มือเข้าหากัน ตําแหน่งจะอยู่ท่ีปลายนิ้วชี้พอดี 
ข้อบ่งชี้: ไอ หอบ เจ็บคอ โรคหลอดเลือดสมอง อัมพาตใบหน้า ปวดศีรษะ ปวดตึงต้นคอ 
ปวดฟัน ปวดข้อมือ นิ้วหัวแม่มือหรือนิ้วชี้อ่อนแรง  
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงไปทางข้อศอก 0.5-1 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.18 แสดงวิธีพิเศษในการกําหนดจุดเลฺย่เชฺวีย (LU 7) 

 

     จิงฉฺวี 经经经经渠渠渠渠    Jīngqú (LU 8): จุดจิง 
จิง แปลว่า เส้นทาง ฉฺวี แปลว่า ทางระบายน้ํา 
ตําแหน่ง: เหนือรอยพับข้อมือด้านใน 1 ชุ่น ตรงร่องระหว่าง styloid process ของกระดูก radius 
กับหลอดเลือดแดง radial   
ข้อบ่งชี้: ไอ หอบ เจ็บหน้าอก เจ็บคอ ปวดข้อมือ นิ้วหัวแม่มือหรือนิ้วชี้อ่อนแรง 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุ่น 
     ท่ายเยฺวียน 太渊太渊太渊太渊 Tàiyuān (LU 9): จุดซู จุดหยวน จดุอิทธิพลของหลอดเลือด 
ท่าย แปลว่า ใหญ่ เยฺวียน แปลว่า ห้วงน้ําลึก จุดนี้เป็นศูนย์รวมของหลอดเลือดซึ่งเชื่อมต่อ
กับเส้นเจิ้งจิง 12 เส้น เหมือนจุดรวมของสายน้ํา 
ตําแหน่ง: อยู่ด้าน radial ของหลอดเลือดแดง radial บนแนวรอยพับข้อมือ 
ข้อบ่งชี้: ไอ ไอมีเสมหะ ไอเป็นเลือด หอบ เจ็บคอ ความดันโลหิตสูง ปวดแขน ปวดข้อมือ 
นิ้วหัวแม่มือหรือนิ้วชี้อ่อนแรง  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุ่น 
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     หยฺวีจี้ 鱼际鱼际鱼际鱼际 Yújì (LU 10): จุดหยิง 
หยฺวี แปลว่า ปลา จ้ี แปลว่า ขอบเขต จุดนี้อยู่บนขอบท่ีมีเนื้อหนาของฝ่ามือ ลักษณะคล้ายท้องปลา  
ตําแหน่ง: ก่ึงกลางกระดูกฝ่ามือท่ี 1 ตรงขอบฝ่ามือด้าน radial บนแนวรอยต่อสีผิว 
ข้อบ่งชี้: ไอ ไอเป็นเลือด คอแห้ง เจ็บคอ เสียงแหบ ไข้ ปวดศีรษะ ปวดเต้านม 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.7 ชุ่น 
     ซ่าวซาง 少商少商少商少商    Shàoshāng (LU 11): จุดจิ่ง 
ซาง เป็นระดับเสียงดนตรีโบราณ สังกัดธาตุทองเช่นเดียวกับปอด ซ่าว แปลว่า น้อย เป็นจุด
สุดท้ายของเส้นปอดซ่ึงมีชี่น้อย 
ตําแหน่ง: โคนเล็บนิ้วหัวแม่มือด้าน radial ห่างจากมุมฐานเล็บ 0.1 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: เจ็บคอ เลือดกําเดาไหล ไอ หอบ ชักในเด็ก โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง ปวดเกร็งนิ้วมือ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.1 ชุ่น หรือเจาะปล่อยเลือด 

2. จุดฝังเข็มบนเส้นลําไส้ใหญ่หยางหมิงมือ 
     ซางหยาง 商阳商阳商阳商阳 Shāngyáng (LI 1): จุดจิ่ง 
ซาง เป็นระดับเสียงดนตรีโบราณ สังกัดธาตุทองเช่นเดียวกับปอด หยาง คือ หยางในยินหยาง 
เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นลําไส้ใหญ่ซ่ึงเป็นเส้นหยาง 
ตําแหน่ง: โคนเล็บนิ้วชี้ด้าน radial ห่างจากมุมฐานเล็บ 0.1 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: เจ็บคอ แก้มบวม ปวดฟัน กลุ่มโรคไข้ โรคลมแดด หมดสติ ชานิ้วมือ ปวดบวมนิ้วมือ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.1 ชุ่น หรือเจาะปล่อยเลือด 
     เอ้อร์เจียน 二间二间二间二间 Èrjiān (LI 2): จุดหยิง 
เอ้อร์ แปลว่า สอง จุดนี้เป็นจุดท่ี 2 ของเส้นลําไส้ใหญ่ เจียน แปลว่า ช่องว่างหรือแอ่ง 
ตําแหน่ง: ตรงแอ่งหน้าต่อข้อสันหมัดท่ี 2 ด้าน radial บนแนวรอยต่อสีผิว 
ข้อบ่งชี้: ปวดฟัน ต้อเนื้อ ต้อกระจก เลือดกําเดาไหล rosacea อัมพาตใบหน้า เจ็บคอ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.2-0.3 ชุ่น 
     ซานเจียน 三间三间三间三间 Sānjiān (LI 3): จุดซู 
ซาน แปลว่า สาม จุดนี้เป็นจุดท่ี 3 ของเส้นลําไส้ใหญ่ เจียน แปลว่า ช่องว่างหรือแอ่ง 
ตําแหน่ง: ตรงแอ่งหลังต่อข้อสันหมัดท่ี 2 ด้าน radial บนแนวรอยต่อสีผิว 
ข้อบ่งชี้: ปวดตา ปวดฟัน เจ็บคอ ปวดไหล่ ปอดอักเสบ ปวดบวมข้อ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุ่น 
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     เหอกู่    合谷合谷合谷合谷 Hégǔ (LI 4): จุดหยวน 
เหอ แปลว่า รวบรวม กู่ หมายถึง บริเวณท่ีมีกล้ามเนื้อมาก จุดนี้อยู่บริเวณง่ามนิ้วซ่ึงมีกล้ามเนื้อ
มาอยู่รวมกันมาก 
ตําแหน่ง: บริเวณหลังมือ อยู่ก่ึงกลางกระดูกฝ่ามือท่ี 2 ด้าน radial ตรงเนินกล้ามเนื้อ 
ข้อบ่งชี้: ปวดฟัน ปวดศีรษะ ตาปวดบวมแดง เลือดกําเดาไหล หูตึง หูหนวก เจ็บคอ ขาดประจําเดือน 
ภาวะคลอดยาก โรคหลอดเลือดสมอง อัมพาตใบหน้า โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง โรคหวัด 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.19 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นลําไส้ใหญ่ (LI 1- LI 5) 

     หยางซี 阳溪阳溪阳溪阳溪 Yángxī (LI 5): จุดจิง 
หยาง คือ หยางในยินหยาง ซี แปลว่า ห้วย จุดนี้อยู่ด้านหยางของมือ ตรงแอ่งระหว่างเส้นเอ็น 
ตําแหน่ง: ตรงรอยพับหลังข้อมือด้าน radial อยู่ตําแหน่งปลายสุดของ radial styloid process            
ตรง anatomical snuff box  
ข้อบ่งชี้ : ตาปวดบวมแดง ปวดฟัน เจ็บคอ ปวดศีรษะ หูตึง หูหนวก หู อ้ือ ปวดข้อมือ 
นิ้วหัวแม่มือหรือนิ้วชี้อ่อนแรง 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุ่น 
     เพียนล่ี 偏偏偏偏历历历历 Piānlì (LI 6): จุดลั่ว 
เพียน แปลว่า แยกออก ล่ี แปลว่า ไหลผ่าน จุดนี้อยู่ใกล้ข้อมือ มีเส้นลั่วแยกออกไปท่ีเส้นปอด 
ตําแหน่ง: เหนือรอยพับข้อมือด้านนอก 3 ชุ่น บนแนวเส้นเชื่อมระหว่างหยางซี (LI 5) กับชฺวีฉือ (LI 11)  
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ข้อบ่งชี้: ปวดฟัน หูอ้ือ หูตึง หูหนวก เลือดกําเดาไหล เจ็บคอ บวมน้ํา ปลายแขนอ่อนแรง      
ปวดหลังมือ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรงหรือแทงเฉียง 0.5-0.8 ชุ่น 
     เวินลิว 温溜温溜温溜温溜 Wēnliū (LI 7): จุดซ่ี 
เวิน แปลว่า อบอุ่น ลิว แปลว่า ไหล หมายถึง หยางชี่ไหลลึกลงมาพักท่ีจุดนี ้
ตําแหน่ง: เหนือรอยพับข้อมือด้านนอก 5 ชุ่น บนแนวเส้นเชื่อมระหว่างหยางซี (LI 5) กับชฺวีฉือ (LI 11)  
ข้อบ่งชี้: หน้าบวม เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดท้อง ท้องร้อง ปวดเม่ือยไหล่ แผลฝี 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5–1 ชุ่น 
     เซ่ียเหลียน 下廉下廉下廉下廉 Xiàlián (LI 8)  
เซี่ย แปลว่า ด้านล่าง เหลียน แปลว่า ด้านข้าง จุดนี้อยู่ขอบล่างของมัดกล้ามเนื้อส่วนนูนท่ีสุด
ขณะกําหมัด 
ตําแหน่ง: ใต้รอยพับศอก 4 ชุ่น บนแนวเส้นเชื่อมระหว่างหยางซี (LI 5) กับชฺวีฉือ (LI 11)  
ข้อบ่งชี้ : ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ เจ็บตา ริมฝีปากแห้ง น้ําลายยืด อาหารไม่ย่อย ท้องอืด อุจจาระร่วง 
อุจจาระมีเลือดปน ปวดบริเวณศอก 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5–1 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.20 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นลําไส้ใหญ่ (LI 5 - LI 11) 

     ซ่างเหลียน 上廉上廉上廉上廉 Shànglián (LI 9)  
ซ่าง แปลว่า ด้านบน เหลียน แปลว่า ด้านข้าง จุดนี้อยู่ขอบบนของมัดกล้ามเนื้อส่วนนูนท่ีสุด
ขณะกําหมัด 
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ตําแหน่ง: ใต้รอยพับศอก 3 ชุ่น บนแนวเส้นเชื่อมระหว่างหยางซี (LI 5) กับชฺวีฉือ (LI 11)  
ข้อบ่งชี้: ปวดท้อง อุจจาระร่วง เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ โรคหลอดเลือดสมอง ชามือ ปวดไหล่
ปวดแขน ปวดมือ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 
     โส่วซานหล่ี 手三里手三里手三里手三里    Shǒusānlǐ (LI 10)  
โส่ว แปลว่า มือ ซาน แปลว่า สาม หล่ี หมายถึง ระยะทางเป็นลี้ จุดนี้อยู่ห่างจากปลายแหลม
ศอก 3 ชุ่น ซานหล่ี เป็นการเปรียบว่าจุดนี้รักษาโรคได้กว้างมาก 
ตําแหน่ง: ใต้รอยพับศอก 2 ชุ่น บนแนวเส้นเชื่อมระหว่างหยางซี (LI 5) กับชฺวีฉือ (LI 11)  
ข้อบ่งชี้: แก้มบวม กระหายน้ํา ปวดฟัน ปวดเส้นประสาทใบหน้า เสียงแหบหาย ปวดท้อง 
อุจจาระร่วง อาเจียน ปวดหลังส่วนล่าง ปวดสะบัก ปวดศอก ปวดแขน แขนอ่อนแรง  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.8-1.2 ชุ่น 
     ชฺวีฉือ 曲池曲池曲池曲池 Qūchí (LI 11): จุดเหอ 
ชวี แปลว่า โค้ง ฉือ แปลว่า สระน้ํา หมายถึง แอ่ง จุดนี้อยู่บนแอ่งใกล้มุมหักศอก 
ตําแหน่ง: บริเวณศอก อยู่ตรงจุดก่ึงกลางระหว่างฉ่ือเจ๋อ (LU 5) กับ lateral epicondyle ของกระดูก
ต้นแขน 
ข้อบ่งชี้: กลุ่มโรคไข้ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ หูตึง หูหนวก ตาแดง เจ็บคอ ปวดฟัน ปวดบวมแขน 
แขนอ่อนแรง ลมพิษ วัณโรคต่อมน้ําเหลืองท่ีคอ ผิวหนังอักเสบ โรคลมชัก โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 
     โจ่วเหลียว 肘髎肘髎肘髎肘髎 Zhǒuliáo (LI 12) 
โจ่ว แปลว่า ศอก เหลียว แปลว่า ร่องระหว่างกระดูก จุดนี้อยู่ตรงร่องเหนือปลายศอก 
ตําแหน่ง: ตรงร่องอยู่ขอบหนา้ของกระดูกต้นแขนด้านนอก เหนือชฺวีฉือ (LI 11) 1 ชุ่น ในท่างอข้อศอก 
ข้อบ่งชี้: ปวด ชา หรือเกร็งบริเวณศอก 

วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุ่น 
     โส่วอู๋หล่ี 手五里手五里手五里手五里 Shǒuwǔlǐ (LI 13) 
โส่ว แปลว่า ศอก อู่ แปลว่า ห้า หล่ี เทียบเป็น ชุ่น จุดนี้ห่างจากปลายศอก 5 ชุ่น 
ตําแหน่ง: เหนือชฺวีฉือ (LI 11) 3 ชุ่น บนแนวเส้นเชื่อมระหว่างชฺวีฉือ (LI 11) กับเจียนหยฺวี (LI 15)  
ข้อบ่งชี้: ปวดเกร็งแขน วัณโรคต่อมน้ําเหลืองท่ีคอ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น ระวังถูกหลอดเลือดแดง 
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     ป้ีน่าว 臂臑臂臑臂臑臂臑 Bìnào (LI 14) 
ป้ี แปลว่า แขน น่าว แปลว่า กล้ามแขน จุดนี้อยู่บนส่วนนูนของกล้ามแขน 
ตําแหน่ง: เหนือชฺวีฉือ (LI 11) 7 ชุ่น บนแนวเส้นเชื่อมระหว่างชฺวีฉือ (LI 11) กับเจียนหยฺวี (LI 15) 
อยู่ตรงปลายสุดของกล้ามเนื้อ deltoid พอดี 
ข้อบ่งชี้: วัณโรคต่อมน้ําเหลืองท่ีคอ โรคตา ปวดไหล่ยกแขนไม่ข้ึน 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรงหรือแทงเฉียงข้ึนบน 0.5-1.2 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.21 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นลําไส้ใหญ่ (LI 11 - LI 15) 

     เจียนหยฺวี 肩髃肩髃肩髃肩髃 Jiānyú (LI 15)  
เจียน แปลว่า ไหล่ หยฺวี แปลว่า มุมด้านหน้า จุดนี้อยู่ท่ีมุมไหล่ด้านหน้า 
ตําแหน่ง: ใต้ acromion process ตรงรอยบุ๋มหน้าต่อเอ็นกล้ามเนื้อ deltoid เม่ือกางแขน 90 องศา  
ข้อบ่งชี้: แขนอ่อนแรง ปวดไหล่ ลมพิษ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรงหรือแทงเฉียงลงล่าง 0.8-1.5 ชุ่น 
     จฺว้ีกู่    巨骨巨骨巨骨巨骨 Jùgǔ (LI 16)  
จวี้ แปลว่า ใหญ่ กู่ แปลว่า กระดูก จฺวี้กู่ เป็นชื่อเรียกกระดูกไหปลาร้าในสมัยโบราณ 
ตําแหน่ง: บริเวณไหล่ ตรงแอ่งระหว่าง acromian process กับ spine ของกระดูกสะบัก 
ข้อบ่งชี้: ปวดไหล่ ยกแขนไม่ข้ึน 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 
     เทียนติ่ง    天鼎天鼎天鼎天鼎    Tiāndǐng (LI 17)   
เทียน แปลว่า ฟ้า ต่ิง คือ ภาชนะโบราณ 3 ขา กระดูกไหปลาร้า กล้ามเนื้อ sternocleidomastoid 
และกล้ามเนื้อ trapezius ประกอบกันเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนภาชนะนี ้
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ตําแหน่ง: อยู่ชิดขอบหลังของกล้ามเนื้อ sternocleidomastoid ในระดับเดียวกับกระดูกอ่อน 
cricoid ใต้ฝูทู (LI 18) 1 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: เสียงแหบหาย กลืนไม่ลง เจ็บคอ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.22 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นลําไส้ใหญ่ (LI 17 - LI 18) 

    ฝูทู    扶突扶突扶突扶突    Fútū (LI 18)  
ฝู แปลว่า พยุง ทู แปลว่า ส่วนนูน จุดนี้อยู่บนกล้ามเนื้อ sternocleidomastoid 2 มัดท่ีพยุงกัน 
ตําแหน่ง: อยู่ก่ึงกลางมัดกล้ามเนื้อ sternocleidomastoid ห่างจากลูกกระเดือกตามแนวระนาบ 3 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: เจ็บคอ เสียงหายเฉียบพลัน ไอ หอบ คอพอก 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุ่น 
     โข่วเหอเหลียว    口禾髎口禾髎口禾髎口禾髎 Kǒuhéliáo (LI 19)  
โข่ว แปลว่า ปาก เหอ แปลว่า ธัญญาหาร เหลียว แปลว่า ร่องระหว่างกระดูก จุดนี้อยู่ใกล้ปาก  
ปากมีหน้าท่ีรับอาหาร จุดนี้อยู่ในร่องกระดูกขากรรไกรบนระหว่างฟันตัดกับฟันเข้ียว 
ตําแหน่ง: ตรงจุดตัดของเส้นท่ีลากจากสุ่ยโกว (GV 26) ตามแนวระนาบกับเส้นท่ีลากจากขอบล่าง
ของปีกจมูกด้านนอกในแนวด่ิง 
ข้อบ่งชี้: คัดจมูก เลือดกําเดาไหล อัมพาตใบหน้า ขากรรไกรแข็ง 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรงหรือแทงเฉียง 0.3-0.5 ชุ่น 
     หยิงเซียง 迎香迎香迎香迎香    Yíngxiāng (LI 20) 
หยิง แปลว่า ต้อนรับ เซียง แปลว่า หอม จุดนี้อยู่ข้างจมูก ใช้รักษาความผิดปกติของการรับกลิ่น  
ตําแหน่ง: ตรงร่องแก้ม ระดับเดียวกับก่ึงกลางปีกจมูก 
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ข้อบ่งชี้: คัดจมูก เลือดกําเดาไหล อัมพาตใบหน้า คันใบหน้า พยาธิไส้เดือนในท่อน้ําดี 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง แทงเฉียง หรือแทงราบ 0.3-0.5 ชุ่น 

3. จุดฝังเข็มบนเส้นกระเพาะอาหารหยางหมิงเท้า 
     เฉิงช่ี 承泣承泣承泣承泣 Chéngqì (ST 1): จุดเชื่อมตัดกับเส้นเริ่น และเส้นหยางเชียว 
เฉิง แปลว่า รับ ชี่ แปลว่า น้ําตา หมายถึง จุดรับน้ําตา 
ตําแหน่ง: ระหว่างลูกตากับขอบล่างของกระดูกเบ้าตา ตรงกับรูม่านตาในแนวด่ิง 
ข้อบ่งชี้: ตาปวดบวมแดง น้ําตาไหลเม่ือถูกลม ตาบอดกลางคืน สายตาสั้น อัมพาตใบหน้า พูดลําบาก 
หนังตากระตุก 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง ลึก 0.5-1 ชุ่น 
     ซ่ือป๋าย 四白四白四白四白 Sìbaí (ST 2)  
ซื่อ แปลว่า สี่ ป๋าย แปลว่า ขาว หมายถึง สว่าง จุดนี้ใช้รักษาโรคตา ช่วยให้มองเห็นคมชัด
ทุกทิศทาง 
ตําแหน่ง: ตรงกับ infraorbital foramen  
ข้อบ่งชี้ : ต้อเนื้อ ต้อกระจก ตาแดง คันตา ปวดตา น้ําตาไหลเม่ือถูกลม หนังตากระตุก         
อัมพาตใบหน้า ปวดเส้นประสาทใบหน้า กล้ามเนื้อใบหน้ากระตุก 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรงหรือเฉียง 0.3-0.5 ชุ่น 

 

ภาพท่ี 3.23 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นกระเพาะอาหาร (ST 1 – ST 4) 

 จฺว้ีเหลียว 巨髎巨髎巨髎巨髎    Jùliáo (ST 3): จุดเชื่อมตัดกับเส้นหยางเชียว 
จฺวี้ แปลว่า ใหญ่ เหลียว แปลว่า ร่องระหว่างกระดูก จุดนี้อยู่ในร่องระหว่างกระดูกโหนกแก้ม
กับกระดูกขากรรไกรบน 
ตําแหน่ง: ตรงจุดตัดของเส้นท่ีลากจากขอบล่างของปีกจมูกตามแนวระนาบกับเส้นท่ีลากจากรูม่านตา
ในแนวด่ิง  



 
 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                                            65 
 

ข้อบ่งชี้: ต้อเนื้อ ต้อกระจก ตาพร่า หนังตากระตุก อัมพาตใบหน้า ปวดฟัน เลือดกําเดาไหล แก้มบวม 
ริมฝีปากบวม 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.4 ชุ่น 
     ตี้ชาง 地仓地仓地仓地仓 Dìcāng (ST 4): จุดเชื่อมตัดกับเส้นลําไส้ใหญ่และเส้นหยางเชียว 
ต้ี แปลว่า พ้ืนดิน ชาง แปลว่า ยุ้งฉาง อาหารท่ีเค้ียวค้างอยู่บริเวณกระพุ้งแก้มตรงนี้เปรียบเป็นยุ้งฉาง 
ตําแหน่ง: ตรงจุดตัดของเส้นท่ีลากจากมุมปากตามแนวระนาบกับเส้นท่ีลากจากรูม่านตา        
ในแนวด่ิง ห่างจากมุมปากเท่ากับ 0.4 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดเส้นประสาทใบหน้า อัมพาตใบหน้า พูดลําบาก น้ําลายยืด 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงหรือแทงราบ 0.5-0.8 ชุ่น 
     ต้าหยิง    大迎大迎大迎大迎    Dàyíng (ST 5)  
ต้า แปลว่า ใหญ่ หยิง แปลว่า รับ ต้าหยิง หมายถึง กระดูกขากรรไกรล่าง 
ตําแหน่ง: ตรงแอ่งอยู่ขอบหน้าของกล้ามเนื้อ masseter ท่ียึดเกาะขากรรไกรล่าง ซ่ึงคลําได้ชีพจร 
facial artery 
ข้อบ่งชี้: อัมพาตใบหน้า ใบหน้ากระตุก ขากรรไกรแข็ง หน้าบวม ปวดฟัน 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3 ชุ่น หรือแทงราบ ระวังถูกหลอดเลือดแดง facial 

 
ภาพท่ี 3.24 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นกระเพาะอาหาร (ST 5 - ST 8) 

     เจี๋ยเชอ    颊车颊车颊车颊车    Jiáchē (ST 6)  
เจ๋ีย แปลว่า แก้ม เชอ โบราณ หมายถึง แก้มส่วนล่างใกล้คาง เจ๋ียเชอกู่ หมายถึง กระดูกขากรรไกรล่าง 
ตําแหน่ง: อยู่ห่างจากมุมขากรรไกรล่างในแนวเฉียง 45 องศาข้ึนมา 1 ชุ่น ตรงจุดนูนท่ีสุดของกล้ามเนื้อ 
masseter เวลาขบกราม 
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ข้อบ่งชี้: ข้อขากรรไกรติดขัด แก้มบวม ปวดฟัน อัมพาตใบหน้า 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุ่น หรือแทงเฉียง 0.5-1 ชุ่น 

     เซ่ียกฺวาน 下关下关下关下关 Xiàguān (ST 7): จุดเชื่อมตัดกับเส้นถุงน้ําดี 
เซี่ย แปลว่า ด้านล่าง กฺวาน แปลว่า ด่าน จุดอยู่ด้านล่างของกระดูกโหนกแก้ม เป็นด่านเปิดปิดปาก  
ตําแหน่ง: หน้าต่อใบหู ตรงแอ่งระหว่างก่ึงกลางขอบล่างของ zygomatic arch กับ mandibular notch  
ข้อบ่งชี้: ขากรรไกรแข็ง ปวดเส้นประสาทใบหน้า อัมพาตใบหน้า แก้มบวม ปวดฟัน หูอ้ือ หูตึง หูหนวก 
หูน้ําหนวก 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 
     โถวเหวย 头维头维头维头维    Tóuwéi (ST 8): จุดเชื่อมตัดกับเส้นถุงน้ําดีและเส้นหยางเหวย 
โถว แปลว่า ศีรษะ เหวย แปลว่า มุม จุดนี้อยู่เหนือมุมหน้าผาก 
ตําแหน่ง: เหนือมุมชายผมขอบหน้าผากข้ึนไป 0.5 ชุ่น และห่างจากแนวก่ึงกลางศีรษะ 4.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ ปวดตา น้ําตาไหลเม่ือถูกลม ต้อเนื้อ ต้อกระจก ตาลาย หนังตากระตุก 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.5-1 ชุ่น ปลายเข็มชี้ไปหาตําแหน่งของโรค 
หมายเหตุ: ห้ามลนยา 
     เหรินหยิง 人迎人迎人迎人迎 Rényíng (ST 9): จุดเชื่อมตัดกับเส้นถุงน้ําดี 
เหริน แปลว่า คน หมายถึง ตําแหน่งหนึ่งในชีพจรสามส่วนเก้าตําแหน่ง หยิง แปลว่า พบกัน  
ตําแหน่ง: อยู่ชิดขอบหน้าของกล้ามเนื้อ sternocleidomastoid ในระนาบเดียวกับลูกกระเดือก
ตรงท่ีคลําได้ชีพจร common carotid  
ข้อบ่งชี้: หอบ ปวดศีรษะ เจ็บคอ วัณโรคต่อมน้ําเหลืองท่ีคอ คอพอก ความดันโลหิตสูง ปวดเข่า 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.4 ชุ่น ระวังถูกหลอดเลือดแดง  
หมายเหตุ: ห้ามแทงลึก ห้ามลนยา 

 
ภาพท่ี 3.25 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นกระเพาะอาหาร (ST 9 - ST 12) 
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     สุ่ยทู 水突水突水突水突    Shǔitū (ST 10) 
สุ่ย แปลว่า น้ํา หมายถึง อาหาร ทู แปลว่า ส่วนนูน จุดนี้อยู่ 2 ข้างของลูกกระเดือก เวลากลืน
อาหารจุดนี้จะเคลื่อนข้ึนบน 
ตําแหน่ง: อยู่ชิดขอบหน้าของกล้ามเนื้อ sternocleidomastoid ในระนาบเดียวกับกระดูก hyoid 
ข้อบ่งชี้: ไอ หอบ เจ็บคอ คอพอก 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.4 ชุ่น 

 ช่ีเซ่อ 气舍气舍气舍气舍 Qìshè (ST 11) 
เซ่อ แปลว่า ท่ีพักอาศัย ขณะหายใจเข้าเต็มท่ี ชี่ปอดจะข้ึนถึงตําแหน่งนี้ 
ตําแหน่ง: อยู่ตรงขอบบนของปลายกระดูกไหปลาร้าด้าน medial ระหว่าง sternal head กับ 
clavicular head ของกล้ามเนื้อ sternocleidomastoid 
ข้อบ่งชี้: ไอ หอบ สะอึก เจ็บคอ คอบวม คอพอก วัณโรคต่อมน้ําเหลืองท่ีคอ ปวดตึงต้นคอ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุ่น 
     เชฺวียเผิน 缺盆缺盆缺盆缺盆 Quēpén (ST 12)  
เชฺวียเผิน คือแอ่งกระดูกไหปลาร้า 
ตําแหน่ง: ตรงกลางแอ่งไหปลาร้า ห่างจากแนวก่ึงกลางลําคอตามแนวระนาบ 4 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ไอ หอบ เจ็บคอ คอบวม วัณโรคต่อมน้ําเหลืองท่ีคอ ปวดแอ่งไหปลาร้า 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุ่น  
หมายเหตุ: ห้ามใช้ในหญิงต้ังครรภ์  
     ช่ีฮู่ 气气气气户户户户 Qìhù (ST 13) 
ฮู่ แปลว่า ประตู จุดนี้อยู่ท่ีหน้าอกส่วนบน เปรียบเสมือนประตูเข้าออกของชี่ 
ตําแหน่ง: อยู่ชิดขอบล่างของกระดูกไหปลาร้า ห่างจากแนวก่ึงกลางหน้าอกตามแนวระนาบ 4 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ไอ หอบ สะอึก เจ็บหน้าอก เจ็บแน่นหน้าอก ปวดสีข้าง 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียง 0.3-0.5 ชุ่น 
     คู่ฝาง 库库库库房房房房    Kùfáng (ST 14)  
คู่ แปลว่า คลัง โกดัง ฝาง แปลว่า ห้อง จุดนี้เป็นท่ีเก็บรักษาชี่และสารอาหาร 
ตําแหน่ง: ตรงช่องซ่ีโครงท่ี 1 ห่างจากแนวก่ึงกลางหน้าอกตามแนวระนาบ 4 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: เจ็บแน่นหน้าอก ปวดสีข้าง ไอ ไอเป็นเลือดปนหนอง หอบ 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียง 0.3-0.5 ชุ่น 
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     อูอ้ี 屋翳屋翳屋翳屋翳 Wūyì (ST 15) 
อู แปลว่า บ้าน อี้ แปลว่า ท่ีกําบัง อูอ้ี เปรียบเสมือนหลังคาบ้าน เม่ือหายใจเข้าชี่จะผ่านตําแหน่งนี้
ก่อนเข้าสู่ปอดส่วนลึก 
ตําแหน่ง: ตรงช่องซ่ีโครงท่ี 2 ห่างจากแนวก่ึงกลางหน้าอกตามแนวระนาบ 4 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ไอ หอบ เจ็บหน้าอก เต้านมอักเสบ 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียง 0.3-0.5 ชุ่น 

     อิงชวง 膺窗膺窗膺窗膺窗    Yīngchuāng (ST 16)  
อิง แปลว่า อก ชวง แปลว่า หน้าต่าง จุดนี้เปรียบเสมือนหน้าต่างใต้ชายคาบ้านซ่ึงลมพัดผ่านได้
สะดวก มีสรรพคุณระบายชี่ท่ีอัดอ้ันบริเวณทรวงอก  
ตําแหน่ง: ตรงช่องซ่ีโครงท่ี 3 ห่างจากแนวก่ึงกลางหน้าอกตามแนวระนาบ 4 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ไอ หอบ เจ็บแน่นหน้าอก หายใจกระชั้น เต้านมอักเสบ 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียง 0.3-0.5 ชุ่น 
     หรู่จง 乳中乳中乳中乳中    Rǔzhōng (ST 17) 
หรู่ แปลว่า นม จง แปลว่า กลาง จุดนี้อยู่กลางหัวนม 
ตําแหน่ง: ตรงช่องซ่ีโครงท่ี 4 ห่างจากแนวก่ึงกลางหน้าอกตามแนวระนาบ 4 ชุ่น ตรงหัวนม 
หมายเหตุ: ใช้เป็นตําแหน่งอ้างอิงในการหาจุดฝังเข็ม ห้ามฝังเข็ม-ลนยา 
     หรู่เกิน 乳根乳根乳根乳根 Rǔgēn (ST 18) 
หรู่ แปลว่า นม เกิน แปลว่า ฐาน จุดนี้อยู่ท่ีราวนม  
ตําแหน่ง: บริเวณราวนม ตรงช่องซ่ีโครงท่ี 5 ห่างจากแนวก่ึงกลางหน้าอกตามแนวระนาบ 4 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: เต้านมอักเสบ น้ํานมน้อย เจ็บหน้าอก ไอ หอบ สะอึก 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียง 0.3-0.5 ชุ่น 
     ปู้หรง 不容不容不容不容    Bùróng (ST 19) 
ปู้ แปลว่า ไม่ หรง แปลว่า รองรับ เป็นจุดสูงสุดท่ีกระเพาะอาหารไม่สามารถรับอาหารเพ่ิมได้อีก 
ตําแหน่ง: เหนือสะดือ 6 ชุ่น และห่างออกไปตามแนวระนาบ 2 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ท้องอืด ปวดท้อง ปวดท้องร้าวไปหลัง ปวดใต้ชายโครง อาเจียน เบื่ออาหาร 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 
     เฉิงหม่าน 承承承承满满满满 Chéngmǎn (ST 20) 

เฉิง แปลว่า รับ หม่าน แปลว่า เต็ม เป็นตําแหน่งท่ีอาหารเต็มกระเพาะอาหารพอดี 
ตําแหน่ง: เหนือสะดือ 5 ชุ่น และห่างออกไปตามแนวระนาบ 2 ชุ่น 
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ข้อบ่งชี้: ท้องร้อง ปวดท้อง กลืนไม่ลง เบื่ออาหาร อาเจียนเป็นเลือด 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 
     เหลียงเหมิน 梁梁梁梁门门门门 Liángmén (ST 21)  
เหลียง แปลว่า คาน เหมิน แปลว่า ประตู จุดนี้ใช้รักษาอาการจุกแน่นเพราะชี่กระเพาะอาหารถูกขวาง  
ตําแหน่ง: เหนือสะดือ 4 ชุ่น และห่างออกไปตามแนวระนาบ 2 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ท้องอืด ปวดท้อง อุจจาระร่วง เบื่ออาหาร อาเจียน อาหารไม่ย่อย 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.8–1.2 ชุ่น 

 

ภาพท่ี 3.26 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นกระเพาะอาหาร (ST 21,T 25, ST 29) 

     กฺวานเหมิน 关关关关门门门门 Guānmén (ST 22) 
กฺวาน แปลว่า ด่าน เหมิน แปลว่า ประตู จุดนี้อยู่บริเวณกระเพาะอาหารส่วนต่อกับลําไส้เล็ก 
เปรียบเสมือนประตูเปิดปิดควบคุมการทํางานของกระเพาะอาหาร  
ตําแหน่ง: เหนือสะดือ 3 ชุ่น และห่างออกไปตามแนวระนาบ 2 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ท้องอืด ปวดท้อง ท้องร้อง อุจจาระร่วง บวมน้ํา ปัสสาวะรดท่ีนอน กลั้นปัสสาวะไม่ได้ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.7-1 ชุ่น 
     ท่ายอ่ี 太乙太乙太乙太乙 Tàiyí (ST 23) 
ท่ายอี่ เป็นตําแหน่งก่ึงกลาง ม้ามสังกัดธาตุดินอยู่ตรงกลาง จุดนี้อยู่ตํ่ากว่ากระเพาะอาหาร     
ซ่ึงอยู่ก่ึงกลางช่องท้อง 
ตําแหน่ง: เหนือสะดือ 2 ชุ่น และห่างออกไปตามแนวระนาบ 2 ชุ่น 
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ข้อบ่งชี้: โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง ลิ้นแลบควบคุมไม่ได้ ท้องอืด ปวดท้อง อาเจียน 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.7-1 ชุ่น 
     หฺวาโร่วเหมิน 滑肉滑肉滑肉滑肉门门门门 Huáròumèn (ST 24) 
หฺวา แปลว่า ลื่น โร่ว แปลว่า เนื้อ เหมิน แปลว่า ประตู เป็นชื่อเรียกกล้ามเนื้อหน้าท้องในสมัย
โบราณ 
ตําแหน่ง: เหนือสะดือ 1 ชุ่น และห่างออกไปตามแนวระนาบ 2 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง ลิ้นแลบควบคุมไม่ได้ ปวดท้อง อาเจียน 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.7-1 ชุ่น 
     เทียนซู 天枢天枢天枢天枢 Tiānshū (ST 25): จุดมู่ของลําไส้ใหญ่ 
เทียน แปลว่า ฟ้า ซู แปลว่า แกนหมุน เป็นจุดแบ่งท้องส่วนบนกับส่วนล่าง 
ตําแหน่ง: ห่างจากสะดือตามแนวระนาบ 2 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ท้องอืด ปวดท้อง ท้องร้อง อุจจาระร่วง ท้องผูก ปวดท้องรอบสะดือ บิด รอบเดือนผิดปกติ 
ปวดประจําเดือน 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุ่น  
หมายเหตุ: ห้ามลนยาในหญิงต้ังครรภ์ 
     ว่ายหลิง 外陵外陵外陵外陵    Wàilíng (ST 26) 
ว่าย แปลว่า ด้านนอก หลิง แปลว่า เนินเขา กล้ามเนื้อบริเวณนี้จะแข็งตึงดูเป็นเนินเวลาเบ่งท้อง 
ตําแหน่ง: ใต้สะดือ 1 ชุ่น และห่างออกไปตามแนวระนาบ 2 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดท้อง ไส้เลื่อน ปวดประจําเดือน 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 
     ต้าจฺว้ี 大巨大巨大巨大巨 Dàjù (ST 27)  
ต้า แปลว่า ใหญ่ จฺวี้ แปลว่า ใหญ่มาก เป็นจุดท่ีนูนท่ีสุดของหน้าท้อง 
ตําแหน่ง: ใต้สะดือ 2 ชุ่น และห่างออกไปตามแนวระนาบ 2 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: แน่นท้องน้อย ปัสสาวะขัด ไส้เลื่อน ฝันเปียก 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 
     สุ่ยต้าว 水道水道水道水道 Shuǐdào (ST 28)  
สุ่ย แปลว่า น้ํา ต้าว แปลว่า เส้นทาง ใต้จุดนี้ตรงกับกระเพาะปัสสาวะ 
ตําแหน่ง: ใต้สะดือ 3 ชุ่น และห่างออกไปตามแนวระนาบ 2 ชุ่น 
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ข้อบ่งชี้: แน่นท้องน้อย ปัสสาวะขัด ไส้เลื่อน ปวดประจําเดือน ภาวะมีบุตรยาก เป็นจุดท่ีใช้บ่อย
ในการขับน้ํา 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 
     กุยหลาย 归归归归来来来来    Gūilái (ST 29)  
กุย แปลว่า กลับ หลาย แปลว่า มา จุดนี้ใช้รักษาอวัยวะภายในหย่อน  
ตําแหน่ง: ใต้สะดือ 4 ชุ่น และห่างออกไปตามแนวระนาบ 2 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ไส้เลื่อน ปวดท้องน้อย สตรีเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ รอบเดือนผิดปกติ ตกขาว  
มดลูกหย่อน 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1.0-1.5 ชุ่น 
     ช่ีชง 气冲气冲气冲气冲 Qìchōng (ST 30) 
ชง หมายถึง ทางหลัก เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นชง  
ตําแหน่ง: ตรงร่องขาหนีบ ระดับเดียวกับขอบบนของกระดูกหัวหน่าว ห่างจากแนวก่ึงกลางท้องน้อย
ตามแนวระนาบ 2 ชุ่น บริเวณท่ีคลําได้ชีพจร hypogastric โดยอยู่ด้านในต่อหลอดเลือด 
ข้อบ่งชี้: ไส้เลื่อน รอบเดือนผิดปกติ ภาวะมีบุตรยาก เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ อวัยวะเพศบวม 
ปวดท้อง ท้องร้อง 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 
     ป้ีกฺวาน 髀关髀关髀关髀关 Bìguān (ST 31) 
ป้ี แปลว่า ต้นขา กฺวาน แปลว่า ด่าน เป็นจุดท่ีเส้นจิงลั่วผ่านจากท้องน้อยไปสู่ต้นขาด้านหน้า 
และเปลี่ยนจากยินเป็นหยางเหมือนการผ่านด่าน  
ตําแหน่ง: จุดตัดของเส้นท่ีลากจาก anterior superior iliac spine ถึงขอบนอกของฐานกระดูกสะบ้า
กับเส้นแนวระนาบระดับร่องแก้มก้น ตรงรอยบุ๋มด้าน lateral ของกล้ามเนื้อ sartorius  
ข้อบ่งชี้: ชาขา ปวดขา ขาลีบ ขาอ่อนแรง ปวดหลังส่วนล่าง เย็นเข่า ข้อติดขัด 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.6-1 ชุ่น 
     ฝูทู่ 伏兔伏兔伏兔伏兔 Fútù (ST 32) 
ฝู แปลว่า หมอบ ทู่ แปลว่า กระต่าย จุดนี้อยู่บนกล้ามเนื้อท่ีมีลักษณะคล้ายกระต่ายหมอบ 
ตําแหน่ง: เหนือฐานกระดูกสะบ้า 6 ชุ่น บนแนวเส้นเชื่อมระหว่างขอบนอกของกระดูกสะบ้า
กับ anterior superior iliac spine 
ข้อบ่งชี้: ขาลีบ ขาอ่อนแรง ปวดหลังส่วนล่าง เย็นเอว ปวดหัวเข่า เย็นหัวเข่า 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-2 ชุ่น 
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     ยินซ่ือ 阴市阴市阴市阴市    Yīnshì (ST 33) 
ยิน คือ ยินในยินหยาง หมายถึง เสฺยชี่ความเย็น ซื่อ แปลว่า ตลาดท่ีรวมอาหาร หมายถึง 
กระเพาะอาหาร จุดนี้ใช้อุ่นเส้นจิงลั่วและสลายความเย็น 
ตําแหน่ง: เหนือฐานกระดูกสะบ้า 3 ชุ่น บนแนวเส้นเชื่อมระหว่างขอบนอกของกระดูกสะบ้า
กับ anterior superior iliac spine โดยอยู่ชิดขอบนอกของกล้ามเนื้อ rectus femoris  
ข้อบ่งชี้: ปวดไส้เลื่อน ปวดเข่า หรือปวดขาเหตุความเย็น ขาลีบ ขาอ่อนแรง  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.27 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นกระเพาะอาหาร (ST 31 - ST 34) 

     เหลียงชิว 梁丘梁丘梁丘梁丘 Liángqiū (ST 34): จุดซ่ี 
เหลียง แปลว่า คาน ชิว แปลว่า เนิน จุดนี้อยู่เหนือฐานกระดูกสะบ้าบนกล้ามเนื้อท่ีเป็นเนิน  
ตําแหน่ง: เหนือฐานกระดูกสะบ้า 2 ชุ่น บนแนวเส้นเชื่อมระหว่างขอบนอกของกระดูกสะบ้า
กับ anterior superior iliac spine อยู่ระหว่างกล้ามเนื้อ vastus lateralis กับเอ็น rectus femoris  
ข้อบ่งชี้: เต้านมอักเสบ ปวดบวมเข่า ขาอ่อนแรง ปวดกระเพาะอาหาร 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.2 ชุ่น 
     ตู๋ป๋ี 犊鼻犊鼻犊鼻犊鼻    Dúbí (ST 35)  
ตู๋ แปลว่า ลูกวัว ป๋ี แปลว่า จมูก จุดนี้อยู่ใกล้กระดูกสะบ้าซ่ึงดูคล้ายจมูกลูกวัว 
ตําแหน่ง: ตรงรอยบุ๋มอยู่ขอบล่างและด้านนอกต่อเอ็นสะบ้า 
ข้อบ่งชี้: ข้อเข่าติดขัด ปวดบวมข้อเข่า เหน็บชา 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-1 ชุ่น ให้ปลายเข็มชี้เข้าด้านใน 
 



 
 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                                            73 
 

     จู๋ซานหล่ี 足三里足三里足三里足三里 Zúsānlǐ (ST 36): จุดเหอ 
จู๋ แปลว่า เท้า ซาน แปลว่า สาม หล่ี มี 3 ความหมาย 1) ความยาวหน่วยเป็นชุ่น จุดนี้อยู่ใต้กระดูก
สะบ้า 3 ชุ่น 2) พ้องกับความหมายว่า จัดการ ดูแล จุดนี้ใช้รักษาโรคของช่องท้องส่วนบน 
ส่วนกลาง และส่วนล่าง 3) หมายถึง ระยะทางเป็นลี้ ซานหล่ี เปรียบว่าจุดนี้รักษาโรคได้กว้างมาก 
ตําแหน่ง: ใต้ตู๋ปี๋ (ST 35) 3 ชุ่น อยู่ด้านนอกต่อสันกระดูกแข้งเท่ากับความกว้างนิ้วกลางทาบ 
ข้อบ่งชี้: ปวดกระเพาะอาหาร อาเจียน ท้องอืด ท้องร้อง ขาอ่อนแรง อุจจาระร่วง ท้องผูก บิด  
เด็กขาดสารอาหาร โรคจิต,ซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง โรคหลอดเลือดสมอง ชาปลายเท้า บวมน้ํา ขาอ่อนแรง 
ใจสั่น หายใจกระชั้น ร่างกายทรุดโทรมซูบผอม เต้านมอักเสบ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-2 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.28 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นกระเพาะอาหาร (ST 35 - ST 40) 

     ซ่างจฺว้ีซฺวี 上巨虚上巨虚上巨虚上巨虚    Shàngjùxū (ST 37): จุดเซ่ียเหอของเส้นลําไส้ใหญ่ 
ซ่าง แปลว่า ด้านบน จฺว้ี แปลว่า ใหญ่มาก ซฺวี แปลว่า ช่องว่าง จุดนี้อยู่ตอนบนของช่องว่าง
ระหว่างกระดูกแข้งกับกระดูกน่อง 
ตําแหน่ง: ใต้ตู๋ปี๋ (ST 36) 6 ชุ่น อยู่ด้านนอกต่อสันกระดูกแข้งเท่ากับความกว้างนิ้วกลางทาบ 
ข้อบ่งชี้: ท้องร้อง ปวดท้อง อุจจาระร่วง ท้องผูก ไส้ต่ิงอักเสบ โรคหลอดเลือดสมอง ขาลีบ     
ขาอ่อนแรง โรคเหน็บชา 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 
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     เถียวโข่ว 条口条口条口条口 Tiáokǒu (ST 38)  
เถียว แปลว่า เส้นยาว โข่ว แปลว่า ปาก จุดนี้อยู่ระหว่างซ่างจฺวี้ซฺวี (ST 37) กับเซ่ียจฺวี้ซฺวี (ST 39) 
ในช่องระหว่างกระดูกแข้งกับกระดูกน่องซ่ึงเป็นแนวยาว หากกระดกปลายเท้าจะพบเป็นร่องใหญ่ 
ตําแหน่ง: ใต้ตู๋ปี๋ (ST 36) 8 ชุ่น อยู่ด้านนอกต่อสันกระดูกแข้งเท่ากับความกว้างนิ้วกลางทาบ 
ข้อบ่งชี้: ปวดกระเพาะอาหาร ปวดท้อง ปวดไหล่ ตะคริวท่ีน่อง ขาลีบ ขาอ่อนแรง 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 
     เซ่ียจฺว้ีซฺวี 下巨虚下巨虚下巨虚下巨虚 Xiàjùxū (ST 39): จุดเซ่ียเหอของเส้นลําไส้เล็ก 
เซี่ย แปลว่า ด้านล่าง จฺวี้ แปลว่า ใหญ่มาก ซฺวี แปลว่า ช่องว่าง จุดนี้อยู่ตอนล่างของช่องว่าง
ระหว่างกระดูกแข้งกับกระดูกน่อง 
ตําแหน่ง: ใต้ตู๋ปี๋ (ST 36) 9 ชุ่น อยู่ด้านนอกต่อสันกระดูกแข้งเท่ากับความกว้างนิ้วกลางทาบ 
ข้อบ่งชี้: ปวดท้องน้อย อุจจาระร่วง บิด เต้านมอักเสบ ปวดหลังร้าวไปอัณฑะ ขาลีบ ขาอ่อนแรง 
ตะคริวท่ีน่อง 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 
     เฟิงหลง 丰隆丰隆丰隆丰隆 Fēnglóng (ST 40): จุดลั่ว 
เฟิง แปลว่า สมบูรณ์ อ่ิมเอิบ หลง แปลว่า นูนข้ึน จุดนี้อยู่บนตําแหน่งท่ีกล้ามเนื้อนูนข้ึน 
ตําแหน่ง: ห่างจากเถียวโข่ว (ST 38) ออกไปด้านข้าง 1 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดท้อง ท้องอืด ท้องผูก ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ไอมีเสมหะมาก โรคจิตซึมเศร้า    
คลุ้มคลั่ง โรคลมชัก ขาลีบ ขาอ่อนแรง เป็นจุดสําคัญท่ีใช้สลายเสมหะ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น  
     เจฺย่ซี 解溪解溪解溪解溪    Jiěxī (ST 41): จุดจิง 
เจฺย่ แปลว่า แยก ซี แปลว่า ลําธาร หมายถึง แอ่ง จุดนี้อยู่บริเวณร่องระหว่างเอ็น 2 เส้น 
ตําแหน่ง: อยู่ก่ึงกลางรอยพับข้อเท้าด้านหน้า ตรงแอ่งระหว่างเอ็น extensor hallucis longus 
กับ extensor digitorum longus 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง ขาลีบ ขาอ่อนแรง เท้าตก ท้องอืด
ท้องผูก 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 
     ชงหยาง 冲阳冲阳冲阳冲阳 Chōngyáng (ST 42): จุดหยวน 
ชง แปลว่า ชน กระทบ หยาง คือ หยางในยินหยาง จุดนี้อยู่บนหลังเท้าตรงท่ีชีพจรกระทบนิ้วมือ 
ตําแหน่ง: บริเวณรอยต่อของกระดูกฝ่าเท้าท่ี 2 และ 3 กับกระดูก cuneiform ตรงเนินสูงสุด
ของหลังเท้าท่ีคลําได้ชีพจร dorsalis pedis  
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ข้อบ่งชี้: ปวดกระเพาะอาหาร ท้องอืด อัมพาตใบหน้า หน้าบวม ปวดฟัน โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง 
โรคลมชัก เท้าลีบ เท้าอ่อนแรง ปวดบวมเท้า 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุ่น ระวังถูกหลอดเลือดแดง 

 
ภาพท่ี 3.29 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นกระเพาะอาหาร (ST 41 - ST 45) 

     เซ่ียนกู่ 陷谷陷谷陷谷陷谷 Xiàngǔ (ST 43): จุดซู 
เซี่ยน  แปลว่า ร่องบุ๋ม กู่ แปลว่า หุบเหว จุดนี้อยู่ตรงร่องบุ๋มระหว่างกระดูก 
ตําแหน่ง: บริเวณหลังเท้า ตรงร่องหน้ารอยต่อของกระดูกฝ่าเท้าท่ี 2 กับ 3  
ข้อบ่งช้ี: ท้องร้อง ปวดท้อง อุจจาระร่วง หน้าบวม บวมน้ํา ตาปวดบวมแดง ปวดบวมหลังเท้า 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรงหรือแทงเฉียง 0.5-1 ชุ่น 
     เน่ยถิง 内庭内庭内庭内庭 Nèitíng (ST 44): จุดหยิง 
เน่ย แปลว่า ภายใน ถิง แปลว่า ลานบ้าน จุดนี้อยู่ถัดจากประตูเข้าบ้าน คือ ลี่ตุ้ย (ST 45) 
ตําแหน่ง: ก่ึงกลางง่ามนิ้วเท้าท่ี 2 กับ 3 ตรงรอยต่อสีผิว 
ข้อบ่งชี้: ปวดฟัน เจ็บคอ เลือดกําเดาไหล อัมพาตใบหน้า ปวดกระเพาะอาหาร เรอเปรี้ยว 
ท้องอืด เบื่ออาหาร อุจจาระร่วง บิด ท้องผูก ปวดบวมหลังเท้า กลุ่มโรคไข้ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรงหรือแทงเฉียง 0.3-0.8 ชุ่น 
     ล่ีตุ้ย 厉兑厉兑厉兑厉兑 Lìduì (ST 45): จุดจิ่ง 
ล่ี เป็นชื่อโบราณของเกือกม้า ซ่ึงดูเหมือนขอบบนเล็บเท้า ตุ้ย เป็นชื่อโบราณของปากหรือประตู 
จุดนี้เปรียบเสมือนประตูเข้าบ้าน เป็นจุดแรกของเส้นกระเพาะอาหาร 



 
 
76                                                               บทท่ี 3 จุดฝังเข็มและเส้นจิงลั่ว 
 

ตําแหน่ง: โคนเล็บนิ้วเท้าท่ี 2 ด้านนอก ห่างจากมุมฐานเล็บ 0.1 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: เลือดกําเดาไหล ปวดฟัน หน้าบวม อัมพาตใบหน้า เจ็บคอ กลุ่มโรคไข้ โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง 
ฝันมาก ฝันร้าย ตกใจง่าย หมดสติ 
วิธีแทงเข็ม: แทงต้ืนๆ 0.1 ชุ่น หรือเจาะปล่อยเลือด 

4. จุดฝังเข็มบนเส้นม้ามท่ายยินเท้า 
     หย่ินป๋าย 隐白隐白隐白隐白 Yǐnbái (SP 1): จุดจิ่ง 
หยิ่น แปลว่า ซ่อน เรือนราง ป๋าย แปลว่า สีขาว จุดนี้รับส่งต่อมาจากลี่ตุ้ย (ST 45) ซ่ึงเป็นจุดธาตุทอง 
สีขาวสังกัดธาตุทอง จุดนี้อยู่บนเส้นยินเหมือนมังกรหลบซ่อน 
ตําแหน่ง: โคนเล็บนิ้วหัวแม่เท้าด้านใน ห่างจากมุมฐานเล็บ 0.1 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: รอบเดือนผิดปกติ ประจําเดือนมามาก ประจําเดือนมากะปริดกะปรอย อุจจาระมีเลือดปน 
ปัสสาวะปนเลือด เลือดกําเดาไหล ท้องอืด อุจจาระร่วง อาเจียน หมดสติ 
วิธีแทงเข็ม: แทงต้ืน ๆ 0.1 ชุ่น หรือเจาะปล่อยเลือด 
     ต้าตู 大都大都大都大都    Dàdū (SP 2): จุดหยิง 
ต้า แปลว่า ใหญ่ ตู แปลว่า ศูนย์รวม ต้าตู หมายถึง จุดท่ีเป็นศูนย์รวมชี่ของเส้นจิงลั่ว  
ตําแหน่ง: นิ้วหัวแม่เท้าด้านใน ตรงแอ่งหน้าต่อข้อ metatarsophalangeal บนแนวรอยต่อสีผิว 
ข้อบ่งชี้: ไข้ ท้องอืด อุจจาระร่วง ท้องผูก ปวดกระเพาะอาหาร อาเจียน 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.30 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นม้าม (SP 1 - SP 5) 

     ท่ายป๋าย 太白太白太白太白 Tàibái (SP 3): จุดซู จุดหยวน 
ท่าย แปลว่า ใหญ่ ป๋าย แปลว่า ขาว จุดนี้อยู่บนหัวแม่เท้าซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีผิวสีขาวกว้างท่ีสุด 
โบราณใช้เรียกชื่อดาวศุกร์ ซ่ึงถือเป็นดาวด้านการทหารท่ีใช้ปราบปรามข้าศึก เปรียบได้กับ       
การรักษาโรคเฉียบพลัน 
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ตําแหน่ง: ตรงแอ่งหลังต่อข้อ metatarsophalangeal ท่ี 1 ของเท้าด้านใน บนแนวรอยต่อสีผิว 
ข้อบ่งชี้: อาเจียน ปวดกระเพาะอาหาร ท้องอืด ท้องร้อง อุจจาระร่วง ท้องผูก หนักเม่ือยตัว 
ปวดตามข้อ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุ่น 
     กงซุน 公公公公孙孙孙孙    Gōngsūn (SP 4): จุดลั่ว 
กง แปลว่า ศูนย์การเชื่อมต่อ ซุน แปลว่า หลาน เปรียบเสมือนเส้นลั่วฝอยส่วนเชื่อมขยาย  
กงซุน หมายถึง จุดลั่วท่ีเชื่อมต่อกับเส้นกระเพาะอาหาร โดยใช้จุดนี้เป็นจุดหลักเปรียบเป็นกง  
และใช้จุดอ่ืนร่วมเปรียบเป็นซุน 
ตําแหน่ง: ด้านหน้าและใต้ต่อฐานกระดูกฝ่าเท้าท่ี 1 ตรงแนวรอยต่อสีผิว 
ข้อบ่งชี้: ปวดกระเพาะอาหาร ปวดท้อง ท้องอืด อุจจาระร่วง หงุดหงิด อาเจียน 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.6-1.2 ชุ่น 

     ซางชิว 商丘商丘商丘商丘    Shāngqiū (SP 5): จุดจิง 
ซาง เป็นระดับเสียงดนตรีโบราณ สังกัดธาตุทองเช่นเดียวกับจุดจิง ชิว แปลว่า เนิน ตาตุ่มข้อเท้า
เปรียบเสมือนภูเขา ธาตุทองตรงกับฤดูใบไม้ร่วง จุดนี้มีคุณลักษณะร้อน แกร่ง แห้ง ใช้รักษาโรค
ชนิดยิน ภาวะพร่อง หรือความชื้นอุดก้ัน 
ตําแหน่ง: ด้านหน้าและใต้ต่อตาตุ่มใน ตรงแอ่งอยู่ก่ึงกลางของแนวเส้นเชื่อมระหว่าง tuberosity          
ของกระดูก navicula กับยอดตาตุ่มใน 
ข้อบ่งชี้: ท้องอืด อุจจาระร่วง ท้องผูก ไอ หอบ ปวดไส้เลื่อนร้าวไปต้นขาและหัวเข่าด้านใน 
ริดสีดวงทวาร ปวดข้อเท้า 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุ่น 
     ซานยินเจียว 三阴交三阴交三阴交三阴交    Sānyīnjiāo (SP 6): จุดเชื่อมตัดกับเส้นตับและเส้นไต 
ซาน แปลว่า สาม ยิน คือ ยินในยินหยาง เจียว แปลว่า เชื่อมตัด เป็นจุดท่ีเส้นยิน 3 เส้นเชื่อมตัดกัน 
ตําแหน่ง: เหนือยอดตาตุ่มใน 3 ชุ่น ชิดขอบหลังของกระดูกแข้ง 
ข้อบ่งชี้: ท้องอืด ท้องร้อง อุจจาระร่วง รอบเดือนผิดปกติ ประจําเดือนมากะปริดกะปรอย 
ประจําเดือนมามาก ตกขาว มดลูกหย่อน สตรีภาวะมีบุตรยาก คลอดยาก เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 
ฝันเปียก ปัสสาวะรดท่ีนอน กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ปัสสาวะขัด ไส้เลื่อน  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ 
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     โล่วกู่ 漏谷漏谷漏谷漏谷 Lòugǔ (SP 7): จุดลั่ว 
โล่ว แปลว่า ลั่วไหล กู่ แปลว่า หุบเหว จุดนี้อยู่บริเวณร่องระหว่างกระดูกน่องกับกระดูกแข้ง 
เปรียบเสมือนหุบเหวมีช่องทางเดินของเลือด  
ตําแหน่ง: เหนือยอดตาตุ่มใน 6 ชุ่น ตรงขอบด้านในและหลังต่อกระดูกแข้ง 
ข้อบ่งชี้: ท้องอืด ท้องร้อง ปัสสาวะขัด ฝันเปียก ไส้เลื่อน ขาลีบ ขาอ่อนแรง 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.31 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นม้าม (SP 5 - SP 9) 

     ตี้จี 地机地机地机地机 Dìjī (SP 8): จุดซ่ี 
ต้ี แปลว่า พ้ืนดิน จี แปลว่า พลังการเคลื่อนไหว จุดนี้อยู่ท่ีขา บนเส้นม้ามซ่ึงสังกัดธาตุดิน จึงใช้รักษา
อาการเดินไม่สะดวก 
ตําแหน่ง: ใต้ยินหลิงเฉฺวียน (SP 9) 3 ชุ่น ตรงขอบด้านในและหลังต่อกระดูกแข้ง 
ข้อบ่งชี้: ปวดท้อง อุจจาระร่วง ปวดประจําเดือน รอบเดือนผิดปกติ ฝันเปียก ปวดหลังส่วนล่าง 
ปวดไส้เลื่อนร้าวไปอวัยวะเพศ ปวดต้นขาด้านใน ขาลีบ ขาอ่อนแรง บวมน้ํา ปัสสาวะขัด 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 
     ยินหลิงเฉฺวียน 阴陵泉阴陵泉阴陵泉阴陵泉 Yīnlíngquán (SP 9): จุดเหอ 
ยิน คือ ยินในยินหยาง หลิง แปลว่า เนินเขา เฉฺวียน แปลว่า บ่อน้ําพุ จุดนี้อยู่ท่ีร่องใต้เนินกระดูกแข้ง
ด้านบน เปรียบเสมือนบ่อน้ําพุท่ีอยู่เชิงเขาด้านยิน 
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ตําแหน่ง: ตรงรอยต่อระหว่างแนวขอบล่างของ medial condyle กับขอบหลังของกระดูกแข้ง
ท่ีเป็นแอ่ง 
ข้อบ่งชี้: ปวดท้อง ท้องอืด อุจจาระร่วง บวมน้ํา ปวดอวัยวะเพศ ปวดประจําเดือน ปัสสาวะขัด 
ปัสสาวะรดท่ีนอน กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ฝันเปียก ปวดบวมหัวเข่า ขาลีบ ขาอ่อนแรง 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-2 ชุ่น 
     เซฺว่ียห่าย 血海血海血海血海    Xuèhǎi (SP 10) 
เซฺวี่ย แปลว่า เลือด ห่าย แปลว่า ทะเล ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีน้ํามารวมกัน จุดอยู่ท่ีแอ่งเหนือเข่า 
เปรียบเป็นทะเลแห่งเลือด ใช้รักษาโรคเลือด 
ตําแหน่ง: เหนือจุดตัดของเส้นแนวขอบบนกับเส้นแนวขอบในของฐานกระดูกสะบ้า 2 ชุ่น  
ตรงส่วนนูนของกล้ามเนื้อ vastus medialis หรืออยู่ท่ีปลายนิ้วหัวแม่มือของผู้รักษา เม่ือวางฝ่ามือ
บนกระดูกสะบ้าด้านตรงข้ามของผู้ป่วยและกางนิ้วหัวแม่มือ 45 องศา (ภาพท่ี 3.32) 
ข้อบ่งชี้: ประจําเดือนมามาก ประจําเดือนมากะปริดกะปรอย ขาดประจําเดือน ผิวหนังอักเสบ 
ไฟลามทุ่ง ผื่นลมพิษ คันผิวหนัง 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.32 แสดงการหาตําแหน่งเซฺว่ียห่าย (SP 10) โดยผู้รักษาวางฝ่ามือซ้ายหรือขวาบนกระดูกสะบ้า 

ด้านตรงข้ามของผู้ป่วย กางนิ้วหัวแม่มือ 45 องศา ปลายนิ้วหัวแม่มือชี้ตรงจุดนี้พอดี 

     จีเหมิน 箕箕箕箕门门门门 Jīmén (SP 11) 
จี เป็นชื่อกลุ่มดาว 4 ดวง ในราศีธนูซ่ึงอยู่ทางทิศเหนือ ทิศเหนือสังกัดธาตุน้ํา เหมิน แปลว่า 
ประตู เปรียบเสมือนประตูเปิดปิดของธาตุน้ํา ใช้รักษาความผิดปกติของการปัสสาวะ  
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ตําแหน่ง: ตรงจุดแบ่งระหว่าง 1/3 บนกับ 2/3 ล่างของแนวเส้นเชื่อมระหว่างขอบในของกระดูก
สะบ้ากับชงเหมิน (SP 12) บริเวณคลําได้ชีพจร เป็นตําแหน่งบรรจบกันของกล้ามเนื้อ sartorius  
กับ adductor longus  
ข้อบ่งชี้: ปัสสาวะขัด ปัสสาวะรดท่ีนอน กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ปวดบวมขาหนีบ หนังหุ้มอัณฑะอักเสบ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 
     ชงเหมิน 冲冲冲冲门门门门 Chōngmén (SP 12): จุดเชื่อมตัดกับเส้นตับและเส้นยินเหวย 
ชง แปลว่า ปะทะ เหมิน แปลว่า ประตู เป็นจุดท่ีเส้นม้ามเข้าสู่ช่องท้อง เปรียบเสมือนประตูเปิดปิด
ควบคุมการข้ึนลงของชี่ให้ปกติ ใช้พยุงชี่ข้ึนหรือรักษาชี่ไหลย้อน  
ตําแหน่ง: ตรงรอยพับขาหนีบ อยู่ด้านนอกต่อชีพจร external iliac  
ข้อบ่งชี้: ท้องอืด แน่นเฟ้อ เรอเปรี้ยว ปวดท้องเป็นก้อน ไส้เลื่อน ริดสีดวงทวาร ตกเลือดหลังคลอด 
ปัสสาวะขัด ปัสสาวะไม่ออก  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 
     ฝู่เซ่อ 府舍府舍府舍府舍 Fǔshè (SP 13)  
ฝู่ แปลว่า ตําหนัก เซ่อ แปลว่า ท่ีพักอาศัย จุดนี้อยู่บริเวณท้องน้อย เป็นตําแหน่งท่ีชี่ของเส้นตับ 
เส้นม้าม และเส้นยินเหวย มารวมตัวกันก่อนเข้าช่องท้อง แล้วไปเชื่อมต่อกับเส้นปอดและเส้นหัวใจ 
ตําแหน่ง: อยู่เหนือและด้านนอกต่อชงเหมิน (SP 12) 0.7 ชุ่น และห่างจากแนวก่ึงกลางท้องน้อย  
ตามแนวระนาบ 4 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดท้อง ปวดท้องเป็นก้อน ท้องอืด ท้องผูก อุจจาระร่วง อาเจียน   
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 
     ฟู่เจฺย๋ 腹腹腹腹结结结结 Fùjié (SP 14): จุดเชื่อมตัดกับเส้นตับและเส้นยินเหวย 
ฟู่ แปลว่า ท้อง เจฺย๋ แปลว่า เกาะตัวกัน กล้ามเนื้อบริเวณนี้จะแข็งตึงเวลาเบ่งท้อง ใช้รักษา 
ภาวะปวดท้องเป็นก้อน 
ตําแหน่ง: ใต้สะดือ 1.3 ชุ่น และห่างออกไปตามแนวระนาบ 4 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดรอบสะดือ อุจจาระร่วง ท้องผูก ไส้เลื่อน  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-2 ชุ่น 
     ต้าเหิง 大横大横大横大横 Dàhéng (SP 15): จุดเชื่อมตัดกับเส้นยินเหวย 
ต้า แปลว่า ใหญ่ เหิง แปลว่า แนวขวาง เปรียบเป็นตําแหน่งลําไส้ใหญ่ส่วนขวาง 
ตําแหน่ง: ห่างจากสะดือตามแนวระนาบ 4 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดท้อง อุจจาระร่วง ท้องผูก กระเพาะอาหารหย่อน  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-2 ชุ่น 
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     ฟู่อาย 腹哀腹哀腹哀腹哀 Fù’āi (SP 16): จุดเชื่อมตัดกับเส้นยินเหวย 
ฟู่ แปลว่า ท้อง อาย แปลว่า เสียงร้องเศร้าโศก บริเวณนี้ลําไส้เคลื่อนไหวจนได้ยินเสียง 
ตําแหน่ง: เหนือสะดือ 3 ชุ่น และห่างออกไปตามแนวระนาบ 4 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย อุจจาระเป็นมูกเลือด  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 
     สือโต้ว食食食食窦窦窦窦 Shídòu (SP 17) 
สือ แปลว่า อาหาร โต้ว แปลว่า ช่อง เปรียบเป็นหลอดอาหาร  
ตําแหน่ง: ตรงช่องซ่ีโครงท่ี 5 ห่างจากแนวก่ึงกลางหน้าอกตามแนวระนาบ 6 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: แน่นหน้าอก ปวดสีข้าง อาเจียน บวมน้ํา หอบ  
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงหรือแทงราบ 0.5-0.8 ชุ่น ปลายเข็มชี้ไปสีข้าง 
     เทียนซี 天溪天溪天溪天溪 Tiānxī (SP 18) 
เทียน แปลว่า ท้องฟ้า ซี แปลว่า ลําธาร ทรวงอกอยู่ส่วนบนเปรียบเป็นท้องฟ้า จุดนี้ใช้กระตุ้น
ให้น้ํานมไหลเหมือนกระแสน้ําในลําธาร มักใช้คู่กับจู๋หลินชี่ (GB 41) ซ่ึงอยู่ส่วนล่างเปรียบเป็นดิน 
ตําแหน่ง: ตรงช่องซ่ีโครงท่ี 4 ห่างจากแนวก่ึงกลางหน้าอกตามแนวระนาบ 6 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: เจ็บหน้าอก ไอ หอบ เสมหะมาก น้ํานมน้อย เต้านมอักเสบ  
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงหรือแทงราบ 0.5-0.8 ชุ่น ปลายเข็มชี้ไปสีข้าง 
     ซฺยงเซียง 胸胸胸胸乡乡乡乡Xiōngxiāng (SP 19) 
ซฺยง แปลว่า ทรวงอก เซียง แปลว่า ทุ่งกว้าง เปรียบเสมือนชี่ไหลผ่านทรวงอกอันโล่งกว้าง  
ตําแหน่ง: ตรงช่องซ่ีโครงท่ี 3 ห่างจากแนวก่ึงกลางหน้าอกไปตามแนวระนาบ 6 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: เจ็บหน้าอกและไอจนนอนราบไม่ได้ ปวดสีข้าง แน่นหน้าอก เต้านมอักเสบ น้ํานมน้อย  
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงหรือแทงราบ 0.5-0.8 ชุ่น ปลายเข็มชี้ไปสีข้าง 
     โจวหรง 周荣周荣周荣周荣 Zhōuróng (SP 20) 
โจว แปลว่า ท่ัว หรง แปลว่า หล่อเลี้ยง ชี่ของเส้นม้ามเชื่อมกับเส้นตับ เส้นถุงน้ําดี และเส้นเยื่อหุ้มหัวใจ 
เส้นหัวใจ เส้นกระเพาะอาหาร เส้นปอด และเส้นไต ไหลเวียนผ่านทรวงอก ช่วยกระจายเลือดไป
หล่อเลี้ยงท่ัวร่างกาย 
ตําแหน่ง: ตรงช่องซ่ีโครงท่ี 2 ห่างจากแนวก่ึงกลางหน้าอกตามแนวระนาบ 6 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: แน่นหน้าอก ไอ หอบ ปวดทรวงอก ปวดสีข้าง เบื่ออาหาร 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงหรือแทงราบ 0.5-0.8 ชุ่น ปลายเข็มชี้ไปสีข้าง 
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     ต้าปาว 大包大包大包大包 Dàbāo (SP 21): จุดลั่วใหญ่ 
ต้า แปลว่า ใหญ่ ปาว แปลว่า ล้อม เส้นม้ามมีหน้าท่ีกํากับเส้นเจิ้งจิง 12 เส้น ต้าปาว (SP 21) 
เป็นจุดลั่วใหญ่และเป็นจุดสุดท้ายของเส้นม้าม โดยโอบล้อมและเชื่อมประสานท่ัวร่างกาย 
ตําแหน่ง: แนวก่ึงกลางสีข้าง ตรงช่องซ่ีโครงท่ี 6 
ข้อบ่งชี้: หอบ ปวดทรวงอก ปวดสีข้าง ปวดตามร่างกาย แขนขาไม่มีแรง  
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงหรือแทงราบ 0.5-0.8 ชุ่น ปลายเข็มชี้ไปสีข้าง 

5. จุดฝังเข็มบนเส้นหัวใจซ่าวยินมือ 
     จี๋เฉฺวียน 极泉极泉极泉极泉    Jíquán (HT 1) 
จ๋ี แปลว่า ท่ีสุด เฉฺวียน แปลว่า บ่อน้ําพุ เส้นซ่าวยินอยู่ด้านในสุดของเส้นจิงลั่ว 6 เส้น หัวใจ        
อยู่ในตําแหน่งลึกท่ีสุดของทรวงอก ชี่จากเส้นม้ามผ่านกระเพาะอาหารข้ึนสู่กระบังลม ส่งต่อ   
ให้เส้นหัวใจและไหลเวียนออกสู่ภายนอกท่ีจุดนี้ เปรียบเสมือนบ่อน้ําพุผุดจากส่วนลึกท่ีสุด 
ตําแหน่ง: ก่ึงกลางรักแร้ ตรงท่ีคลําได้ชีพจร axillary  
ข้อบ่งชี้: แน่นหน้าอก หายใจกระชั้น ใจสั่น เจ็บหน้าอก อัมพาตครึ่งซีก อาเจียน คอแห้ง ปวดสีข้าง 
วัณโรคต่อมน้ําเหลืองท่ีคอ รักแร้มีกลิ่น น้ํานมไม่พอ ปวดไหล่ ปวดเย็นศอก ปวดตึงนิ้วมือ  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรงหรือแทงเฉียง 0.3-0.5 ชุ่น ระวังถูกหลอดเลือดแดง axillary  
     ชิงหลิง 青灵青灵青灵青灵    Qīnglíng (HT 2) 
ชิง แปลว่า กําเนิด หลิง แปลว่า จิตใจ เปรียบเสมือนพลังหยางในฤดูใบไม้ผลิ เริ่มก่อเกิดชีวิต
และจิตใจ  
ตําแหน่ง: เหนือรอยพับศอก 3 ชุ่น ตรงร่องอยู่ด้านหลังต่อกล้ามเนื้อ biceps brachii  
ข้อบ่งชี้: ปวดไหล่ ยกแขนไม่ข้ึน รักแร้บวม ตามัว ตาเหลือง ปวดศีรษะ  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.33 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นหัวใจ (HT 1 - HT 3) 



 
 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                                            83 
 

     ซ่าวห่าย 少海少海少海少海    Shàohǎi (HT 3): จุดเหอ 
ซ่าว หมายถึง เส้นซ่าวยิน ห่าย แปลว่า ทะเล จุดเหอเป็นแหล่งรวมของสายน้ํา เปรียบเสมือน
แหล่งรวมชี่และเลือดของเส้นหัวใจ 
ตําแหน่ง: ตรงก่ึงกลางระหว่างปลายรอยพับศอกกับ medial epicondyle ของกระดูกต้นแขน    
ในท่างอข้อศอก 
ข้อบ่งชี้: ปวดตึงต้นคอ ปวดเกร็งข้อศอก ปวดสีข้าง วัณโรคต่อมน้ําเหลืองท่ีคอ ชาแขน มือสั่น
เจ็บหน้าอก โรคลมชัก โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง โรคฮิสทีเรีย โรคระบบจิตประสาท  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 

     หลิงต้าว    灵道灵道灵道灵道 Língdào (HT 4): จุดจิง 
หลิง แปลว่า จิตใจ ต้าว แปลว่า เส้นทาง จุดนี้อยู่บนร่องข้างเอ็น เปรียบเสมือนเส้นทางไปสู่เสิน  
ตําแหน่ง: เหนือรอยพับข้อมือด้านใน 1.5 ชุ่น อยู่ชิดขอบด้าน radial ของเอ็น flexor carpi ulnaris  
ข้อบ่งชี้: เวียนศีรษะหมุน ปวดบวมตา ลิ้นแข็ง เสียการสื่อความ เจ็บหน้าอก เสียงหายเฉียบพลัน 
ใจสั่น ปวดกระเพาะอาหาร คลื่นไส้ ชักกระตุก โรคจิตเภท โรคฮีสทีเรีย ปวดเกร็งข้อศอก 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.14 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นหัวใจ (HT 3 - HT 7) 

     ทงหล่ี 通里通里通里通里    Tōnglǐ (HT 5): จุดลั่ว 
ทง แปลว่า เชื่อมถึงกัน หล่ี แปลว่า ภายใน จุดนี้เป็นจุดลั่ว ไปเชื่อมต่อกับเส้นลําไส้เล็ก  
ตําแหน่ง: เหนือรอยพับข้อมือด้านใน 1 ชุ่น อยู่ชิดขอบด้าน radial ของเอ็น flexor carpi ulnaris  
ข้อบ่งชี้: ใจสั่น นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ลิ้นแข็งพูดไม่ได้ เสียงหายเฉียบพลัน ปวดข้อมือ ตาลาย 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุ่น 
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     ยินซ่ี 阴郄阴郄阴郄阴郄 Yīnxì (HT 6): จุดชี่ 
ยิน คือ ยินในยินหยาง ซี่ แปลว่า ซอกแคบ จุดนี้เป็นจุดซ่ีของเส้นยิน  
ตําแหน่ง: เหนือรอยพับข้อมือด้านใน 0.5 ชุ่น อยู่ชิดขอบด้าน radial ของเอ็น flexor carpi ulnaris  
ข้อบ่งชี้: ใจสั่น เจ็บหน้าอก ร้อนเป็นเวลาหลังเท่ียง เหง่ือออกขณะหลับ ปวดข้อมือ อาเจียนเป็นเลือด 
เลือดกําเดาไหล ตกใจกลัว  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุ่น 
     เสินเหมิน 神神神神门门门门 Shénmén (HT 7): จุดซู จุดหยวน 
เสิน หมายถึง สติสัมปชัญญะ จิตใจ เหมิน แปลว่า ประตู หัวใจกํากับเสิน จุดนี้ใช้ผ่อนคลายภาวะ 
อัดอ้ันของชี่หัวใจ  
ตําแหน่ง: บนรอยพับข้อมือด้านใน อยู่ชิดขอบด้าน radial ของเอ็น flexor carpi ulnaris  
ข้อบ่งชี้: เจ็บหน้าอก โรคสมองเสื่อม หลงลืมง่าย นอนไม่หลับ โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง โรคลมชัก 
หงุดหงิด ใจสั่น ความดันโลหิตสูง ปวดทรวงอก ปวดสีข้าง 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุ่น 
หมายเหตุ: เป็นจุดสําคัญในการรักษาโรคระบบจิตประสาท 
     ซ่าวฝู่ 少府少府少府少府 Shàofǔ (HT 8): จุดหยิง 
ซ่าว หมายถึง เส้นซ่าวยิน ฝู่ แปลว่า จวน เป็นจุดรวมชี่ของเส้นหัวใจ 
ตําแหน่ง: อยู่ระหว่างกระดูกฝ่ามือท่ี 4 กับ 5 ตรงจุดก่ึงกลางระหว่างปลายนิ้วนางกับนิ้วก้อย 
ท่ีสัมผัสฝ่ามือขณะกํามือ 
ข้อบ่งชี้: ใจสั่น คันอวัยวะเพศ ปัสสาวะรดท่ีนอน กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ปัสสาวะขัด ปวดทรวงอก 
ปวดอวัยวะเพศ แผลฝีหนอง ปวดเกร็งนิ้วมือ ร้อนฝ่ามือ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.35 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นหัวใจ (HT 8 - HT 9) 
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     ซ่าวชง 少冲少冲少冲少冲 Shàochōng (HT 9): จุดจิ่ง 
ซ่าว หมายถึง เส้นซ่าวยิน ชง แปลว่า พุ่ง จุดนี้เป็นจุดจิ่ง เปรียบเสมือนตาน้ําท่ีพลังชี่พุ่งออกมา 
ตําแหน่ง: โคนเล็บนิ้วก้อยด้าน radial ห่างจากมุมฐานเล็บ 0.1 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: เจ็บหน้าอก ใจสั่น หมดสติ ปวดสีข้าง โรคลมแดด โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง กลุ่มโรคไข้ 
ปวดทรวงอก 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.1 ชุ่น หรือเจาะปล่อยเลือด 

6. จุดฝังเข็มบนเส้นลําไส้เล็กท่ายหยางมือ 
     ซ่าวเจ๋อ 少泽少泽少泽少泽  Shàozé (SI 1): จุดจิ่ง 
ซ่าว แปลว่า เล็ก เจ๋อ แปลว่า บึง เป็นจุดเริ่มต้นของชี่เส้นลําไส้เล็กซ่ึงเริ่มท่ีบึงเล็กๆ 
ตําแหน่ง: โคนเล็บนิ้วก้อยด้าน ulnar ห่างจากมุมฐานเล็บ 0.1 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: เต้านมอักเสบ น้ํานมน้อย กลุ่มโรคไข้ ต้อเนื้อ ต้อกระจก เจ็บคอ หมดสติ ปวดศีรษะ  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.1 ชุ่น หรือเจาะปล่อยเลือด  
หมายเหตุ: เป็นจุดท่ีใช้บ่อยในโรคฉุกเฉินและโรคเต้านม 
     เฉียนกู่    前谷前谷前谷前谷 Qiángǔ (SI 2): จุดหยิง 
เฉียน แปลว่า ด้านหน้า กู่ แปลว่า หุบเขา จุดนี้อยู่ตรงรอยบุ๋มหน้าต่อข้อสันหมัด  
ตําแหน่ง: ตรงแอ่งหน้าต่อข้อสันหมัดท่ี 5 ด้าน ulnar บนแนวรอยต่อสีผิว 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ ปวดตา หูอ้ือ เจ็บคอ กลุ่มโรคไข้ น้ํานมน้อย ชานิ้วมือ โรคลมชัก 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุ่น 
     โฮ่วซี    后溪后溪后溪后溪 Hòuxī (SI 3): จุดซู จุดปาม่ายเจียวฮุ่ยท่ีเชื่อมกับเส้นตู 
โฮ่ว แปลว่า ด้านหลัง ซี แปลว่า ลําธาร เหมือนสายน้ําไหลผ่านหุบเขาแล้วลงสู่ลําธารท่ีอยู่ด้านหลัง  
ตําแหน่ง: ตรงแอ่งหลังต่อข้อสันหมัดท่ี 5 ด้าน ulnar บนแนวรอยต่อสีผิว 
ข้อบ่งชี้: ปวดตึงต้นคอ หูตึง หูหนวก ตาแดง โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง โรคลมชัก ไข้จับสั่น 
ปวดหลังส่วนล่าง เจ็บคอ ปวดเกร็งนิ้วมือ ปวดเกร็งข้อศอก 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1.0 ชุ่น 

     ว่านกู่    腕骨腕骨腕骨腕骨    Wàngǔ (SI 4): จุดหยวน 
ว่าน แปลว่า ข้อมือ กู่ แปลว่า กระดูก จุดนี้อยู่ใกล้กับกระดูกข้อมือ 
ตําแหน่ง: ตรงรอยบุ๋มระหว่างฐานกระดูกฝ่ามือท่ี 5 กับกระดูก triquetrum บนแนวรอยต่อสีผิว 
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ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ ปวดตึงต้นคอ ต้อเนื้อ ต้อกระจก หูอ้ือ ดีซ่าน กลุ่มโรคไข้ ไข้จับสั่น ปวดเกร็งนิ้วมือ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุ่น 
     หยางกู่    阳谷阳谷阳谷阳谷 Yánggǔ (SI 5): จุดจิง 
หยาง คือ หยางในยินหยาง กู่ แปลว่า หุบเขา จุดนี้อยู่ท่ีข้อมือด้านหยางบริเวณร่องระหว่างกระดูก 
ตําแหน่ง: ตรงรอยบุ๋มระหว่าง styloid process ของกระดูก ulna กับกระดูก triquetrum  บนแนว
รอยต่อสีผิว 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ หูอ้ือ หูตึง หูหนวก กลุ่มโรคไข้ โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง  โรคลมชัก ปวดข้อมือ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.36 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นลําไส้เลก็ (SI 1 - SI 5) 

     หยางหล่าว    养老养老养老养老 Yǎnglǎo (SI 6): จุดซ่ี 
หย่าง แปลว่า เลี้ยงดู หล่าว แปลว่า ชรา ใช้บํารุงรักษาโรคในผู้สูงอายุ  
ตําแหน่ง: เหนือรอยพับข้อมือด้านนอก 1 ชุ่น ตรงรอยบุ๋มเหนือต่อหัวกระดูก ulna ด้าน radial 
หรือวางนิ้วชี้ของมือข้างหนึ่งบนจุดนูนสูงสุดของหัวกระดูก ulna ของมืออีกข้างหนึ่ง แล้วหันฝ่ามือ
ข้างท่ีถูกชี้เข้าหาหน้าอก จุดจะอยู่ตรงปลายนิ้วชี้พอดี  
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ข้อบ่งชี้: ตาพร่า ปวดหลังส่วนล่าง ปวดแขนยกไม่ข้ึน ปวดข้อศอก ปวดสะบัก 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรงหรือแทงเฉียง 0.5-0.8 ชุ่น กรณีโรคตาหรือโรคของสะบักให้แทงเฉียงขึ้น 
กรณีปวดข้อมือให้แทงเฉียงลง    

 
ภาพท่ี 3.37 แสดงตําแหน่งหยางหล่าว (SI 6) 

 

     จือเจิ้ง 支正支正支正支正    Zhīzhèng (SI 7): จุดลั่ว 
จือ แปลว่า เส้นแขนง เจิ้ง หมายถึง เส้นเจิ้งจิง เส้นลั่วแยกจากจุดนี้ไปเชื่อมต่อกับเส้นหัวใจ 
ตําแหน่ง: เหนือรอยพับข้อมือด้านนอก 5 ชุ่น ระหว่างกระดูก ulna กับกล้ามเนื้อ extensor carpi ulnaris  
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ ปวดตึงต้นคอ กลุ่มโรคไข้ โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง ปวดเม่ือยแขน ปวดข้อศอก 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรงหรือแทงเฉียง 0.5-0.8 ชุ่น 
     เสียวห่าย 小海小海小海小海 Xiǎohǎi (SI 8): จุดเหอ 
เส่ียว แปลว่า เล็ก ห่าย แปลว่า ทะเล จุดนี้อยู่ในร่องของปลายข้อศอก เหมือนทะเลท่ีสายน้ํา 
ไหลมาบรรจบ 
ตําแหน่ง: ตรงร่องระหว่าง olecranon process กับ medial epicondyle ของกระดูกต้นแขน 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ ปวดตึงต้นคอ ปวดแขน โรคลมชัก ไส้เลื่อน 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุ่น 
     เจียนเจิน 肩肩肩肩贞贞贞贞 Jiānzhēn (SI 9) 
เจียน แปลว่า ไหล่ เจิน หมายถึง ใช้งาน จุดนี้จะเคลื่อนตามการเคลื่อนไหวของไหล่  
ตําแหน่ง: เหนือรอยพับรักแร้ด้านหลัง 1 ชุ่น 
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ข้อบ่งชี้: ปวดไหล่ ปวดร้อนสะบัก แขนอ่อนแรง วัณโรคต่อมน้ําเหลืองท่ีคอ  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.38 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นลําไส้เลก็ (SI 9 - SI 15) 

 

     น่าวซู 臑俞臑俞臑俞臑俞 Nàoshū (SI 10): จุดเชื่อมตัดกับเส้นกระเพาะปัสสาวะ เส้นหยางเหวย 
และเส้นหยางเชียว 
น่าว แปลว่า กล้ามเนื้อแขนส่วนบน ซู แปลว่า จุด  
ตําแหน่ง: เหนือรอยพับรักแร้ด้านหลัง ตรงแอ่งใต้ spine ของกระดูกสะบัก 
ข้อบ่งชี้: ปวดบวมสะบัก ปวดไหล่ ปวดแขน ไหล่ติด 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรงหรือแทงเฉียง 0.5-1.5 ชุ่น 
     เทียนจง 天宗天宗天宗天宗 Tiānzōng (SI 11) 
เทียน แปลว่า ท้องฟ้า หมายถึง ปอด จง แปลว่า มารวมกัน เป็นจุดท่ีชี่ของเส้นลําไส้เล็กไหลมารวมกัน
เข้าสู่ปอด  
ตําแหน่ง: ตรงจุดแบ่งระหว่าง 1/3 บนกับ 2/3 ล่างของแนวเส้นเชื่อมระหว่างจุดก่ึงกลางของ spine 
กับมุมล่างของกระดูกสะบัก  
ข้อบ่งชี้: ปวดไหล่ ปวดสะบัก ปวดชาแขน แขนยกไม่ข้ึน หอบ เต้านมอักเสบ  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรงหรือแทงเฉียง 0.5-1 ชุ่น 
     ป่ิงเฟิง 秉风秉风秉风秉风 Bǐngfēng (SI 12): จุดตัดกับเส้นถุงน้ําดี เส้นลําไส้ใหญ่ และเส้นซานเจียว 
ป่ิง แปลว่า รับ เฟิง แปลว่า ลม เป็นจุดท่ีง่ายต่อการถูกลมรุกราน 
ตําแหน่ง: เหนือจุดก่ึงกลาง spine ของกระดูกสะบัก ตรงกลาง supraspinous fossa  
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ข้อบ่งชี้: ปวดไหล่ ปวดชาแขน ปวดสะบัก คอเคล็ด ยกแขนไม่ข้ึน 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรงหรือแทงเฉียง 0.5-1 ชุ่น 
     ชฺวีหยวน    曲垣曲垣曲垣曲垣 Qūyuán (SI 13) 

ชฺวี แปลว่า โค้ง หยวน แปลว่า กําแพงตํ่า จุดนี้อยู่ตรงปลาย spine ด้าน medial ซ่ึงตํ่ากว่า  
ตําแหน่ง: ตรงแอ่งท่ีอยู่ขอบบนปลาย spine ของกระดูกสะบักด้าน medial 
ข้อบ่งชี้: ปวดสะบัก ปวดไหล่ ปวดหลัง ปวดแขน  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรงหรือแทงเฉียง 0.5-1 ชุ่น 
     เจียนว่ายซู 肩外俞肩外俞肩外俞肩外俞 Jiānwàishū (SI 14) 

เจียน แปลว่า ไหล่ ว่าย แปลว่า ด้านนอก ซู แปลว่า จุด จุดนี้อยู่ด้านนอกต่อขอบกระดูกสะบักด้าน medial 
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังอกท่ี 1 ห่างออกไปตามแนวระนาบ 3 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดตึงต้นคอ ปวดสะบัก  
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุ่น 
     เจียนจงซู 肩中俞肩中俞肩中俞肩中俞    Jiānzhōngshū (SI 15) 
เจียน แปลว่า ไหล่ จง แปลว่า ตรงกลาง ซู แปลว่า จุด จุดนี้อยู่ตรงกลางระหว่างต้าจุย (GV 14) 
กับเจียนจิ่ง (GB 21) 
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังคอท่ี 7 ห่างออกไปตามแนวระนาบ 2 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ตาพร่า ปวดสะบัก ไอ หอบหืด ไข้หนาวสั่น อาเจียนเป็นเลือด 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุ่น 
     เทียนชวง 天窗天窗天窗天窗 Tiānchuāng (SI 16) 

เทียน แปลว่า ท้องฟ้า ชวง แปลว่า หน้าต่าง ช่องเปิดสู่ภายนอก หมายถึง หู เป็นจุดรักษาโรค
ของทวารเปิดส่วนบน  
ตําแหน่ง: อยู่ขอบหลังของกล้ามเนื้อ sternocleidomastoid ระดับเสมอแนวลูกกระเดือก 
ข้อบ่งชี้: หูตึง หูหนวก หูอ้ือ เจ็บคอ เสียงหายเฉียบพลัน ปวดตึงต้นคอ แก้มบวม อัมพาตใบหน้า 
เสียการสื่อความ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 

     เทียนหรง 天容天容天容天容 Tiānróng (SI 17) 
เทียน แปลว่า ท้องฟ้า หมายถึง ส่วนบน หรง แปลว่า สมบูรณ์ จุดนี้อยู่บริเวณศีรษะซ่ึงมีชี่เต็มเปี่ยม 
ใช้รักษาโรคของทวาร 5 
ตําแหน่ง: หลังมุมขากรรไกรล่าง ตรงร่องท่ีอยู่ขอบหน้าของกล้ามเนื้อ sternocleidomastoid   
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ข้อบ่งชี้: เจ็บหน้าอก หอบ หูอ้ือ หูตึง หูหนวก เจ็บคอ หอบหืด คอพอก 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.39 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นลําไส้เลก็ (SI 16 - SI 17) 

     เฉฺวียนเหลียว    颧颧颧颧髎髎髎髎 Quánliáo (SI 18): จุดเชื่อมตัดกับเส้นซานเจียว 
เฉฺวียน คือกระดูกโหนกแก้ม เหลียว แปลว่า ร่องระหว่างกระดูก จุดนี้อยู่ท่ีแอ่งใต้โหนกแก้ม 
ตําแหน่ง: แอ่งใต้กระดูกโหนกแก้ม ตรงกับปลายหางตาในแนวด่ิง 
ข้อบ่งชี้: อัมพาตใบหน้า หนังตากระตุก ปวดเส้นประสาทใบหน้า ตาแดง ดีซ่าน ปวดฟัน แก้มบวม  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุ่น แทงเฉียงหรือแทงราบ 0.5-1 ชุ่น 
     ทิงกง    听听听听宫宫宫宫    Tīnggōng (SI 19): จุดเชื่อมตัดกับเส้นถุงน้ําดี เส้นกระเพาะปัสสาวะ และเส้นซานเจียว 
ทิง แปลว่า ฟัง กง แปลว่า ตําหนัก เป็นจุดสําคัญท่ีใช้รักษาโรคหู 
ตําแหน่ง: ตรงร่องระหว่างก่ึงกลางกระบังหูกับ condyloid process ของกระดูกขากรรไกรล่าง 
ข้อบ่งชี้: หูอ้ือ หูตึง หูหนวก หูชั้นกลางอักเสบ ปวดฟัน โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 

7.จุดฝังเข็มบนเส้นกระเพาะปัสสาวะท่ายหยางเท้า 
     จิงหมิง    睛明睛明睛明睛明 Jīngmíng (BL 1): จุดเชื่อมตัดกับเส้นลําไส้เล็ก เส้นกระเพาะอาหาร เส้นยินเชียว 
และเส้นหยางเชียว 
จิง แปลว่า ดวงตา หมิง แปลว่า สว่าง จุดนี้ใช้รักษาโรคตาเพ่ือฟ้ืนการมองเห็น 
ตําแหน่ง: ตรงรอยบุ๋มเหนือมุมหัวตา อยู่ด้านในของขอบเบ้าตา 
ข้อบ่งชี้: ตาปวดบวมแดง น้ําตาไหล เวียนศีรษะ ตาบอดกลางคืน ต้อเนื้อ ต้อกระจก 
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วิธีแทงเข็ม: ให้ผู้ป่วยหลับตา ใช้มือข้างหนึ่งดันลูกตาไว้ แทงตรงระหว่างลูกตากับขอบเบ้าตา 
ลึก 0.5-1 ชุ่น  
หมายเหตุ: ไม่ควรกระตุ้นเข็ม ห้ามลนยา 
     ฉวนจู๋ 攒攒攒攒竹竹竹竹 Cuánzhú (BL 2) 
ฉวน แปลว่า รวมกัน จู๋ แปลว่า ไผ่ หัวค้ิวเปรียบเสมือนกอไผ ่
ตําแหน่ง: ตรงร่องบุ๋มของขอบกระดูกเบ้าตาด้านหัวค้ิว (supraorbital notch) 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ ปวดหัวค้ิว หนังตากระตุก หนังตาตก อัมพาตใบหน้า ตาปวดบวมแดง ตาพร่า 
น้ําตาไหล 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุ่น โรคตาให้แทงเข็มเฉียงลง ปวดค้ิวให้แทงเข็มตามแนวค้ิว  
ปวดศีรษะให้แทงเข็มเฉียงข้ึน 
     เหมยชง 眉冲眉冲眉冲眉冲    Méichōng (BL 3)  
เหมย แปลว่า ค้ิว ชง แปลว่า ชน กระทบ จากหัวค้ิวลากเส้นข้ึนไปชนเลยขอบชายผมเป็นจุดนี ้
ตําแหน่ง: จากรอยบุ๋มของขอบกระดูกเบ้าตาด้านหัวค้ิว ข้ึนไปเหนือต่อแนวชายผมขอบหน้าผาก 0.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ คัดจมูก โรคลมชัก 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุ่น 
 

 
ภาพท่ี 3.40 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นกระเพาะปัสสาวะ (BL 3 - BL 8) 

     ชฺวีชา    曲差曲差曲差曲差 Qūchā (BL 4) 
ชฺวี แปลว่า คด โค้ง ชา แปลว่า ต่าง หมายถึง ต่างจากแนวเส้นเดิม จุดนี้เบี่ยงโค้งออกจากเหมยชง 
(BL 3) เป็นจุดแรกท่ีเบี่ยงออกจากแนวเดิมของเส้นกระเพาะปัสสาวะ 
ตําแหน่ง: เหนือจุดก่ึงกลางแนวชายผมขอบหน้าผาก 0.5 ชุ่น และห่างออกไปด้านข้าง 1.5 ชุ่น 
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ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ คัดจมูก 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุ่น 
     อู่ชู่ 五处五处五处五处 Wǔchù (BL 5) 
อู่ แปลว่า ห้า ชู่ แปลว่า ตําแหน่ง เป็นจุดท่ี 5 ของเส้นจิงลั่วนี้ 
ตําแหน่ง: เหนือจุดก่ึงกลางแนวชายผมขอบหน้าผาก 1 ชุ่น และห่างออกไปด้านข้าง 1.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ โรคลมชัก 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุ่น 
     เฉิงกวาง 承光承光承光承光 Chéngguāng (BL 6) 
เฉิง แปลว่า รับ กวาง แปลว่า แสงสว่าง จุดนี้ช่วยฟ้ืนฟูการมองเห็น 
ตําแหน่ง: เหนือจุดก่ึงกลางแนวชายผมขอบหน้าผาก 2.5 ชุ่น และห่างออกไปด้านข้าง 1.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คัดจมูก ตาลาย ตามัว หงุดหงิด 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุ่น 
     ทงเทียน 通天通天通天通天 Tōngtiān (BL 7) 
ทง แปลว่า สู่ ทะลวง เทียน แปลว่า ท้องฟ้า เป็นจุดสูงสุดของเส้นจิงลั่วนี้  
ตําแหน่ง: เหนือจุดก่ึงกลางแนวชายผมขอบหน้าผาก 4 ชุ่น และห่างออกไปด้านข้าง 1.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คัดจมูก ไซนัสอักเสบ เลือดกําเดาไหล 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุ่น หรือลนยา 
     ล่ัวเชฺว่ีย 络却络却络却络却 Luòquè (BL 8) 

ล่ัว แปลว่า เชื่อมโยง เชฺวี่ย แปลว่า ย้อนกลับ เป็นจุดท่ีเส้นจิงลั่วไหลเวียนกลับสู่ภายนอก
ภายหลังเชื่อมต่อกับสมอง  
ตําแหน่ง: เหนือจุดก่ึงกลางแนวชายผมขอบหน้าผาก 5.5 ชุ่น และห่างออกไปด้านข้าง 1.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ หูอ้ือ โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุ่น หรือลนยา 
     ยฺว่ีเจิ่น 玉枕玉枕玉枕玉枕 Yùzhěn (BL 9) 
ยฺวี่ แปลว่า หยก เปรียบศีรษะเป็นสิ่งมีค่ามาก เจิ่น แปลว่า หมอน เป็นชื่อโบราณของกะโหลกท้ายทอย  
ตําแหน่ง: เสมอขอบ external occipital protuberance ห่างจากก่ึงกลางแนวศีรษะตามแนว
ระนาบ 1.3 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ ปวดตึงต้นคอ ปวดตา คัดจมูก 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุ่น หรือลนยา 
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     เทียนจู้ 天柱天柱天柱天柱 Tiānzhù (BL 10)  
เทียน แปลว่า ท้องฟ้า จู้ แปลว่า เสา ศีรษะเปรียบเสมือนฟ้า คอเปรียบเสมือนเสา สมัยโบราณ
เรียกกระดูกสันหลังบริเวณคอว่า “จู้กู่”  
ตําแหน่ง: บริเวณท้ายทอย อยู่ขอบนอกของกล้ามเนื้อ trapezius ท่ีเป็นแอ่ง ระดับเสมอขอบบน 
ของปุ่มกระดูกต้นคอท่ี 2 หรือวัดจากแนวชายผมขอบท้ายทอยข้ึนมา 0.5 ชุ่น และห่างจากแนวก่ึงกลาง
ต้นคอตามแนวระนาบ 1.3 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ปวดตา ปวดตึงต้นคอ คอเอียง ปวดสะบัก โรคจิตซึมเศร้า  
คลุ้มคลั่ง โรคลมชัก คัดจมูก สูญเสียการรับกลิ่น เจ็บคอ กลุ่มโรคไข้ 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงหรือแทงราบ 0.5-0.8 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.41 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นกระเพาะปัสสาวะ (BL 8 - BL 10) 

     ต้าจู้ 大杼大杼大杼大杼 Dàzhù (BL 11): จุดเชื่อมตัดกับเส้นลําไส้เล็ก 
ต้า แปลว่า ใหญ่ จู้ แปลว่า กระสวย หมายถึง กระดูกสันหลัง จุดนี้อยู่ด้านข้างของกระดูก     
สันหลังอกท่ีใหญ่ท่ีสุด  
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังอกท่ี 1 ห่างออกไปตามแนวระนาบ 1.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ไอ หอบ ไข้ ปวดตึงต้นคอ ปวดไหล่ ปวดหลัง 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุ่น 
     เฟิงเหมิน 风门风门风门风门 Fēngmén (BL 12): จุดเชื่อมตัดกับเส้นตู 
เฟิง แปลว่า ลม เหมิน แปลว่า ประตู จุดนี้เป็นประตูเข้าออกของเสฺยชี่ลม 
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังอกท่ี 2 ห่างออกไปตามแนวระนาบ 1.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ไอ ไข้ ปวดศีรษะ คัดจมูก น้ํามูกใส ปวดตึงต้นคอ ปวดหลัง 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงเข้าหาแนวก่ึงกลาง 0.5-0.8 ชุ่น 
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     เฟ่ยซู 肺俞肺俞肺俞肺俞 Fèishū (BL 13): จุดเป้ยซูของปอด 
เฟ่ย แปลว่า ปอด ซู แปลว่า จุด เป็นจุดท่ีชี่ของปอดรวมกันบริเวณหลัง 
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังอกท่ี 3 ห่างออกไปตามแนวระนาบ 1.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ไอ หอบ ไอเป็นเลือด วัณโรคปอด ไข้เป็นเวลาหลังเท่ียง เหง่ือออกขณะหลับ เด็กหลังค่อม 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงเข้าหาแนวก่ึงกลาง 0.5-0.8 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.42 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นกระเพาะปัสสาวะ (BL 11 - BL 35) 

     เจฺว๋ียยินซู 厥阴俞厥阴俞厥阴俞厥阴俞 Juéyīnshū (BL 14): จุดเป้ยซูของเยื่อหุ้มหัวใจ 
เจวี๋ยยิน คือ เส้นเยื่อหุ้มหัวใจ ซู แปลว่า จุด เป็นจุดท่ีชี่ของเยื่อหุ้มหัวใจรวมกันบริเวณหลัง  
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังอกท่ี 4 ห่างออกไปตามแนวระนาบ 0.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: เจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก ไอ อาเจียน 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงเข้าหาแนวก่ึงกลาง 0.5-0.8 ชุ่น 
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     ซินซู 心俞心俞心俞心俞 Xīnshū (BL 15): จุดเป้ยซูของหัวใจ 
ซิน แปลว่า หัวใจ ซู แปลว่า จุด เป็นจุดท่ีชี่ของหัวใจรวมกันบริเวณหลัง 
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังอกท่ี 5 ห่างออกไปตามแนวระนาบ 1.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดเค้นหน้าอก ไอเป็นเลือด เหง่ือออกขณะหลับ ใจสั่นเพราะตกใจ นอนไม่หลับ 
หลงลืมง่าย ฝันเปียก ปัสสาวะขุ่นขาว โรคลมชัก 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงเข้าหาแนวก่ึงกลาง 0.5-0.8 ชุ่น 
     ตูซู 督俞督俞督俞督俞 Dūshū (BL 16) 
ตู แปลว่า เส้นตู ซู แปลว่า จุด เป็นจุดท่ีชี่ของเส้นตูรวมกันบริเวณหลัง  
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังอกท่ี 6 ห่างออกไปตามแนวระนาบ 1.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: เจ็บหน้าอก ปวดท้อง ท้องอืด ท้องร้อง ชี่ไหลย้อน 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงเข้าหาแนวก่ึงกลาง 0.5 ชุ่น  
     เก๋อซู 膈俞膈俞膈俞膈俞 Géshū (BL 17): จุดอิทธิพลของเลือด 
เก๋อ แปลว่า กะบังลม ซู แปลว่า จุด จุดนี้อยู่ระนาบเดียวกับกะบังลม 
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังอกท่ี 7 ห่างออกไปตามแนวระนาบ 1.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: อาเจียน สะอึก หอบ อาเจียนเป็นเลือด 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงเข้าหาแนวก่ึงกลาง 0.5-0.8 ชุ่น 
     กานซู 肝俞肝俞肝俞肝俞 Gānshū (BL 18): จุดเป้ยซูของตับ 
กาน แปลว่า ตับ ซู แปลว่า จุด เป็นจุดท่ีชี่ของตับรวมกันบริเวณหลัง 
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังอกท่ี 9 ห่างออกไปตามแนวระนาบ 1.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดสีข้าง ดีซ่าน ตาแดง ตาพร่า ตาบอดกลางคืน น้ําตาไหล โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง 
โรคลมชัก อาเจียนเป็นเลือด 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงเข้าหาแนวก่ึงกลาง 0.5-0.8 ชุ่น 
     ต่านซู 胆俞胆俞胆俞胆俞 Dǎnshū (BL 19): จุดเป้ยซูของถุงน้ําดี 
ต่าน แปลว่า ถุงน้ําดี ซู แปลว่า จุด เป็นจุดท่ีชี่ของถุงน้ําดีรวมกันบริเวณหลัง 
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังอกท่ี 10 ห่างออกไปตามแนวระนาบ 1.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: อาเจียน ขมปาก ปวดสีข้าง ดีซ่าน 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงเข้าหาแนวก่ึงกลาง 0.5-0.8 ชุ่น 
     ผีซู 脾俞脾俞脾俞脾俞 Píshū (BL 20): จุดเป้ยซูของม้าม 
ผี แปลว่า ม้าม ซู แปลว่า จุด เป็นจุดท่ีชี่ของม้ามรวมกันบริเวณหลัง 
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังอกท่ี 11 ห่างออกไปตามแนวระนาบ 1.5 ชุ่น 
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ข้อบ่งชี้: ท้องอืด กินเก่งแต่ซูบผอม อาเจียน อุจจาระร่วง บวมน้ํา ดีซ่าน  
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงเข้าหาแนวก่ึงกลาง 0.5-0.8 ชุ่น 
     เว่ยซู 胃俞胃俞胃俞胃俞 Wèishū (BL 21): จุดเป้ยซูของกระเพาะอาหาร 
เว่ย แปลว่า กระเพาะอาหาร ซู แปลว่า จุด เป็นจุดท่ีชี่ของกระเพาะอาหารรวมกันบริเวณหลัง 
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังอกท่ี 12 ห่างออกไปตามแนวระนาบ 1.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดกระเพาะอาหาร ท้องอืด อาเจียน ท้องร้อง กินเก่งแต่ซูบผอม 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุ่น 
     ซานเจียวซู 三焦俞三焦俞三焦俞三焦俞 Sānjiāoshū (BL 22): จุดเป้ยซูของซานเจียว 
ซานเจียว หมายถึง ซานเจียว ซู แปลว่า จุด เป็นจุดท่ีชี่ของซานเจียวรวมกันบริเวณหลัง  
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังเอวท่ี 1 ห่างออกไปตามแนวระนาบ 1.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ท้องอืด อาเจียน ท้องร้อง อุจจาระร่วง ปัสสาวะขัด บวมน้ํา ปวดหลังส่วนล่าง 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 
     เซ่ินซู 肾俞肾俞肾俞肾俞 Shènshū (BL 23): จุดเป้ยซูของไต 
เซิ่น แปลว่า ไต ซู แปลว่า จุด เป็นจุดท่ีชี่ของไตรวมกันบริเวณหลัง 
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังเอวท่ี 2 ห่างออกไปตามแนวระนาบ 1.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: หูอ้ือ หูตึง หูหนวก ปัสสาวะรดท่ีนอน กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ปัสสาวะขัด บวมน้ํา ฝันเปียก 
เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ รอบเดือนผิดปกติ ตกขาวมีเลือดปน หอบหืด ปวดหลังส่วนล่าง 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 
     ช่ีห่ายซู 气海俞气海俞气海俞气海俞 Qìhǎishū (BL 24) 
ชี่ห่าย เป็นชื่อจุดฝังเข็มบนเส้นเริ่น ซู แปลว่า จุด เป็นจุดท่ีหยวนชี่รวมกันบริเวณหลัง อยู่ระดับ
เดียวกับชี่ห่าย (CV 6)  
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังเอวท่ี 3 ห่างออกไปตามแนวระนาบ 1.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดหลังส่วนล่าง ปวดประจําเดือน ฝีคัณฑสูตร 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 
     ต้าฉางซู 大肠俞大肠俞大肠俞大肠俞 Dàchángshū (BL 25): จุดเป้ยซูของลําไส้ใหญ่ 
ต้าฉาง แปลว่า ลําไส้ใหญ่ ซู แปลว่า จุด เป็นจุดท่ีชี่ของลําไส้ใหญ่รวมกันบริเวณหลัง 
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังเอวท่ี 4 ห่างออกไปตามแนวระนาบ 1.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ท้องอืด ท้องร้อง อุจจาระร่วง ท้องผูก ปวดหลังส่วนล่าง 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.8-1.2 ชุ่น 
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     กฺวานหยวนซู 关元俞关元俞关元俞关元俞 Guānyuánshū (BL 26) 
กฺวานหยวน เป็นชื่อจุดฝังเข็มบนเส้นเริ่น ซู แปลว่า จุด เป็นจุดท่ีหยวนชี่รวมกันบริเวณหลัง อยู่ระดับ
เดียวกับกฺวานหยวน (CV 4)  
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังเอวท่ี 5 ห่างตามแนวระนาบ 1.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ท้องอืด อุจจาระร่วง ปวดหลังส่วนล่าง ปวดกระเบนเหน็บ ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะขัด 
ปัสสาวะรดท่ีนอน กลั้นปัสสาวะไม่ได้ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.7-1 ชุ่น 
     เส่ียวฉางซู  小肠俞小肠俞小肠俞小肠俞 Xiǎochángshū (BL 27): จุดเป้ยซูของลําไส้เล็ก 
เส่ียวฉาง แปลว่า ลําไส้เล็ก ซู แปลว่า จุด เป็นจุดท่ีชี่ของลําไส้เล็กรวมกันบริเวณหลัง 
ตําแหน่ง: ระดับเดียวกับรูกระเบนเหนบ็ท่ี 1 ห่างจาก median sacral crest ตามแนวระนาบ 1.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ฝันเปียก ปัสสาวะรดท่ีนอน กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะปวดแสบ 
ปัสสาวะขัด ไส้เลื่อน อุจจาระร่วง ตกขาว ปวดเอวร้าวลงขา ปวดกระเบนเหน็บ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุ่น 
     ผางกวางซู 膀胱俞膀胱俞膀胱俞膀胱俞 Pángguāngshū (BL 28): จุดเป้ยซูของกระเพาะปัสสาวะ 
ผางกวาง แปลว่า กระเพาะปัสสาวะ ซู แปลว่า จุด เป็นจุดท่ีชี่ของกระเพาะปัสสาวะรวมกัน
บริเวณหลัง 
ตําแหน่ง: ระดับเดียวกับรูกระเบนเหนบ็ท่ี 2 ห่างจาก median sacral crest ตามแนวระนาบ 1.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปัสสาวะขัด ปัสสาวะรดท่ีนอน กลั้นปัสสาวะไม่ได้ อุจจาระร่วง ท้องผูก ปวดหลังส่วนล่าง 
ปวดกระเบนเหน็บ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรงหรือแทงเฉียง 0.8-1.2 ชุ่น 
     จงหลฺว่ีซู 中膂俞中膂俞中膂俞中膂俞 Zhōnglǚshū (BL 29) 
จง แปลว่า กลาง หลฺวี่ แปลว่า กล้ามเนื้อข้างกระดูกสันหลัง ซู แปลว่า จุด เป็นจุดท่ีชี่ของกล้ามเนื้อ
บริเวณหลังมารวมกัน 
ตําแหน่ง: ระดับเดียวกับรูกระเบนเหนบ็ท่ี 3 ห่างจาก median sacral crest ตามแนวระนาบ 1.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดหลังส่วนล่าง ปวดกระเบนเหน็บ ท้องอืด อุจจาระร่วง บิด 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 
     ป๋ายหฺวานซู 白环俞白环俞白环俞白环俞 Báihuánshū (BL 30) 
ป๋าย แปลว่า สะอาด หฺวาน แปลว่า วน วงแหวน ซู แปลว่า จุด ป๋ายหฺวาน เป็นชื่อโบราณของอวัยวะ
ท่ีกักเก็บจิง เป็นจุดท่ีจิงชี่รวมกัน 
ตําแหน่ง: ระดับเดียวกับรูกระเบนเหน็บท่ี 4 ห่างจาก median sacral crest ตามแนวระนาบ 1.5 ชุ่น 
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ข้อบ่งชี้: ปวดหลังส่วนล่าง ปวดกระเบนเหน็บ ปัสสาวะรดท่ีนอน กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ฝันเปียก 
ปัสสาวะขุ่นขาว รอบเดือนผิดปกติ ประจําเดือนมากะปริดกะปรอย ตกขาว 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 
     ซ่างเหลียว 上髎上髎上髎上髎 Shàngliáo (BL 31) 
ซ่าง แปลว่า ด้านบน เหลียว แปลว่า ร่องระหว่างกระดูก หมายถึง รูกระเบนเหน็บ  
ตําแหน่ง: ตรงรูกระเบนเหน็บท่ี 1 
ข้อบ่งชี้: ปวดหลังส่วนล่าง รอบเดือนผิดปกติ ประจําเดือนมากะปริดกะปรอย ตกขาว มดลูกหย่อน  
ไส้เลื่อน ฝันเปียก เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ปัสสาวะขัด ท้องผูก 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.7-1 ชุ่น 
     ช่ือเหลียว 次髎次髎次髎次髎 Cìliáo (BL 32) 

ชื่อ แปลว่า อันดับรอง เหลียว แปลว่า ร่องระหว่างกระดูก หมายถึง รูกระเบนเหน็บ  
ตําแหน่ง: ตรงรูกระเบนเหน็บท่ี 2 
ข้อบ่งชี้: ปวดหลังส่วนล่าง ขาลีบ ขาอ่อนแรง ไส้เลื่อน ปัสสาวะขัด ฝันเปียก รอบเดือนผิดปกติ 
ประจําเดือนมากะปริดกะปรอย ปวดประจําเดือน ตกขาว 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.43 แสดงวิธีกําหนดตําแหน่งชื่อเหลียว (BL 32) 

     จงเหลียว 中髎中髎中髎中髎 Zhōngliáo (BL 33) 
จง แปลว่า กลาง เหลียว แปลว่า ร่องระหว่างกระดูก หมายถึง รูกระเบนเหน็บ  
ตําแหน่ง: ตรงรูกระเบนเหน็บท่ี 3 
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ข้อบ่งชี้: ปวดหลังส่วนล่าง ปวดกระเบนเหน็บ ท้องผูก อุจจาระร่วง ปัสสาวะขัด รอบเดือนผิดปกติ 
ประจําเดือนมากะปริดกะปรอย ตกขาว 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.7-1 ชุ่น 
     เซ่ียเหลียว 下髎下髎下髎下髎 Xiàliáo (BL 34) 
เซี่ย แปลว่า ด้านล่าง เหลียว แปลว่า ร่องระหว่างกระดูก หมายถึง รูกระเบนเหน็บ  
ตําแหน่ง: ตรงรูกระเบนเหน็บท่ี 4 
ข้อบ่งชี้: ปวดไส้เลื่อนร้าวไปท้องน้อย ปวดหลังส่วนล่าง ตกขาว ท้องผูก อุจจาระมีเลือดปน 
ปัสสาวะขัด 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.7-1 ชุ่น 
     ฮุ่ยหยาง 会阳会阳会阳会阳 Huìyáng (BL 35) 
ฮุ่ย แปลว่า พบกัน ตัดกัน หยาง คือ หยางในยินหยาง เป็นจุดเชื่อมตัดของเส้นกระเพาะอาหาร
กับเส้นตู 
ตําแหน่ง: ระดับปลายกระดูกก้นกบ ห่างออกไปตามแนวระนาบ 0.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ริดสีดวงทวาร อุจจาระเป็นมูกเลือด เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ตกขาว 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 
     เฉิงฝู 承扶承扶承扶承扶 Chéngfú (BL 36) 
เฉิง แปลว่า รับ ฝู แปลว่า พยุง ขณะอุ้มเด็กจะใช้แขนพยุงก้นตรงจุดนี้พอดี 
ตําแหน่ง: ก่ึงกลางรอยพับก้นย้อย 
ข้อบ่งชี้: ริดสีดวงทวาร ปวดหลังส่วนล่าง ปวดกระเบนเหน็บ ปวดสะโพก ปวดต้นขา ไส้ตรงหย่อน 
ท้องผูก ปัสสาวะขัด 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1.5-2 ชุ่น 

     ยินเหมิน 殷门殷门殷门殷门 Yīnmén (BL 37) 
ยิน แปลว่า ใหญ่ เหมิน แปลว่า ประตู จุดนี้อยู่บริเวณกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เป็นจุดท่ีชี่ผ่านเข้าออก 
ตําแหน่ง: ตํ่าจากก่ึงกลางรอยพับก้นย้อย 6 ชุ่น บนแนวเส้นเชื่อมระหว่างเฉิงฝู (BL 36) กับเหว่ยจง 
(BL 40) อยู่ระหว่างกล้ามเนื้อ biceps femoris กับ semitendinosus  
ข้อบ่งชี้: ปวดเอวร้าวลงขา ขาลีบ ขาอ่อนแรง 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-2 ชุ่น 
     ฝูซ่ี 浮郄浮郄浮郄浮郄 Fúxì (BL 38) 
ฝู แปลว่า ลอย หมายถึง ส่วนบน ซี่ แปลว่า ร่องลึก จุดนี้อยู่เหนือเหว่ยหยาง (BL 39) ตรงร่อง
ระหว่างกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง 
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ตําแหน่ง: เหนือรอยพับเข่า 1 ชุ่น อยู่ด้านในต่อเอ็น biceps femoris 
ข้อบ่งชี้: ปวดตึงต้นแขน ชาก้น ชาต้นขา ปวดต้นขา ปวดหลังเข่า ท้องผูก 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.44 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นกระเพาะปัสสาวะ (BL 36 - BL 40) 

     เหว่ยหยาง 委阳委阳委阳委阳 Wěiyáng (BL 39): จุดเซ่ียเหอของเส้นซานเจียว 
เหว่ย แปลว่า คด โค้ง หมายถึง รอยพับเข่า หยาง คือ หยางในยินหยาง เป็นจุดบนแนวรอยพับเข่า
ด้านนอก 
ตําแหน่ง: ตรงรอยพับเข่า อยู่ชิดขอบด้านในของเอ็น biceps femoris 
ข้อบ่งชี้: ท้องอืด ปัสสาวะขัด ปวดหลังส่วนล่าง ปวดหลัง ปวดเกร็งขาหรือเท้า 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 
     เหว่ยจง 委中委中委中委中 Wěizhōng (BL 40): จุดเหอ 
เหว่ย แปลว่า คด โค้ง หมายถึง รอยพับเข่า จง แปลว่า กลาง จุดนี้อยู่บนก่ึงกลางรอยพับเข่า 
ตําแหน่ง: ก่ึงกลางรอยพับเข่า 
ข้อบ่งชี้: ปวดหลังส่วนล่าง ปวดหลัง ขาลีบ ขาอ่อนแรง ปวดท้องน้อย ปัสสาวะขัด ปัสสาวะรดท่ีนอน 
กลั้นปัสสาวะไม่ได้ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น หรือเจาะปล่อยเลือด 
     ฟู่เฟิน 附分附分附分附分 Fùfēn (BL 41): จุดเชื่อมตัดกับเส้นลําไส้เล็ก 
ฟู่ แปลว่า แนบ สังกัด เฟิน แปลว่า แบ่ง เป็นจุดแรกท่ีแยกจากเส้นกระเพาะปัสสาวะเส้นท่ี 1  
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังอกท่ี 2 ห่างออกไปตามแนวระนาบ 3 ชุ่น 
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ข้อบ่งชี้: ปวดเกร็งสะบัก ปวดตึงต้นคอ ชาศอก 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุ่น 
     พ่อฮู่ 魄户魄户魄户魄户 Pòhù (BL 42)  
พ่อ แปลว่า ขวัญ เป็นเสินท่ีปอดกํากับดูแล ฮู่ แปลว่า ประตู จุดนี้อยู่ข้างเฟ่ยซู (BL 13) เสมือนเป็น
ประตูผ่านเข้าออกของชี่ปอด 
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังอกท่ี 3 ห่างออกไปตามแนวระนาบ 3 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: วัณโรคปอด ไอหอบ ปวดตึงต้นคอ ปวดไหล่ ปวดหลัง 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุ่น 
     กาวฮฺวาง 膏肓膏肓膏肓膏肓 Gāohuāng (BL 43)  
กาว เป็นตําแหน่งใต้หัวใจ ฮฺวาง เป็นตําแหน่งใต้หัวใจเหนือกระบังลม เป็นตําแหน่งของเยื่อหุ้มหัวใจ 
อยู่ข้างเจฺวี๋ยยินซู (BL 14)   
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังอกท่ี 4 ห่างออกไปตามแนวระนาบ 3 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: วัณโรคปอด ไอ หอบ เหง่ือออกขณะหลับ ฝันเปียก เป็นจุดท่ีใช้บ่อยในการบํารุงสุขภาพ
ด้วยการลนยา 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุ่น  
     เสินถาง 神堂神堂神堂神堂 Shéntáng (BL 44) 
เสิน หมายถึง สติสัมปชัญญะ จิตใจ กํากับดูแลโดยหัวใจ ถาง แปลว่า ห้องโถง จุดนี้อยู่ข้างซินซู 
(BL 15) เป็นท่ีอยู่ของจิตใจ 
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังอกท่ี 5 ห่างออกไปตามแนวระนาบ 3 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ไอ หอบ แน่นหน้าอก ปวดหลังส่วนล่าง 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุ่น 
     อ้ีส่ี 譩譆譩譆譩譆譩譆 Yìxǐ (BL 45) 
อี้ เป็นเสียงร้องจากความเจ็บปวด ส่ี เป็นเสียงร้องด้วยความเสียใจ อี้ส่ี หมายถึง เสียงถอนหายใจ 
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังอกท่ี 6 ห่างออกไปตามแนวระนาบ 3 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดเกร็งสะบักร้าวไปสีข้าง ไอหอบ ไข้จับสั่น กลุ่มโรคไข้ 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุ่น 
     เก๋อกฺวาน 膈关膈关膈关膈关 Géguān (BL 46) 
เก๋อ แปลว่า กะบังลม กฺวาน แปลว่า ด่าน จุดนี้อยู่ข้างเก๋อซู (BL 17) ใต้จุดนี้เป็นกระบังลม 
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังอกท่ี 7 ห่างออกไปตามแนวระนาบ 3 ชุ่น 
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ข้อบ่งชี้: แน่นหน้าอก อาเจียน สะอึก เรอ ปวดหลังส่วนล่าง ปวดหลัง กลืนลําบาก 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุ่น 
     หุนเหมิน 魂门魂门魂门魂门 Húnmén (BL 47) 
หุน หมายถึง วิญญาณ กํากับดูแลโดยตับ เหมิน แปลว่า ประตู จุดนี้อยู่ข้างกานซู (BL 18) เสมือนเป็น
ประตูผ่านเข้าออกของชี่ตับ  
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังอกท่ี 9 ห่างออกไปตามแนวระนาบ 3 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดสีข้าง ปวดหลัง อาเจียน อุจจาระร่วง แน่นหน้าอก  
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุ่น 
     หยางกาง 阳纲阳纲阳纲阳纲 Yánggāng (BL 48) 
หยาง คือ หยางในยินหยาง กาง แปลว่า กํากับ หมายถึง จุดเชื่อมหลัก จุดนี้อยู่ข้างต่านซู (BL 19) 
เป็นจุดสําคัญในการรักษาโรคของถุงน้ําดี  
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังอกท่ี 10 ห่างออกไปตามแนวระนาบ 3 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: กลืนลําบาก ปวดท้อง ท้องร้อง อุจจาระร่วง ดีซ่าน เบาหวาน 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุ่น 
     อ้ีเซ่อ 意舍意舍意舍意舍 Yìshè (BL 49) 

อี้ แปลว่า สัญญา สมาธิ หมายถึง จําได้ หมายรู้ กํากับดูแลโดยม้าม เซ่อ แปลว่า ตําแหน่งท่ีอยู่ 
จุดนี้อยู่ข้างผีซู (BL 20) ม้ามเป็นท่ีอยู่ของอ้ี 
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังอกท่ี 11 ห่างออกไปตามแนวระนาบ 3 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ท้องอืด อุจจาระร่วง ไข้ เบาหวาน ดีซ่าน 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุ่น 
     เว่ยชาง 胃仓胃仓胃仓胃仓 Wèicāng (BL 50) 
เว่ย แปลว่า กระเพาะอาหาร ชาง แปลว่า คลังเก็บเสบียง จุดนี้อยู่ข้างเว่ยซู (BL 21) เปรียบว่า
กระเพาะอาหารเป็นเสมือนคลังเก็บเสบียง  
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังอกท่ี 12 ห่างออกไปตามแนวระนาบ 3 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ท้องอืด บวมน้ํา ปวดกระเพาะอาหาร อาหารไม่ย่อยในเด็ก ปวดหลัง 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุ่น 
     ฮฺวางเหมิน 肓门肓门肓门肓门 Huāngmén (BL 51) 
ฮฺวาง หมายถึง เยื่อบุ เหมิน แปลว่า ประตู จุดนี้อยู่ข้างซานเจียวซู (BL 22) เชื่อมกับเยื่อบุภายในช่องท้อง 
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังเอวท่ี 1 ห่างออกไปตามแนวระนาบ 3 ชุ่น 
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ข้อบ่งชี้: ท้องผูก ปวดท้อง เป็นก้อนในท้อง เต้านมอักเสบ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 
     จื้อซ่ือ 志室志室志室志室 Zhìshì (BL 52) 

จ้ือ แปลว่า ปณิธาน กํากับดูแลโดยไต ซื่อ แปลว่า ห้อง จุดนี้อยู่ข้างเซ่ินซู (BL 23) ไตเป็นท่ีอยู่ของจื้อ 
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังเอวท่ี 2 ห่างออกไปตามแนวระนาบ 3 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดหลังส่วนล่าง ฝันเปียก เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ปัสสาวะขัด 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.7-1 ชุ่น 
     ปาวฮฺวาง 胞肓胞肓胞肓胞肓 Bāohuāng (BL 53) 
ปาว หมายถึง กระเพาะปัสสาวะ ฮฺวาง หมายถึง เยื่อบุ จุดนี้อยู่ข้างผางกวางซู (BL 28) 
ตําแหน่ง: ระดับรูกระเบนเหน็บท่ี 2 ห่างจาก median sacral crest ตามแนวระนาบ 3 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดหลังส่วนล่าง ฝันเปียก เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ปัสสาวะขัด 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.7-1.3 ชุ่น 
     จื้อเปียน 秩边秩边秩边秩边 Zhìbiān (BL 54) 
จ้ือ แปลว่า ลําดับ เปียน แปลว่า จุดสิ้นสุด จุดนี้เป็นจุดสุดท้ายของเส้นกระเพาะปัสสาวะเส้นท่ี 2  
ตําแหน่ง: ระดับรูกระเบนเหน็บท่ี 4 ห่างจาก median sacral crest ตามแนวระนาบ 3 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดหลังส่วนล่าง ปวดกระเบนเหน็บ ขาลีบ ขาอ่อนแรง ปัสสาวะขัด ท้องผูก ริดสีดวงทวาร                  
ปวดอวัยวะเพศ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรงหรือแทงเฉียง 1-1.5 ชุ่น 
     เหอหยาง 合阳合阳合阳合阳 Héyáng (BL 55) 
เหอ แปลว่า รวม หยาง คือ หยางในยินหยาง จุดนี้อยู่ท่ีกล้ามเนื้อน่อง 2 หัวบรรจบกัน 
ตําแหน่ง: ใต้รอยพับเข่า 2 ชุ่น บนแนวเส้นเชื่อมระหว่างเหว่ยจง (BL 40) กับเฉิงซาน (BL 57) 
ข้อบ่งชี้: ปวดหลังส่วนล่าง ไส้เลื่อน ประจําเดือนมากะปริดกะปรอย ประจําเดือนมามาก ขาลีบ 
ขาอ่อนแรง 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.8-1.5 ชุ่น 
     เฉิงจิน 承筋承筋承筋承筋 Chéngjīn (BL 56)  
เฉิง แปลว่า รับ จิน แปลว่า เส้นเอ็น หมายถึง กล้ามเนื้อน่อง จุดนี้อยู่บนส่วนนูนของกล้ามเนื้อน่อง 
ตําแหน่ง: ใต้รอยพับเข่า 5 ชุ่น บนแนวเส้นเชื่อมระหว่างเหว่ยจง (BL 40) กับเฉิงซาน (BL 57)  
ตรงส่วนนูนของกล้ามเนื้อน่อง 
ข้อบ่งชี้: ปวดหลังส่วนล่าง ปวดขา ตะคริวท่ีขา ริดสีดวงทวาร 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1.5 ชุ่น 
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     เฉิงซาน 承山承山承山承山 Chéngshān (BL 57) 
เฉิง แปลว่า รับ ซาน แปลว่า เขา จุดนี้อยู่ส่วนปลายของกล้ามเนื้อ โดยเปรียบเฉิงจิน (BL 56) เป็นยอดเขา 
จุดนี้เป็นหุบเขารับพลังจากยอดเขาท่ีไหลลงมา 
ตําแหน่ง: จุดบรรจบกันของกล้ามเนื้อน่อง 2 หัวท่ีเชื่อมต่อเป็นเอ็น 
ข้อบ่งชี้: ปวดหลังส่วนล่าง ปวดขา ชาขา ตะคริวท่ีขา ริดสีดวงทวาร ท้องผูก 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-2 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.45 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นกระเพาะปัสสาวะ (BL 40, BL 55-59) 

     เฟยหยาง 飞扬飞扬飞扬飞扬 Fēiyáng (BL 58): จุดลั่ว 
เฟย แปลว่า บิน หยาง แปลว่า ทะยานข้ึน เม่ือชี่จากเฉิงซาน (BL 57) ไหลมาถึงจุดนี้จะทะยานข้ึน 
ตําแหน่ง: เหนือคุนหลุน (BL 60) 7 ชุ่น ระหว่างขอบนอก–ขอบล่างของกล้ามเนื้อน่องกับส่วนต่อ
ท่ีเป็นเอ็น 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ เลือดกําเดาไหล ปวดเอวร้าวลงขา ปวดขา ริดสีดวงทวาร  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.7-1 ชุ่น 
     ฟูหยาง 跗阳跗阳跗阳跗阳 Fūyáng (BL 59): จุดซ่ีของเส้นหยางเชียว 
ฟู แปลว่า หลังเท้า หยาง หมายถึง ส่วนท่ีอยู่เหนือกว่า จุดนี้อยู่เหนือหลังเท้า 
ตําแหน่ง: เหนือคุนหลุน (BL 60) 3 ชุ่น ระหว่างกระดูกน่องกับเอ็นร้อยหวาย 
ข้อบ่งชี้: ปวดเอวร้าวลงขา ขาลีบ ขาอ่อนแรง ตะคริวท่ีน่อง ปวดบวมตาตุ่มนอก ปวดศีรษะ  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.8-1.2 ชุ่น 
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     คุนหลุน 昆仑昆仑昆仑昆仑 Kūnlún (BL 60): จุดจิง 
คุนหลุน เป็นชื่อเทือกเขา จุดนี้อยู่ด้านหลังตาตุ่มนอก เปรียบตาตุ่มนอกด่ังเขาคุนหลุน 
ตําแหน่ง: ตรงจุดก่ึงกลางระหว่างยอดตาตุ่มนอกกับขอบในของเอ็นร้อยหวาย 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ปวดตา ปวดตึงต้นคอ เลือดกําเดาไหล ปวดหลังส่วนล่าง ขาอ่อนแรง 
ปวดบวมข้อเท้า โรคลมชัก ชักกระตุก ไข้จับสั่น หอบหืด แน่นหน้าอก ปวดท้อง อุจจาระร่วง คลอดยาก 
รกค้าง ปวดบวมอวัยวะเพศสตรี  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุ่น 
หมายเหตุ: ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ 
     ผูชาน 仆参仆参仆参仆参 Púcān (BL 61) 
ผู แปลว่า คนใช้ ชาน แปลว่า น้อมคารวะ จุดนี้อยู่ท่ีส้นเท้าด้านนอก สมัยโบราณเวลาคนใช้เข้าพบ
เจ้านาย ต้องคุกเข่าโค้งคํานับศีรษะจรดพ้ืน จุดนี้จะโผล่พ้นชายกางเกงพอดี 
ตําแหน่ง: ใต้คุนหลุน (BL 60) ตรงรอยต่อสีผิว 
ข้อบ่งชี้: ปวดหลังส่วนล่าง ขาลีบ ขาอ่อนแรง ปวดขา ตะคริว ปวดส้นเท้า โรคลมชัก 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุ่น 
 

 
ภาพท่ี 3.46 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นกระเพาะปัสสาวะ (BL 59 - BL 67) 

 

     เซินม่าย 申脉申脉申脉申脉 Shēnmài (BL 62): จุดปาม่ายเจียวฮุ่ยท่ีเชื่อมกับเส้นหยางเชียว 
เซิน พ้องเสียงกับคําที่แปลว่า ยืด เหยียด ม่าย หมายถึง เส้นหยางเชียว เป็นจุดเริ ่มต้น        
ของเส้นหยางเชียว ใช้รักษาข้อเท้าติดขัด 
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ตําแหน่ง: ตรงแอ่งระหว่างขอบล่างของตาตุ่มนอกกับกระดูกส้นเท้า 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ตาแดง หนังตาตก ง่วงนอน นอนไม่หลับ โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง 
โรคลมชัก เสียการสื่อความ หลังแอ่น ปวดหลังส่วนล่าง ปวดขา ขาอ่อนแรง ปวดเท้า ข้อเท้าติดขัด
บวมข้อเท้าด้านนอก  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุ่น 
     จินเหมิน 金门金门金门金门 Jīnmén (BL 63): จุดซ่ี 
จิน แปลว่า ทอง เหมิน แปลว่า ประตู เป็นประตูสู่เส้นหยางเหวย เม่ือชี่ไหลเวียนผ่านมาจุดนี้ 
จะอุ่นร้อนข้ึน ซ่ึงมีคุณลักษณะเหมือนชี่ปอด ปอดสังกัดธาตุทอง 
ตําแหน่ง: จากขอบหน้าตาตุ่มนอกเฉียงลงไปด้านหน้า อยู่ตรงแอ่งใต้กระดูก cuboid หลังต่อ tuberosity 
ของกระดูกฝ่าเท้าท่ี 5  
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ ปวดหลังส่วนล่าง ขาลีบ ขาอ่อนแรง ปวดบวมตาตุ่มนอก ชักในเด็ก 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุ่น 
     จิงกู่ 京骨京骨京骨京骨Jīnggǔ (BL 64): จุดหยวน 
จิง แปลว่า ใหญ่ กู่ แปลว่า กระดูก จิงกู่ เป็นชื่อโบราณของกระดูกฝ่าเท้าท่ี 5 ส่วนต้น  
ตําแหน่ง: อยู่หน้าและใต้ต่อ tuberosity ของกระดูกฝ่าเท้าท่ี 5 ตรงรอยต่อสีผิว 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ ปวดตึงต้นคอ เลือดกําเดาไหล ปวดเอวร้าวลงขา โรคลมชัก ต้อเนื้อ ต้อกระจก 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุ่น 
     ซู่กู่ 束骨束骨束骨束骨 Shùgǔ (BL 65): จุดซู 
ซู่ แปลว่า มัด กู่ แปลว่า กระดูก ซู่กู่ เป็นชื่อโบราณของกระดูกฝ่าเท้าท่ี 5 ส่วนปลาย  
ตําแหน่ง: อยู่หลังต่อข้อ metatarsophalangeal ท่ี 5 ตรงรอยต่อสีผิว 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ กลัวลม ปวดตึงต้นคอ ปวดเอวร้าวลงขา เวียนศีรษะ โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง 
โรคลมชัก     
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุ่น 
     จู๋ทงกู่ 足通谷足通谷足通谷足通谷 Zútōnggǔ (BL 66): จุดหยิง 
จู๋ แปลว่า เท้า ทง แปลว่า สู่ กู่ แปลว่า หุบเขา จุดนี้อยู่บริเวณร่องของกระดูกนิ้วเท้าซ่ึงมีชี่ไหลผ่าน 
ตําแหน่ง: อยู่หน้าต่อข้อ metatarsophalangeal ท่ี 5 ตรงรอยต่อสีผิว 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ ปวดตึงต้นคอ เลือดกําเดาไหล โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.2-0.3 ชุ่น 
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     จื้อยิน 至阴至阴至阴至阴 Zhìyīn (BL 67): จุดจิ่ง 
จื้อ แปลว่า ถึง ยิน คือ ยินในยินหยาง เป็นจุดสุดท้ายของเส้นกระเพาะปัสสาวะก่อนเชื่อมต่อ
กับเส้นยิน 
ตําแหน่ง: โคนเล็บนิ้วเท้าท่ี 5 ด้านนอก ห่างจากมุมฐานเล็บ 0.1 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ ปวดตา คัดจมูก เลือดกําเดาไหล ทารกไม่กลับหัว คลอดยาก ปวดบวมเข่า
ปอดบวมเท้า 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.1 ชุ่น กรณีปรับท่าทารกในครรภ์ใช้วิธีลนยา 

8. จุดฝังเข็มบนเส้นไตซ่าวยินเท้า 
     หย่งเฉฺวียน 涌泉涌泉涌泉涌泉 Yǒngquán (KI 1): จุดจิ่ง  
หย่ง แปลว่า ทะลัก เฉฺวียน แปลว่า น้ําพุ เป็นจุดท่ีน้ําของเส้นไตทะลักข้ึน เป็นจุดแรกบนเส้นไต 
ตําแหน่ง: ตรงรอยบุ๋มท่ีสุดเวลางุ้มฝ่าเท้า หรือจุดแบ่งระหว่าง 1/3 หน้ากับ 2/3 หลังของแนวเส้น 
เชื่อมระหว่างฐานของนิ้วเท้าท่ี 2 และ 3 กับส้นเท้า  
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ วิงเวียน ตาพร่า เจ็บคอ พูดไม่มีเสียง ปัสสาวะขัด นอนไม่หลับ โรคจิตซึมเศร้า 
คลุ้มคลั่ง ท้องผูก ชักในเด็ก หมดสติ ขาอ่อนแรง โรคลมแดด โรคฮีสทีเรีย  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 
     หรานกู่ 然谷然谷然谷然谷 Rángǔ (KI 2): จุดหยิง 
หราน โบราณ หมายถึง กระดูก navicula กู่ แปลว่า หุบเขา จุดนี้อยู่บริเวณแอ่งใต้กระดูก 
ตําแหน่ง: บริเวณเท้าด้านใน อยู่ใต้ tuberosity ของกระดูก navicula ตรงรอยต่อสีผิว 
ข้อบ่งชี้: รอบเดือนผิดปกติ คันอวัยวะเพศ ตกขาว มดลูกหย่อน ปัสสาวะขัด ฝันเปียก ไอเป็นเลือด 
เจ็บคอ เบาหวาน ดีซ่าน อุจจาระร่วง บาดทะยักในทารก ปวดบวมหลังเท้า ขากรรไกรแข็ง  
ขาอ่อนแรง 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 
     ท่ายซี 太溪太溪太溪太溪 Tàixī (KI 3): จุดซู จุดหยวน 
ท่าย แปลว่า ใหญ่ ซี แปลว่า ลําธาร จุดนี้อยู่ด้านหลังตาตุ่มใน เป็นร่องลึกใหญ่ 
ตําแหน่ง: อยู่จุดก่ึงกลางระหว่างยอดตาตุ่มในกับขอบในของเอ็นร้อยหวาย 
ข้อบ่งชี้: ฝันเปียก เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เจ็บคอ ปวดฟัน หอบ ไอเป็นเลือด เบาหวาน 
ปัสสาวะบ่อย ท้องผูก รอบเดือนผิดปกติ ปวดหลังส่วนล่าง หูอ้ือ หูตึง หูหนวก นอนไม่หลับ 
หงุดหงิด 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 
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     ต้าจง 大钟大钟大钟大钟 Dàzhōng (KI 4): จุดลั่ว 
ต้า แปลว่า ใหญ่ จง หมายถึง ส้นเท้า 
ตําแหน่ง: ขอบบนของกระดูกส้นเท้า อยู่หน้าต่อเอ็นร้อยหวาย 
ข้อบ่งชี้: ปัสสาวะหยด ปัสสาวะไม่ออก ปัสสาวะรดท่ีนอน กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ท้องผูก ไอเป็นเลือด 
หอบ สมองเสื่อม ง่วงเหงาหาวนอน ปวดส้นเท้า  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.47 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นไต (KI 2 - KI 6) 

     สุ่ยเฉฺวียน 水泉水泉水泉水泉 Shuǐquán (KI 5): จุดซ่ี  
สุ่ย แปลว่า น้ํา เฉฺวียน แปลว่า น้ําพุ เป็นจุดท่ีชี่ไหลแรงข้ึน 
ตําแหน่ง: ใต้ท่ายซี (KI 3) 1 ชุ่น ตรงรอยบุ๋มของ tuberosity ของกระดูกส้นเท้า 
ข้อบ่งชี้: รอบเดือนผิดปกติ ปวดประจําเดือน ขาดประจําเดือน มดลูกหย่อน ปัสสาวะขัด  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุ่น 
     จ้าวห่าย 照海照海照海照海 Zhàohǎi (KI 6): จุดปาม่ายเจียวฮุ่ยท่ีเชื่อมกับเส้นยินเชียว 
จ้าว แปลว่า ส่องแสง ชัดเจน ห่าย แปลว่า ทะเล หมายถึง เป็นจุดท่ีมีชี่มากด่ังทะเล เป็นจุดแรก
ของเส้นยินเชียว 
ตําแหน่ง: ตรงแอ่งใต้ตาตุ่มใน  
ข้อบ่งชี้: คอแห้ง รอบเดือนผิดปกติ ตกขาวปนเลือด มดลูกหย่อน ปัสสาวะหยด ปัสสาวะไม่ออก 
ปัสสาวะบ่อย ท้องผูก โรคลมชัก นอนไม่หลับ โรคเหน็บชา 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุ่น 
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     ฟู่ลิว 复溜复溜复溜复溜 Fùliū (KI 7): จุดจิง 
ฟู่ แปลว่า ย้อนกลับ ลิว แปลว่า ไหล เป็นจุดท่ีเส้นไตไหลวนจากจ้าวห่าย (KI 6) แล้ววกข้ึนบน 
ตําแหน่ง: เหนือท่ายซี (KI 3) 2 ชุ่น  
ข้อบ่งชี้: ท้องอืด อุจจาระร่วง บวมน้ํา เหง่ือออกขณะหลับ ไข้ไม่มีเหง่ือ เหง่ือออกมาก ขาลีบ  
ขาอ่อนแรง  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 

     เจียวซ่ิน 交信交信交信交信 Jiāoxìn (KI 8): จุดซ่ีของเส้นยินเชียว 
เจียว แปลว่า ส่งมอบ ซิ่น แปลว่า ความน่าเชื่อถือ เป็นจุดส่งมอบชี่และเลือดให้ซานยินเจียว (SP 6)   
ตําแหน่ง: หน้าฟู่ลิว (KI 7) 0.5 ชุ่น อยู่ชิดขอบหลังของกระดูกแข้ง 
ข้อบ่งชี้: ประจําเดือนมามาก ประจําเดือนมากะปริดกะปรอย มดลูกหย่อน ไส้เลื่อน อุจจาระร่วง 
ท้องผูก  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.6-1.2 ชุ่น 
 

 
ภาพท่ี 3.48 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นไต (KI 3, KI 6 - KI 9) 

     จู้ปิน 筑宾筑宾筑宾筑宾 Zhùbīn (KI 9): จุดซ่ีของเส้นยินเหวย  
จู้ แปลว่า สาก อุปมาถึงความแข็งแรง ปิน พ้องเสียงกับกระดูกสะบ้า จุดนี้ใช้รักษาอาการปวดเท้า
ปวดแข้ง ช่วยเสริมความแข็งแรงให้เข่า 
ตําแหน่ง: เหนือท่ายซี (KI 3) 5 ชุ่น บนแนวเส้นเชื่อมระหว่างท่ายซี (KI 3) กับยินกู่ (KI 10) 
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ข้อบ่งชี้: โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง ลมชัก ไส้เลื่อน ปวดขาด้านใน  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 
     ยินกู่ 阴谷阴谷阴谷阴谷 Yīngǔ (KI 10): จุดเหอ 
ยิน คือ ยินในยินหยาง กู่ แปลว่า หุบเขา จุดนี้อยู่ตรงร่องรอยพับเข่าด้านใน 
ตําแหน่ง: รอยพับเข่าด้านใน ระหว่างเอ็น semitendinosus กับ semimembranosus   
ข้อบ่งชี้ : เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ประจําเดือนมามาก ประจําเดือนมากะปริดกะปรอย 
ปัสสาวะขัด ไส้เลื่อน ปวดข้อพับเข่าด้านใน 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 
 

 
ภาพท่ี 3.49 แสดงตําแหน่งยินกู่ (KI 10) 

 
 

     เหิงกู่ 横骨横骨横骨横骨 Hénggǔ (KI 11): จุดเชื่อมตัดกับเส้นชง 
เหิงกู่ เป็นชื่อโบราณของกระดูกหัวหน่าว  
ตําแหน่ง: อยู่ชิดขอบบนของกระดูกหัวหน่าว ห่างจากแนวก่ึงกลางท้องน้อยตามแนวระนาบ 0.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ไส้เลื่อน ปวดแน่นตึงท้องน้อย ปัสสาวะขัด ปัสสาวะรดท่ีนอน กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ฝันเปียก 
เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 
     ต้าเฮ่อ 大赫大赫大赫大赫 Dàhè (KI 12): จุดเชื่อมตัดกับเส้นชง 
ต้า แปลว่า ใหญ่ เฮ่อ แปลว่า สมบูรณ์ เป็นจุดเชื่อมตัดกับเส้นชงซ่ึงมียินชี่สมบูรณ์ เส้นชงเชื่อมต่อ 
ไปยังมดลูกหรืออัณฑะ 
ตําแหน่ง: ใต้สะดือ 4 ชุ่น และห่างออกไปตามแนวระนาบ 0.5 ชุ่น  
ข้อบ่งชี้: ฝันเปียก เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ มดลูกหย่อน ตกขาว  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 
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     ช่ีเสฺวีย 气穴气穴气穴气穴 Qìxué (KI 13): จุดเชื่อมตัดกับเส้นชง 
ชี่เสฺวีย แปลว่า จุดฝังเข็มของชี่ จุดนี้อยู่แนวเดียวกับกฺวานหยวน (CV 4) ซ่ึงเป็นด่านเข้าออกของหยวนชี่  
ตําแหน่ง: ใต้สะดือ 3 ชุ่น และห่างออกไปตามแนวระนาบ 0.5 ชุ่น  
ข้อบ่งชี้: รอบเดือนผิดปกติ ตกขาว ปัสสาวะขัด อุจจาระร่วง ภาวะมีบุตรยาก  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 
     ซ่ือหม่าน 四满四满四满四满 Sìmǎn (KI 14): จุดเชื่อมตัดกับเส้นชง 
ซื่อ แปลว่า สี่ หม่าน แปลว่า แน่น เต็ม เป็นจุดท่ี 4 ของเส้นไตบนหน้าท้อง ใช้รักษาอาการแน่นท้อง 
ตําแหน่ง: ใต้สะดือ 2 ชุ่น และห่างออกไปตามแนวระนาบ 0.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: รอบเดือนผิดปกติ ตกขาว ฝันเปียก ปัสสาวะรดท่ีนอน กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ท้องผูก 
อุจจาระร่วง ปวดท้อง บวมน้ํา ไส้เลื่อน 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 
     จงจู้ 中注中注中注中注 Zhōngzhù (KI 15): จุดเชื่อมตัดกับเส้นชง 
จง หมายถึง จงเจียว จู้ แปลว่า เติม เป็นจุดท่ีชี่ไตเทเข้าสู่จงเจียว  
ตําแหน่ง: ใต้สะดือ 1 ชุ่น และห่างออกไปตามแนวระนาบ 0.5 ชุ่น  
ข้อบ่งชี้: ท้องผูก ปวดท้อง อุจจาระร่วง รอบเดือนผิดปกติ  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 
     ฮฺวางซู 肓俞肓俞肓俞肓俞 Huāngshū (KI 16): จุดเชื่อมตัดกับเส้นชง 
ฮฺวาง แปลว่า เยื่อบุ ซู แปลว่า จุด จุดนี้ตรงกับฮฺวางเหมิน (BL 51) ซ่ึงอยู่ด้านหลัง เป็นจุดท่ีชี่ไต
ไหลไปเชื่อมต่อกับเยื่อบุช่องท้อง 
ตําแหน่ง: ห่างจากสะดือตามแนวระนาบ 0.5 ชุ่น  
ข้อบ่งชี้: ปวดท้อง ท้องอืด ท้องผูก อุจจาระร่วง อาเจียน ปวดหลังส่วนล่าง ไส้เลื่อน  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 
     ซางชฺวี 商曲商曲商曲商曲 Shāngqū (KI 17): จุดเชื่อมตัดกับเส้นชง 
ซาง เป็นระดับเสียงดนตรีโบราณ สังกัดธาตุทองเช่นเดียวกับเส้นลําไส้ใหญ่ ชฺวี แปลว่า คด 
หมายถึง ลําไส้ใหญ่ซึ่งมีลักษณะคดเค้ียว จุดนี้ใช้รักษาโรคของลําไส้ใหญ่ 
ตําแหน่ง: เหนือสะดือ 2 ชุ่น และห่างออกไปตามแนวระนาบ 0.5 ชุ่น  
ข้อบ่งชี้: ปวดท้อง โรคบิด อุจจาระร่วง ท้องผูก เบื่ออาหาร 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 
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     สือกฺวาน 石关石关石关石关 Shíguān (KI 18): จุดเชื่อมตัดกับเส้นชง 
สือ แปลว่า ก้อนหิน กฺวาน แปลว่า ด่าน จุดนี้อยู่แนวเดียวกับกฺวานเหมิน (ST 22) ใช้รักษาโรค
ในช่องท้องท่ีมีลักษณะแน่นแข็ง เช่น ท้องผูก จุกแน่นท้อง เป็นต้น 
ตําแหน่ง: เหนือสะดือ 3 ชุ่น และห่างออกไปตามแนวระนาบ 0.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: อาเจียน สะอึก ปวดกระเพาะอาหาร แน่นยอดอก ปวดท้องหลังคลอด ภาวะมีบุตรยาก
ท้องผูก รอบเดือนผิดปกติ  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 
     ยินตู 阴都阴都阴都阴都 Yīndū (KI 19): จุดเชื่อมตัดกับเส้นชง 
ยิน คือ ยินในยินหยาง ตู แปลว่า รวมกัน เป็นจุดเชื่อมตัดกับเส้นชงซ่ึงเป็นเส้นยินท้ังคู่ 
ตําแหน่ง: เหนือสะดือ 4 ชุ่น และห่างออกไปตามแนวระนาบ 0.5 ชุ่น  
ข้อบ่งชี้: ท้องร้อง ท้องอืด ปวดท้อง ท้องผูก ภาวะมีบุตรยาก 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 
     ฟู่ทงกู่ 腹通谷腹通谷腹通谷腹通谷 Fùtōnggǔ (KI 20): จุดเชื่อมตัดกับเส้นชง 
ฟู่ แปลว่า ท้อง ทง แปลว่า ผ่าน กู่ แปลว่า อาหารและน้ํา จุดนี้อยู่แนวเดียวกับซ่างหว่าน (CV 13) 
เป็นทางผ่านของอาหารและน้ํา 
ตําแหน่ง: เหนือสะดือ 5 ชุ่น และห่างออกไปตามแนวระนาบ 0.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ท้องอืด ปวดท้อง อาเจียน 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 
     ยิวเหมิน 幽门幽门幽门幽门 Yōumén (KI 21): จุดเชื่อมตัดกับเส้นชง 
ยิว แปลว่า เลือน จาง เหมิน แปลว่า ประตู ชี่ของเส้นไตและเส้นชงไหลมาพบกันท่ีจุดนี้และแผ่กระจาย
หายเข้าไปในทรวงอก 
ตําแหน่ง: เหนือสะดือ 6 ชุ่น และห่างไปตามแนวระนาบ 0.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: สะอึก อาเจียน ปวดกระเพาะอาหาร ท้องอืด อุจจาระร่วง  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น ห้ามแทงลึก ระวังถูกตับ 
     ปู้หลาง 步廊步廊步廊步廊 Bùláng (KI 22) 
ปู้ แปลว่า ก้าวเดิน หลาง แปลว่า เฉลียง จุดนี้ขนานกับกระดูกอกและอยู่ระดับเดียวกับจงถิง (CV 16)  
ถิง แปลว่า ห้องโถง เปรียบเสมือนเฉลียงทางเดินรอบห้องโถง 
ตําแหน่ง: ตรงช่องซ่ีโครงท่ี 5 ห่างจากแนวก่ึงกลางหน้าอกตามแนวระนาบ 2 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: เจ็บแน่นหน้าอก ปวดสีข้าง ไอ หอบ อาเจียน เต้านมอักเสบ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรงหรือเฉียง 0.5-0.8 ชุ่น 
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     เสินเฟิง 神封神封神封神封 Shénfēng (KI 23) 

เสิน หมายถึง สัมปชัญญะ จิตใจ เฟิง แปลว่า ขอบเขต จุดนี้อยู่ระดับเดียวกับถานจง (CV 17) ซ่ึงเป็นท่ีอยู่
ของเสิน 
ตําแหน่ง: ตรงช่องซ่ีโครงท่ี 4 ห่างจากแนวก่ึงกลางหน้าอกตามแนวระนาบ 2 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: เจ็บแน่นหน้าอก ปวดสีข้าง ไอ หอบ อาเจียน เต้านมอักเสบ 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุ่น 
     หลิงซฺวี 灵墟灵墟灵墟灵墟 Língxū (KI 24) 
หลิง มาจากเสินหลิง แปลว่า จติวิญญาณ ซฺวี แปลว่า สถานท่ี จุดนี้อยู่ระดับเดียวกับยฺวี่ถาง (CV 18) 
ซ่ึงเป็นท่ีอยู่ของเสิน 
ตําแหน่ง: ตรงช่องซ่ีโครงท่ี 3 ห่างจากแนวก่ึงกลางหน้าอกตามแนวระนาบ 2 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: เจ็บแน่นหน้าอก ปวดสีข้าง ไอ หอบ อาเจียน เต้านมอักเสบ 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุ่น 
     เสินฉาง 神藏神藏神藏神藏 Shéncáng (KI 25) 

เสิน หมายถึง สติสัมปชัญญะ จิตใจ ฉาง แปลว่า กักเก็บ จุดนี้อยู่ด้านข้างจื่อกง (CV 19) เหนือหลิงซฺวี 
(KI 24) เป็นจุดท่ีเสินเก็บตัวอยู่ภายใน 
ตําแหน่ง: ตรงช่องซ่ีโครงท่ี 2 ห่างจากแนวก่ึงกลางหน้าอกตามแนวระนาบ 2 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: เจ็บหน้าอก ไอ หอบ อาเจียน  
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุ่น 
     ยฺว่ีจง 彧中彧中彧中彧中 Yùzhōng (KI 26) 

ยฺวี่ แปลว่า อุดมสมบูรณ์ จง แปลว่า กลาง หมายถึง ทรวงอก เป็นจุดท่ีชี่ไตอุดมสมบูรณ์ท่ีสุด
ขณะไหลเวียนเข้าสู่ทรวงอก 
ตําแหน่ง: ตรงช่องซ่ีโครงท่ี 1 ห่างจากแนวก่ึงกลางหน้าอกตามแนวระนาบ 2 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: เจ็บแน่นหน้าอก ปวดสีข้าง ไอ หอบ 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุ่น 
     ซูฝู่ 俞府俞府俞府俞府 Shūfǔ (KI 27) 
ซู หมายถึง จุดฝังเข็ม ฝู่ แปลว่า ศูนย์รวม ชี่ไตข้ึนมาจากเท้าแล้วรวมตัวกันท่ีจุดนี้ 
ตําแหน่ง: อยู่ขอบล่างของกระดูกไหปลาร้า ห่างจากแนวก่ึงกลางหน้าอกตามแนวระนาบ 2 ชุ่น  
ข้อบ่งชี้: ไอ หอบ เจ็บหน้าอก อาเจียน 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุ่น 
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9. จุดฝังเข็มบนเส้นเย่ือหุ้มหัวใจเจฺว๋ียยินมือ 
     เทียนฉือ 天池天池天池天池 Tiānchí (PC 1): จุดเชื่อมตัดกับเส้นตับ เส้นถุงน้ําดี และเส้นซานเจียว 
เทียน แปลว่า ฟ้า ฉือ แปลว่า สระ จุดนี้อยู่ใกล้เต้านมซ่ึงเก็บน้ํานมเปรียบเสมือนสระ หน้าอกอยู่ส่วนบน
ของร่างกายเปรียบเป็นฟ้า 
ตําแหน่ง: ตรงช่องซ่ีโครงท่ี 4 ห่างจากแนวก่ึงกลางหน้าอกตามแนวระนาบ 5 ชุ่น  
ข้อบ่งชี้: เจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก หอบ ไอ เต้านมอักเสบ น้ํานมไม่พอ วัณโรคต่อมน้ําเหลืองท่ีคอ  
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงหรือแทงราบ 0.3-0.5 ชุ่น ห้ามแทงลึก ระวังถูกปอด  
     เทียนเฉฺวียน 天泉天泉天泉天泉 Tiānquán (PC 2) 
เทียน แปลว่า ฟ้า เฉฺวียน แปลว่า น้ําพุ จุดนี้รับชี่จากเทียนฉือ (PC 1) อยู่ใกล้กับเทียนฝู่ (LU 3)
และจี๋เฉฺวียน (HT 1) 
ตําแหน่ง: ใต้ปลายรอยพับรักแร้ด้านหน้า 2 ชุ่น ระหว่าง long head กับ short head ของกล้ามเนื้อ 
biceps brachii 
ข้อบ่งชี้: ไอ เจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก ปวดสีข้าง ปวดแขนด้านใน ปวดแผ่นหลังทรวงอก  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.50 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นเย่ือหุ้มหัวใจ (PC 2 - PC 3) 

 

     ชฺวีเจ๋อ 曲泽曲泽曲泽曲泽 Qūzé (PC 3): จุดเหอ 
ชฺวี แปลว่า โค้ง เจ๋อ แปลว่า บึง จุดอยู่ตรงแอ่งของรอยพับข้อศอกด้านใน 
ตําแหน่ง: รอยพับข้อศอก ตรงรอยบุ๋มฝั่ง ulnar ของเอ็น biceps brachii 
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ข้อบ่งชี้: เจ็บหน้าอก ใจสั่น ตกใจง่าย ปวดกระเพาะอาหาร อุจจาระร่วง อาเจียน อาเจียนเป็นเลือด 
กลุ่มโรคไข้ ปวดเกร็งแขน 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น หรือเจาะปล่อยเลือด 
     ซ่ีเหมิน 郄门郄门郄门郄门 Xìmén (PC 4): จุดซ่ี 
ซี่ แปลว่า ร่อง ซอก เหมิน แปลว่า ประตู จุดนี้อยู่ลึกลงไปในร่องระหว่างเอ็น 2 เส้น 
ตําแหน่ง: เหนือรอยพับข้อมือด้านใน 5 ชุ่น ระหว่างเอ็น palmaris longus กับ flexor carpi radialis  
ข้อบ่งชี้: เจ็บหน้าอก ใจสั่น ไอเป็นเลือด อาเจียนเป็นเลือด โรคลมชัก แผลฝีหนอง 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 
     เจียนส่ือ 间使间使间使间使 Jiānshǐ (PC 5): จุดจิง 
เจียน แปลว่า ระหว่าง จุดอยู่ระหว่างเส้นเอ็น 2 เส้น ส่ือ แปลว่า รับใช้ เยื่อหุ้มหัวใจเปรียบเสมือน
ขุนนางรับใช้หัวใจ 
ตําแหน่ง: เหนือรอยพับข้อมือด้านใน 3 ชุ่น ระหว่างเอ็น palmaris longus กับ flexor carpi radialis  
ข้อบ่งชี้: เจ็บหน้าอก ใจสั่น ปวดกระเพาะอาหาร อาเจียน กลุ่มโรคไข้ หงุดหงิด โรคจิตซึมเศร้า 
คลุ้มคลั่ง โรคลมชัก เสียการสื่อความ ไข้จับสั่น 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น ให้หลบเส้นประสาท median 

 
ภาพท่ี 3.51 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นเย่ือหุ้มหัวใจ (PC 3 - PC 7) 

     เน่ยกฺวาน 内关内关内关内关 Nèiguān (PC 6): จุดลั่ว จุดปาม่ายเจียวฮุ่ยท่ีเชื่อมกับเส้นยินเหวย 
เน่ย แปลว่า ด้านใน หมายถึง อวัยวะจ้างฝู่  กฺวาน แปลว่า ด่าน เป็นจุดท่ีใช้รักษาโรคของอวัยวะจ้างฝู ่
ตําแหน่ง: เหนือรอยพับข้อมือด้านใน 2 ชุ่น ระหว่างเอ็น palmaris longus กับ flexor carpi radialis  
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ข้อบ่งชี้: เจ็บหน้าอก ใจสั่น แน่นหน้าอก ปวดกระเพาะอาหาร อาเจียน ไอ โรคลมชัก กลุ่มโรคไข้ 
วิงเวียน นอนไม่หลับ โรคหลอดเลือดสมอง แขนอ่อนแรง 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น ให้หลบเส้นประสาท median  
     ต้าหลิง 大陵大陵大陵大陵 Dàlíng (PC 7): จุดซู จุดหยวน 
ต้า แปลว่า ใหญ่ หลิง แปลว่า เนินเขา จุดอยู่บริเวณร่องของข้อมือซ่ึงมีปุ่มนูนข้ึนเหมือนเนินเขา 
ตําแหน่ง: บนรอยพับข้อมือด้านใน อยู่ระหว่างเอ็น palmaris longus กับ flexor carpi radialis  
ข้อบ่งชี้: เจ็บหน้าอก ใจสั่น ปวดสีข้าง ปวดกระเพาะอาหาร อาเจียน โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง 
แผลฝี ปวดข้อมือ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุ่น 
     หลาวกง 劳宫劳宫劳宫劳宫 Láogōng (PC 8): จุดหยิง 
หลาว แปลว่า การใช้แรงงาน หมายถึง มือ กง แปลว่า วัง หมายถึง ตรงกลาง จุดอยู่กลางฝ่ามือ 
ตําแหน่ง: อยู่กลางฝ่ามือ ระหว่างกระดูกฝ่ามือท่ี 2 กับ 3 โดยอยู่ค่อนไปทางกระดูกฝ่ามือท่ี 3 
หรืออยู่ท่ีตําแหน่งปลายนิ้วกลางสัมผัสขณะกํามือ 
ข้อบ่งชี้ : แผลในปาก มีกลิ่นปาก ฝ่ามืออักเสบเรื้อรัง โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง โรคลมชัก       
เจ็บหน้าอก อาเจียน โรคลมแดด หมดสติ โรคหลอดเลือดสมอง  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุ่น 

 

ภาพท่ี 3.52 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นเย่ือหุ้มหัวใจ (PC 8 - PC 9) 
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     จงชง 中冲中冲中冲中冲 Zhōngchōng (PC 9): จุดจิ่ง 
จง แปลว่า กลาง ชง แปลว่า พุ่ง จุดอยู่ปลายนิ้วกลาง ชี่พุ่งออกมาจากจุดนี้แล้วไหลข้ีนบน 
ตําแหน่ง: จุดปลายสุดของนิ้วกลาง 
ข้อบ่งชี้: ลิ้นแข็งพูดไม่ได้ เจ็บหน้าอก โรคลมแดด กลุ่มโรคไข้ หมดสติ โรคหลอดเลือดสมอง ชักในเด็ก 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.1 ชุ่น หรือเจาะปล่อยเลือด 

10. จุดฝังเข็มบนเส้นซานเจียวซ่าวหยางมือ 
     กฺวานชง 关冲关冲关冲关冲 Guānchōng (TE 1): จุดจิ่ง 
กฺวาน แปลว่า ด่าน ชง แปลว่า พุ่ง ชี่พุ่งออกมาจากจุดนี้แล้วไหลข้ีนบน 
ตําแหน่ง: โคนเล็บนิ้วนางด้านนิ้วก้อย ห่างจากมุมฐานเล็บ 0.1 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ ตาแดง หูอ้ือ หูตึง หูหนวก เจ็บคอ ลิ้นแข็ง เป็นลม กลุ่มโรคไข้ 
วิธีแทงเข็ม: แทงต้ืนๆ 0.1 ชุ่น หรือเจาะปล่อยเลือด 

 
 

 ภาพท่ี 3.53 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นซานเจียว (TE 1 - TE 4) 

     เย่เหมิน 液门液门液门液门 Yèmén (TE 2): จุดหยิง 
เย่ แปลว่า ของเหลว เหมิน แปลว่า ประตู จุดนี้เปรียบเสมือนประตูควบคุมทางผ่านเข้าออกของน้ํา 
ตําแหน่ง: ก่ึงกลางง่ามมือนิ้วนางกับนิ้วก้อย ตรงรอยต่อสีผิว 
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ข้อบ่งชี้: ปวดหลังมือ ปวดศีรษะ ตาแดง หูตึง หูหนวก หูอ้ือ เจ็บคอ โรคคอตีบ ไข้จับสั่น 
ปวดบวมเหงือก กลุ่มโรคไข้ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุ่น 

     จงจู่ 中渚中渚中渚中渚 Zhōngzhǔ (TE 3): จุดซู 
จง แปลว่า กลาง จู่ แปลว่า เกาะแก่ง เม่ือชี่ไหลเวียนถึงจุดนี้ จะพักรวมตัวกันไหลเวียนต่อไป
เปรียบเสมือนมีเกาะแก่งกลางสายน้ํา 
ตําแหน่ง: ตรงร่องระหว่างกระดูกฝ่ามือท่ี 4 กับ 5 หลังต่อข้อสันหมัด 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ ตาแดง หูตึง หูหนวก หูอ้ือ เจ็บคอ โรคคอตีบ ไข้จับสั่น กลุ่มโรคไข้ ปวดเม่ือยไหล่ 
ปวดข้อศอก ข้อนิ้วมือติดขัด 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุ่น 
     หยางฉือ 阳池阳池阳池阳池 Yángchí (TE 4): จุดหยวน 
หยาง คือ หยางในยินหยาง ฉือ แปลว่า สระ จุดอยู่ตรงร่องของกระดูกข้อมือเหมือนสระน้ํา หลังมือ
เป็นหยาง 
ตําแหน่ง: ตรงรอยบุ๋มบนแนวรอยพับข้อมือด้านนอก อยู่ชิดขอบเอ็น extensor digitorum communis 
ด้าน ulnar 
ข้อบ่งชี้: ตาปวดบวมแดง หูตึง หูหนวก เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดข้อมือ ปวดข้อศอก ปวดสะบัก 
ไข้จับสั่น เบาหวาน 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.54 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นซานเจียว (TE 4 - TE 9) 

 



 
 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                                            119 
 

     ว่ายกฺวาน 外关外关外关外关 Wàiguān (TE 5): จุดลั่ว จุดปาม่ายเจียวฮุ่ยท่ีเชื่อมกับเส้นหยางเหวย 
ว่าย แปลว่า ด้านนอก หมายถึง ผิวกาย กฺวาน แปลว่า ด่าน เส้นหยางเหวยเชื่อมต่อเส้นหยาง
ท่ัวร่างกาย จึงใช้จุดนี้รักษาภาวะโรคภายนอก 
ตําแหน่ง: เหนือแนวรอยพับข้อมือด้านนอก 2 ชุ่น อยู่ก่ึงกลางระหว่างกระดูก ulna กับ radius  
ข้อบ่งชี้: ตาปวดบวมแดง หูอ้ือ หูตึง หูหนวก วัณโรคต่อมน้ําเหลืองท่ีคอ เจ็บแน่นหน้าอก ปวดสีข้าง 
ปวดนิ้วมือ ปวดไหล่ ปวดแขน แขนอ่อนแรง ข้อศอกติดขัด ปวดศีรษะ กลุ่มโรคไข้ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 
     จือโกว 支沟支沟支沟支沟 Zhīgōu (TE 6): จุดจิง  
จือ พ้องเสียงกับคําท่ีแปลว่า แขนขา ในท่ีนี้หมายถึง แขน โกว แปลว่า ร่องน้ํา จุดอยู่ในร่อง
ระหว่างกระดูก 
ตําแหน่ง: เหนือแนวรอยพับข้อมือด้านนอก 3 ชุ่น อยู่ก่ึงกลางระหว่างกระดูก ulna กับ radius 
ข้อบ่งชี้: มือสั่นหรือกระตุก หูอ้ือ หูตึง หูหนวก เสียงหายเฉียบพลัน วัณโรคต่อมน้ําเหลืองท่ีคอ     
ตกหมอน ปวดชายโครง ปวดสีข้าง ท้องผูก กลุ่มโรคไข้ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.8-1.2 ชุ่น 

     ฮุ่ยจง 会宗会宗会宗会宗 Huìzōng (TE 7): จุดซ่ี  
ฮุ่ย แปลว่า รวบรวม จง แปลว่า ต้นกําเนิด หยางชี่ของเส้นซานเจียวรวมกันท่ีจุดนี้ก่อนส่งให้
ซานหยางลั่ว (TE 8)  
ตําแหน่ง: เหนือแนวรอยพับข้อมือด้านนอก 3 ชุ่น อยู่ชิดขอบด้าน radial ของกระดูก ulna 
ข้อบ่งชี้: หูอ้ือ หูตึง หูหนวก โรคลมชัก ปวดแขน 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 
     ซานหยางล่ัว 三阳络三阳络三阳络三阳络 Sānyángluò (TE 8) 
ซาน แปลว่า สาม ล่ัว หมายถึง เส้นลั่ว เส้นหยางมือ 3 เส้นจะเชื่อมตัดกันท่ีจุดนี้  
ตําแหน่ง: เหนือแนวรอยพับข้อมือด้านนอก 4 ชุ่น อยู่ก่ึงกลางระหว่างกระดูก ulna กับ radius 
ข้อบ่งชี้: หูตึง หูหนวก เสียงหายเฉียบพลัน ปวดฟัน ปวดข้อมือ ปวดแขน 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.8-1.2 ชุ่น 
     ซ่ือตู๋ 四渎四渎四渎四渎 Sìdú (TE 9) 
ซื่อ แปลว่า สี่ ตู๋ แปลว่า แม่น้ํา ซื่อตู๋ หมายถึง แม่น้ําสําคัญ 4 สาย คือ แยงซีเกียง ฮวงโห หฺวายเหอ 
และจี้สุ่ย ชี่จากซานหยางลั่ว (ST 8) เม่ือมาถึงจุดนี้จะไหลแรงเหมือนแม่น้ํา 4 สายนี ้
ตําแหน่ง: ใต้รอยพับศอก 5 ชุ่น อยู่ก่ึงกลางระหว่างกระดูก ulna กับ radius  
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ข้อบ่งชี้: ไมเกรน หูตึง หูหนวก เจ็บคอ เสียงหายเฉียบพลัน ปวดฟัน ปวดแขน แขนชา 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 
     เทียนจิ่ง 天井天井天井天井 Tiānjǐng (TE 10): จุดเหอ 
เทียน แปลว่า ฟ้า จ่ิง แปลว่า บ่อน้ํา จุดอยู่เหนือปลายแหลมศอกเปรียบเป็นฟ้าและอยู่ในแอ่ง 
เปรียบเป็นบ่อน้ํา 
ตําแหน่ง: ตรงแอ่งเหนือปลายแหลมศอก 1 ชุ่น ในท่างอข้อศอก 
ข้อบ่งชี้: หูตึง หูหนวก โรคลมชัก ไมเกรน วัณโรคต่อมน้ําเหลืองท่ีคอ ปวดต้นแขน ปวดข้อศอก ลมพิษ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 
     ชิงเหล่ิงเยฺวียน 清冷清冷清冷清冷渊渊渊渊 Qīnglěngyuān (TE 11) 
ชิง แปลว่า เงียบสงบ เหล่ิง แปลว่า เย็น เยฺวียน แปลว่า ห้วงน้ําลึก เปรียบเสมือนน้ําไหลจากเทียนจิ่ง 
(TE 10) มาเป็นห้วงน้ําท่ีลึกและเย็น จึงใช้ขจัดความร้อนท่ีซานเจียว 
ตําแหน่ง: แขนด้านนอก เหนือปลายศอก 2 ชุ่น  
ข้อบ่งชี้: ปวดตา ปวดศีรษะ ปวดคอ ปวดฟัน ปวดสะบัก ตาเหลือง ไข้หนาวสั่น 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.8-1.2 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.55 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นซานเจียว (TE 10 - TE 14) 

     เซียวล่ัว 消泺消泺消泺消泺 Xiāoluò (TE 12) 
เซียว แปลว่า สลาย ล่ัว แปลว่า หนองน้ํา เปรียบเสมือนก้อนเมฆท่ีมาถึงจุดนี้จะถูกสลาย
กลายเป็นฝนตกลงมาจนเกิดเป็นหนองน้ํา   
ตําแหน่ง: เหนือปลายศอก 5 ชุ่น อยู่ก่ึงกลางระหว่างชิงเหลิ่งเยฺวียน (TE 11) กับน่าวฮุ่ย (TE 13) 
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ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ ปวดฟัน ปวดตึงต้นคอ ปวดสะบัก ปวดแขน ปวดไหล่ เบาหวาน 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 
     น่าวฮุ่ย 臑会臑会臑会臑会 Nàohuì (TE 13): จุดเชื่อมตัดกับเส้นหยางเหวย 
น่าว แปลว่า ต้นแขน ฮุ่ย แปลว่า บรรจบ เป็นจุดบริเวณต้นแขนท่ีเชื่อมตัดกับเส้นหยางเหวย 
ตําแหน่ง: ใต้เจียนเหลียว (TE 14) 3 ชุ่น บนแนวเส้นเชื่อมระหว่างเจียนเหลียว (TE 14) กับปลายศอก 
อยู่ชิดขอบหลังและใต้ต่อกล้ามเนื้อ deltoid 
ข้อบ่งชี้: คอพอก วัณโรคต่อมน้ําเหลืองท่ีคอ ปวดบวมสะบัก 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 
     เจียนเหลียว 肩髎肩髎肩髎肩髎 Jiānliáo (TE 14) 
เจียน แปลว่า ไหล่ เหลียว แปลว่า ร่องระหว่างกระดูก จุดอยู่บริเวณร่องกระดูกท่ีไหล ่
ตําแหน่ง: ใต้ acromion process ตรงรอยบุ๋มด้านหลังของไหล่เม่ือกางแขน 90 องศา 
ข้อบ่งชี้: ปวดไหล่ ยกแขนไม่ข้ึน 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 
     เทียนเหลียว 天髎天髎天髎天髎 Tiānliáo (TE 15): จุดเชื่อมตัดกับเส้นหยางเหวย 
เทียน แปลว่า ฟ้า เหลียว แปลว่า ร่องระหว่างกระดูก จุดอยู่ตรงร่องกระดูกบริเวณแผ่นหลังส่วนอก 
เปรียบเป็นฟ้า 
ตําแหน่ง: ตรงแอ่งระดับมุมบนสุดของกระดูกสะบัก โดยอยู่ก่ึงกลางระหว่างเจียนจิ่ง (GB 21)  
กับชฺวีหยวน (SI 13) 
ข้อบ่งชี้: ปวดไหล่ ปวดตึงต้นคอ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.56 แสดงตําแหน่งเทียนเหลียว (TE 15) 
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     เทียนหย่ิว 天天天天牖牖牖牖 Tiānyǒu (TE 16) 
เทียน แปลว่า ฟ้า หยิ่ว แปลว่า รูเปิด จุดอยู่ท่ีคอเปรียบเสมือนฟ้า สรรพคุณรักษาโรคของทวารเปิด
บนศีรษะ  
ตําแหน่ง: ลําคอด้านข้าง ระดับเดียวกับมุมขากรรไกรล่าง อยู่ชิดขอบหลังของกล้ามเนื้อ
sternocleidomastoid   
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ใบหน้าบวม ปวดตึงต้นคอ วัณโรคต่อมน้ําเหลืองท่ีคอ ปวดตา   
หูอ้ือ หูตึง หูหนวก เสียงหายเฉียบพลัน เจ็บคอ เลือดกําเดาไหล 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 
     อ้ีเฟิง 翳风翳风翳风翳风 Yìfēng (TE 17): จุดเชื่อมตัดกับเส้นถุงน้ําดี 
อี้ แปลว่า กําบัง เฟิง แปลว่า ลม จุดอยู่หลังต่ิงหูซ่ึงช่วยกําบังเสฺยชี่ลม 
ตําแหน่ง: ตรงร่องระหว่างมุมขากรรไกรล่างกับกกหู อยู่ระดับเดียวกับต่ิงหู 
ข้อบ่งชี้: หูอ้ือ หูตึง หูน้ําหนวก อัมพาตใบหน้า ขากรรไกรแข็ง วัณโรคต่อมน้ําเหลืองท่ีคอ ปวดฟัน 
แก้มบวม  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.8-1.2 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.57 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นซานเจียว (TE 17 - TE 23) 

     ช่ือม่าย 瘈瘈瘈瘈脉脉脉脉 Chìmài (TE 18) 
ชื่อ แปลว่า ชักเกร็ง ม่าย แปลว่า หลอดเลือด เม่ือเกิดอาการชัก จะเห็นหลอดเลือดบริเวณนี้  
เป็นสีเขียวม่วง จุดนี้ใช้รักษาอาการชักเกร็ง 
ตําแหน่ง: ก่ึงกลางกกหู ตรงจุดแบ่งระหว่าง 2/3 บน กับ 1/3 ล่างของเส้นโค้งหลังใบหูที่เชื่อม
ระหว่างเจี่ยวซุน (TE 20) กับอ้ีเฟิง (TE 17) 
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ข้อบ่งชี้: ชักในเด็ก ปวดศีรษะ หูอ้ือ หูตึง หูหนวก ตาพร่า  
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุ่น หรือเจาะปล่อยเลือด 
     หลูซี 颅息颅息颅息颅息 Lúxī (TE 19) 
หลู แปลว่า กะโหลก ซี แปลว่า พักผ่อน จุดนี้มีสรรพคุณสงบเสิน 
ตําแหน่ง: ตรงจุดแบ่งระหว่าง 1/3 บน กับ 2/3 ล่างของเส้นโค้งหลังใบหูท่ีเชื่อมระหว่างเจี่ยวซุน 
(TE 20) กับอ้ีเฟิง (TE 17) 
ข้อบ่งชี้: ชักในเด็ก ชักเกร็ง ปวดศีรษะ หูอ้ือ หูตึง หูหนวก หอบหืด น้ําลายไหลย้อย ปวดสีข้าง 
อาเจียน กลุ่มโรคไข้ 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุ่น 
     เจี่ยวซุน 角角角角孙孙孙孙 Jiǎosūn (TE 20) 
เจ่ียว แปลว่า มุมปลายแหลม ซุน หมายถึง เส้นลั่วฝอย จุดอยู่ระดับยอดใบหูซ่ึงมีเส้นลั่วฝอยแยกออกมา 
ตําแหน่ง: แนวชายผมตรงกับยอดใบหู 
ข้อบ่งชี้: ไมเกรน ปวดตึงต้นคอ คางทูม ปวดฟัน แก้มบวม ต้อเนื้อ ต้อกระจก 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุ่น 
     เอ่อร์เหมิน 耳耳耳耳门门门门 Ěrmén (TE 21) 
เอ่อร์ แปลว่า หู เหมิน แปลว่า ประตู เป็นจุดท่ีชี่ของเส้นซานเจียวไหลจากหูเข้าสู่ภายใน 
ตําแหน่ง: ตรงแอ่งหน้าต่อ supratragic notch และหลังต่อ condyloid process ของกระดูกขากรรไกร 
ข้อบ่งชี้: หูอ้ือ หูตึง หูหนวก ปวดฟัน หูน้ําหนวก 
วิธีแทงเข็ม: อ้าปาก แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 
     เอ่อร์เหอเหลียว 耳和耳和耳和耳和髎髎髎髎  Ěrhéliáo (TE 22): จุดเชื่อมตัดกับเส้นถุงน้ําดีและเส้นลําไส้เล็ก 
เอ่อร์ แปลว่า หู เหอ แปลว่า สมดุล เหลียว แปลว่า ร่องระหว่างกระดูก จุดอยู่ตรงร่องเหนือหู 
ตําแหน่ง: แนวชายผมหลังจอน ระนาบเดียวกับส่วนบนสุดของฐานใบหู อยู่หลังต่อหลอดเลือดแดง 
superficial temporal 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ หูอ้ือ ขากรรไกรแข็ง อัมพาตใบหน้า ลําคอใต้คางบวม 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงหรือแทงราบ 0.3-0.5 ชุ่น ให้ระวังแทงถูกหลอดเลือดแดง 
     ซือจู๋คง 丝丝丝丝竹竹竹竹空空空空 Sīzhúkōng (TE 23) 
ซือ หมายถึง เส้นลั่วฝอย จู๋ แปลว่า ไผ่ คง แปลว่า ช่องว่าง ค้ิวเหมือนใบไผ่ จุดอยู่ตรงรอยบุ๋ม
หางค้ิว รอบๆ มีเส้นลั่วฝอยเชื่อมถึงกัน 
ตําแหน่ง: รอยบุ๋มตรงขอบกระดูกเบ้าตาด้านหางค้ิว 
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ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ ตาปวดบวมแดง หนังตากระตุก ปวดฟัน เวียนศีรษะ โรคลมชัก โรคจิตซึมเศร้า 
คลุ้มคลั่ง 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.5-1 ชุ่น 

11.จุดฝังเข็มบนเส้นถุงน้ําดี 
     ถงจื่อเหลียว  瞳子瞳子瞳子瞳子髎髎髎髎 Tóngzǐliáo (GB 1): จุดเชื่อมตัดกับเส้นลําไส้เล็กและเส้นซานเจียว 
ถงจ่ือ คือลูกตาดํา เหลียว แปลว่า ร่องระหว่างกระดูก หมายถึง รอยบุ๋ม 
ตําแหน่ง: รอยบุ๋มตรงขอบกระดูกเบ้าตาด้านหางตา ห่างจากปลายหางตา 0.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ ตาปวดบวมแดง สายตาเสื่อม ต้อเนื้อ ต้อกระจก แพ้แสงน้ําตาไหล อัมพาตใบหน้า 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.3 - 0.5 ชุ่น หรือเจาะปล่อยเลือด 
     ทิงฮุ่ย 听会听会听会听会 Tīnghuì (GB 2) 
ทิง แปลว่า ฟัง ฮุ่ย แปลว่า บรรจบ หมายถึง ศูนย์รวมของการได้ยิน จุดนี้อยู่ใกล้กับทิงกง (SI 19) 
เอ่อร์เหมิน (TE 21) และเอ่อร์เหอเหลียว (TE 22)  
ตําแหน่ง: ก่ึงกลางในร่องระหว่าง intertragic notch กับ condyloid process ของขากรรไกรล่าง 
ข้อบ่งชี้: หูอ้ือ หูตึง หูหนวก หูน้ําหนวก ปวดฟัน ขากรรไกรหลุด อัมพาตใบหน้า คางทูม 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น ขณะผู้ป่วยอ้าปาก 
     ซ่างกฺวาน 上关上关上关上关 Shàngguān (GB 3): จุดเชื่อมตัดกับเส้นกระเพาะอาหารและเส้นซานเจียว 
ซ่าง แปลว่า ด้านบน กฺวาน แปลว่า ด่าน จุดนี้อยู่ด้านบนของกระดูกโหนกแก้ม 
ตําแหน่ง: บริเวณขมับ ตรงแอ่งเหนือขอบบนของ zygomatic arch อยู่เหนือเซ่ียกฺวาน (ST 7) 
ข้อบ่งชี้: ไมเกรน หูอ้ือ หูตึง หูหนวก หูน้ําหนวก ปวดฟัน อัมพาตใบหน้า ปวดประสาทใบหน้า 
ขากรรไกรแข็ง  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 
     ฮ่านเย่ียน 颔厌颔厌颔厌颔厌 Hànyàn (GB 4): จุดเชื่อมตัดกับเส้นกระเพาะอาหารและเส้นซานเจียว 
ฮ่าน แปลว่า คาง เยี่ยน แปลว่า ประกบ เวลาเค้ียวอาหารจุดนี้จะขยับตามขากรรไกรล่าง 
ตําแหน่ง: บริเวณขมับ ตรงจุดแบ่งระหว่าง 1/4 บน กับ 3/4 ล่างของเส้นโค้งขนานแนวชายผม 
ท่ีเชื่อมระหว่างโถวเหวย (ST 8) กับชฺวีปิ้น (GB 7) 
ข้อบ่งชี้: ไมเกรน ปวดหางตา เวียนศีรษะ หูอ้ือ ปวดฟัน โรคลมชัก 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบไปด้านหลัง 0.5-0.8 ชุ่น 
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     เสฺวียนหลู 悬颅悬颅悬颅悬颅 Xuánlú (GB 5) 
เสฺวียน แปลว่า แขวน หลู แปลว่า กะโหลก จุดนี้อยู่ข้างขมับ เสมือนแขวนอยู่ด้านข้างของ
กะโหลกศีรษะ 
ตําแหน่ง: บริเวณขมับ ตรงจุดก่ึงกลางของเส้นโค้งขนานแนวชายผมท่ีเชื่อมระหว่างโถวเหวย (ST 8) 
กับชฺวีปิ้น (GB 7) 
ข้อบ่งชี้: ไมเกรน ปวดหางตา ปวดฟัน หน้าบวม 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบไปด้านหลัง 0.5-0.8 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.58 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นถุงน้ําดี (GB 1 - GB 12) 

     เสฺวียนหลี 悬厘悬厘悬厘悬厘 Xuánlí (GB 6): จุดเชื่อมตัดกับเส้นซานเจียว เส้นลําไส้ใหญ่ และเส้น
กระเพาะอาหาร 
เสฺวียน แปลว่า แขวน หลี แปลว่า เส้นผม จุดนี้อยู่ท่ีขมับใต้เส้นผม 
ตําแหน่ง: บริเวณขมับ ตรงจุดแบ่งระหว่าง 3/4 บนกับ 1/4 ล่างของเส้นโค้งขนานแนวชายผม
ท่ีเชื่อมระหว่างโถวเหวย (ST 8) กับชฺวีปิ้น (GB 7) 
ข้อบ่งชี้: ไมเกรน ปวดตา หูอ้ือ ปวดฟัน หน้าบวม 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบไปด้านหลัง 0.5-0.8 ชุ่น 
     ชฺวีป้ิน 曲曲曲曲鬓鬓鬓鬓 Qūbìn (GB 7): จุดเชื่อมตัดกับเส้นกระเพาะปัสสาวะ 
ชฺวี แปลว่า โค้ง ป้ิน แปลว่า จอนผม จุดอยู่ช่วงโค้งของจอนผม 
ตําแหน่ง: ตรงจุดตัดระหว่างเส้นแนวระนาบระดับยอดใบหูกับขอบหลังจอนผม 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ ปวดฟัน แก้มบวม ขากรรไกรแข็ง ตาปวดบวมแดง หูอ้ือ เสียงหายเฉียบพลัน  
วิธีแทงเข็ม: แทงราบไปด้านหลัง 0.5-0.8 ชุ่น 
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     ซ่วยกู่ 率率率率谷谷谷谷 Shuàigǔ (GB 8): จุดเชื่อมตัดกับเส้นกระเพาะปัสสาวะ 
ซ่วย แปลว่า บัญชาการ กู่ แปลว่า หุบเขา จุดนี้อยู่เหนือยอดใบหูบริเวณร่องของกะโหลกขมับ 
เป็นจุดท่ีอยู่ตําแหน่งสูงสุดของจุดฝังเข็มท่ีมีชื่อเป็นหุบเขา (กู่) เปรียบเสมือนผู้บัญชาการ 
ตําแหน่ง: เหนือยอดใบหู 1.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ไมเกรน เวียนศีรษะ อาเจียน ชักในเด็ก 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.5-0.8 ชุ่น 
     เทียนชง  天冲天冲天冲天冲 Tiānchōng (GB 9): จุดเชื่อมตัดกับเส้นกระเพาะปัสสาวะ 
เทียน แปลว่า ฟ้า ชง แปลว่า พุ่ง ชี่และเลือดจะไหลพุ่งเข้าสู่บริเวณกระหม่อมจากจุดนี้ 
ตําแหน่ง: หลังฐานหู อยู่เหนือแนวชายผม 2 ชุ่น และหลังซ่วยกู่ (GB 8) 0.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: โรคลมชัก ปวดศีรษะ ปวดบวมเหงือก คอพอก ใจสั่นเพราะตกใจ หูอ้ือ หูตึง หูหนวก  
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.5-0.8 ชุ่น 
     ฝูป๋าย 浮白浮白浮白浮白 Fúbái (GB 10): จุดเชื่อมตัดกับเส้นกระเพาะปัสสาวะ 
ฝู แปลว่า ลอย หมายถึง อยู่ตื้น ป๋าย แปลว่า ขาว หมายถึง สรรพคุณช่วยเปิดทวารและทําให้ตาสว่าง 
ตําแหน่ง: อยู่เหนือและหลังต่อกกหู ตรงจุดแบ่งระหว่าง 1/3 บน กับ 2/3 ล่างของแนวเส้นโค้ง 
ท่ีเชื่อมระหว่างเทียนชง (GB 9) กับหวานกู่ (GB 12) 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ ปวดตา ปวดฟัน หูอ้ือ หูตึง หูหนวก วัณโรคต่อมน้ําเหลืองท่ีคอ คอพอก ขาลีบ 
ขาอ่อนแรง 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.5-0.8 ชุ่น 
     โถวเช่ียวยิน 头头头头窍窍窍窍阴阴阴阴 Tóuqiàoyīn (GB 11): จุดเชื่อมตัดกับเส้นกระเพาะปัสสาวะ 
โถว แปลว่า ศีรษะ เชี่ยว แปลว่า ทวารเปิด ยิน คือ ยินในยินหยาง อวัยวะจ้างเป็นยิน จุดนี้ใช้รักษาโรค
ของทวารเปิดอวัยวะจ้าง โดยเฉพาะหูและตา 
ตําแหน่ง: อยู่เหนือและหลังต่อกกหู ตรงจุดแบ่งระหว่าง 2/3 บน กับ 1/3 ล่างของแนวเส้นโค้ง 
ท่ีเชื่อมระหว่างเทียนชง (GB 9) กับหวานกู่ (GB 12) 
ข้อบ่งชี้: ปวดหู หูอ้ือ หูตึง หูหนวก ปวดตา ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.5-0.8 ชุ่น 
     หวานกู่ 完完完完骨骨骨骨 Wángǔ (GB 12): จุดเชื่อมตัดกับเส้นกระเพาะปัสสาวะ 
หวานกู่ เป็นชื่อเรียกโบราณของปุ่มกระดูกกกห ู
ตําแหน่ง: ตรงแอ่งด้านหลัง-ด้านล่างต่อปุ่มกระดูกกกหู 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ ปวดตึงต้นคอ แก้มบวม ปวดฟัน อัมพาตใบหน้า นอนไม่หลับ หูอ้ือ 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุ่น 
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     เป่ินเสิน 本本本本神神神神 Běnshén (GB 13): จุดเชื่อมตัดกับเส้นหยางเหวย 
เป่ิน แปลว่า ฐาน เสิน หมายถึง สติสัมปชัญญะ จิตใจ จุดนี้อยู่แนวเดียวกับเสินถิง (GV 24)  
เป็นตําแหน่งท่ีตั้งของสมอง ซ่ึงเป็นฐานควบคุมสติสัมปชัญญะและจิตใจ 
ตําแหน่ง: เหนือแนวชายผมขอบหน้าผาก 0.5 ชุ่น และห่างจากแนวก่ึงกลางศีรษะไปด้านข้าง 3 ชุ่น 
ข้อบ่งช้ี: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ปวดตึงต้นคอ ชักในเด็ก โรคลมชัก 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.5-0.8 ชุ่น 
     หยางป๋าย 阳白阳白阳白阳白 Yángbái (GB 14): จุดเชื่อมตัดกับเส้นหยางเหวย 
หยาง คือ หยางในยินหยาง ป๋าย แปลว่า สว่าง จุดนี้อยู่บริเวณหน้าผากถือเป็นหยาง มีสรรพคุณ
ช่วยให้ตาสว่าง 
ตําแหน่ง: เหนือค้ิว 1 ชุ่น ตรงกับรูม่านตาในแนวด่ิง 
ข้อบ่งชี้: ปวดหน้าผาก เวียนศีรษะ ปวดตา คันตา ต้อเนื้อ ต้อกระจก ตาปวดบวมแดง หนังตาตก        
หนังตากระตุก อัมพาตใบหน้า  
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุ่น 
     โถวหลินช่ี 头头头头临临临临泣泣泣泣  Tóulínqì (GB 15): จุดเชื่อมตัดกับเส้นหยางเหวยและเส้นกระเพาะปัสสาวะ 
โถว แปลว่า ศีรษะ หลิน แปลว่า ควบคุม ชี่ แปลว่า น้ําตา จุดนี้อยู่ท่ีหน้าผาก ใช้รักษาความ
ผิดปกติเก่ียวกับการหลั่งน้ําตา 
ตําแหน่ง: เหนือแนวชายผมขอบหน้าผาก 0.5 ชุ่น ตรงกับรูม่านตาในแนวด่ิง 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ น้ําตาไหล ตาปวดบวมแดง ต้อเนื้อ ต้อกระจก ปวดหางตา คัดจมูก 
น้ํามูกไหล ไซนัสอักเสบ ชักในเด็ก โรคลมชัก 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุ่น 

     มู่ชวง 目目目目窗窗窗窗 Mùchuāng (GB 16): จุดเชื่อมตัดกับเส้นหยางเหวย 
มู่ แปลว่า ดวงตา ชวง แปลว่า หน้าต่าง จุดนี้อยู่เหนือลูกตา ใช้รักษาความผิดปกติของการมองเห็น 
เปรียบเสมือนเปิดหน้าต่างรับแสงสว่าง 
ตําแหน่ง: เหนือแนวชายผมขอบหน้าผาก 1.5 ชุ่น ตรงกับรูม่านตาในแนวด่ิง 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ตาปวดบวมแดง สายตาสั้น ประสาทตาเสื่อม คัดจมูก ชักในเด็ก 
โรคลมชัก 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.3 - 0.5 ชุ่น 
     เจิ้งหยิง 正正正正营营营营 Zhèngyíng (GB 17): จุดเชื่อมตัดกับเส้นหยางเหวย 
เจ้ิง แปลว่า พอดี หยิง แปลว่า บรรจบ หมายถึง จุดเชื่อมตัดกับเส้นหยางเหวย 
ตําแหน่ง: เหนือแนวชายผมขอบหน้าผาก 2.5 ชุ่น ตรงกับรูม่านตาในแนวด่ิง 
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ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ปวดฟัน ริมฝีปากเกร็ง 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุ่น 
     เฉิงหลิง 承灵承灵承灵承灵 Chénglíng (GB 18): จุดเชื่อมตัดกับเส้นหยางเหวย 
เฉิง แปลว่า รับ หลิง แปลว่า จิตวิญญาณ จุดนี้อยู่ด้านบนของศีรษะ เปรียบเสมือนจุดรองรับ     
จิตวิญญาณ 
ตําแหน่ง: เหนือแนวชายผมขอบหน้าผาก 4 ชุ่น ตรงกับรูม่านตาในแนวด่ิง 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คัดจมูก น้ํามูกไหล ไซนัสอักเสบ เลือดกําเดาไหล ปวดตา  
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.59 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นถุงน้ําดี (GB 13 - GB 20) 

     หน่าวคง 脑空脑空脑空脑空 Nǎokōng (GB 19): จุดเชื่อมตัดกับเส้นหยางเหวย 
หน่าว แปลว่า สมอง คง แปลว่า ร่อง จุดนี้อยู่ตรงร่องของกะโหลกท้ายทอย ด้านข้างของหน่าวฮู่ (GV 17) 
ตําแหน่ง: บริเวณท้ายทอย ระนาบเดียวกับขอบบนของ external occipital protuberance  
อยู่เหนือเฟิงฉือ (GB 20) ในแนวด่ิง 
ข้อบ่งชี้: ปวดตึงต้นคอ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ปวดตา เลือดกําเดาไหล หูอ้ือ โรคลมชัก 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุ่น 
     เฟิงฉือ 风池风池风池风池 Fēngchí (GB 20): จุดเชื่อมตัดกับเส้นหยางเหวย 
เฟิง แปลว่า ลม ฉือ แปลว่า สระ หมายถึง ร่อง เป็นจุดท่ีถูกเสฺยชี่ลมรุกรานได้ง่ายและใช้ขับเสฺยชี่ลม  
ตําแหน่ง: ตรงแอ่งระหว่างมุมบนของกล้ามเนื้อ sternocleidomastoid กับ trapezius ระดับเดียวกับ 
เฟิงฝู่ (GV 16) 
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ข้อบ่งชี้: โรคหลอดเลือดสมอง โรคลมชัก ปวดศีรษะ ไม่เกรน เวียนศีรษะ หูอ้ือ หูตึง ตาปวดบวมแดง 
โรคหวัด ไซนัสอักเสบ เลือดกําเดาไหล อัมพาตใบหน้า ปวดตึงต้นคอ กลุ่มโรคไข้ ไข้จับสั่น 
ลมพิษ คอพอก 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียง 0.8-1.2 ชุ่น ปลายเข็มชี้ไปท่ีปลายจมูกหรือแทงราบไปทางเฟิงฝู่ (GV 16) 
หมายเหตุ: ห้ามแทงลึกข้ึนบน เพราะอาจเป็นอันตรายต่อ medulla 

 
ภาพท่ี 3.60 แสดงตําแหน่งเฟิงฉือ (GB 20) 

 

     เจียนจิ่ง 肩井肩井肩井肩井 Jiānjǐng (GB 21): จุดเชื่อมตัดกับเส้นหยางเหวยและเส้นซานเจียว 
เจียน แปลว่า บ่าหรือไหล่ จ่ิง แปลว่า บ่อน้ํา จุดอยู่ตรงแอ่งบนบ่า 
ตําแหน่ง: จุดก่ึงกลางของแนวเส้นเชื่อมระหว่างต้าจุย (GV 14) กับ acromion process 
ข้อบ่งชี้: ปวดตึงต้นคอ ปวดบ่าไหล่ โรคหลอดเลือดสมอง แขนอ่อนแรง วัณโรคต่อมน้ําเหลืองท่ีคอ 
เจ็บครรภ์เนิ่นนาน เต้านมอักเสบ น้ํานมไม่มา เลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก ไทรอยด์เป็นพิษ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุ่น ห้ามแทงลึกเพราะอาจทะลุปอด 
หมายเหตุ: ห้ามใช้ในหญิงต้ังครรภ์ 
     เยฺวียนเย่ 渊渊渊渊腋腋腋腋 Yuānyè (GB 22) 
เยฺวียน แปลว่า ห้วงน้ําลึก หมายถึง อยู่ในช่องซ่ีโครง เย่ แปลว่า รักแร้ 
ตําแหน่ง: แนวก่ึงกลางรักแร้ ตรงช่องซ่ีโครงท่ี 4 
ข้อบ่งชี้: เจ็บแน่นหน้าอก ปวดสีข้าง ปวดเกร็งแขนจนยกไม่ข้ึน รักแร้บวม 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงหรือแทงราบ 0.5-0.8 ชุ่น 
     เจ๋อจิน 辄辄辄辄筋筋筋筋 Zhéjīn (GB 23) 
เจ๋อ คือ ทูบหรือไม้แม่แคร่เกวียน มีลักษณะโค้งเหมือนกระดูกซ่ีโครง จิน แปลว่า เอ็น จุดนี้    
ใช้เสริมความแข็งแรงของเอ็นกล้ามเนื้อบริเวณกระดูกซ่ีโครง 
ตําแหน่ง: บริเวณสีข้าง ตรงช่องซ่ีโครงท่ี 4 ระดับเดียวกับหัวนม หน้าต่อเยฺวียนเย่ (GB 22) 1 ชุ่น 
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ข้อบ่งชี้: เจ็บแน่นหน้าอก ปวดสีข้าง หอบจนนอนราบไม่ได้ เรอเปรี้ยว อาเจียน รักแร้บวม ปวดบ่าไหล่ 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงหรือแทงราบ 0.5-0.8 ชุ่น 
     รื่อเยฺว่ีย 日月日月日月日月Rìyuè (GB 24): จุดมู่ของถุงน้ําดี จุดเชื่อมตัดกับเส้นม้าม 
รื่อ แปลว่า ดวงอาทิตย์ เยฺว่ีย แปลว่า ดวงจันทร์ อักษร 2 ตัวนี้รวมกัน หมายถึง ความชัดเจน (明)                    
ถุงน้ําดีเป็นอวัยวะท่ีทําหน้าท่ีตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาด 
ตําแหน่ง: ตรงช่องซ่ีโครงท่ี 7 ห่างจากแนวก่ึงกลางหน้าอกตามแนวระนาบ 4 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดสีข้าง ปวดชายโครง เรอเปรี้ยว สะอึก ดีซ่าน อาเจียน 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงหรือแทงราบ 0.5-0.8 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.61 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นถุงน้ําดี (GB 22-23, GB 25-26) 

     จิงเหมิน 京门京门京门京门 Jīngmén (GB 25): จุดมู่ของไต 
จิง แปลว่า เมืองหลวง หมายถึง มีความสําคัญ เหมิน แปลว่า ประตู จุดนี้เป็นประตูผ่านเข้าออก
ของชี่และเลือดไต จึงมีความสําคัญในการรักษาความผิดปกติของไต 
ตําแหน่ง: บริเวณเอว ตรงขอบล่างของปลายกระดูกซ่ีโครงท่ี 12 
ข้อบ่งชี้: ปวดหลังส่วนล่าง ปวดสีข้าง ปวดชายโครง ปวดสะโพก ท้องร้อง อุจจาระร่วง ท้องอืด 
ปัสสาวะขัด บวมน้ํา 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 
     ต้ายม่าย 带带带带脉脉脉脉 Dàimài (GB 26): จุดเชื่อมตัดกับเส้นต้าย 
ต้าย แปลว่า เข็มขัด ม่าย แปลว่า เส้นจิงลั่ว จุดนี้อยู่บริเวณแนวรัดเข็มขัด 
ตําแหน่ง: ตรงจุดตัดระหว่างเส้นแนวด่ิงจากปลายกระดูกซ่ีโครงท่ี 11 กับเส้นแนวระนาบจากสะดือ 
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ข้อบ่งชี้: รอบเดือนผิดปกติ ขาดประจําเดือน ตกขาว มดลูกหย่อน ปวดท้อง ปวดท้องน้อยด้านข้าง 
ไส้เลื่อน ปวดหลังส่วนล่าง ปวดสีข้าง 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 
     อู่ซู 五枢五枢五枢五枢 Wǔshū (GB 27): จุดเชื่อมตัดกับเส้นต้าย 
อู่ แปลว่า ห้า ซู แปลว่า แกนกลาง จุดนี้อยู่ก่ึงกลางของความสูงร่างกาย ห้าเป็นเลขตัวกลาง 
ตําแหน่ง: บริเวณท้องน้อย ตํ่าจากระดับสะดือ 3 ชุ่น อยู่หน้าต่อขอบในของ anterior superior 
iliac spine 0.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ไส้เลื่อน ปวดท้องน้อยด้านข้าง ปวดเอว ปวดสะโพก รอบเดือนผิดปกติ มดลูกหย่อน  
ตกขาว ท้องผูก 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 
     เหวยต้าว 维道维道维道维道 Wéidào (GB 28): จุดเชื่อมตัดกับเส้นต้าย 
เหวย แปลว่า เชื่อม ต้าว แปลว่า ทางผ่าน เป็นจุดเชื่อมตัดกับเส้นต้าย เส้นต้ายเชื่อมตัด 
กับเส้นเจิ้งจิง 12 เส้น จุดนี้จึงเป็นช่องทางท่ีเชื่อมต่อกับเส้นเจิ้งจิงด้วย 
ตําแหน่ง: จากอู่ซู (GB 27) เฉียงลงด้านหน้า 0.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: อาเจียน เบื่ออาหาร บวมน้ํา ไส้เลื่อน มดลูกหย่อน ตกขาวปนเลือด รอบเดือนผิดปกติ 
ไส้ต่ิงอักเสบ ปวดเอวร้าวลงขา ปวดท้องน้อยด้านข้าง ปวดสะโพก  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรงหรือเฉียงเข้าในและลงล่าง 1-1.5 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.62 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นถุงน้ําดี (GB 27 - GB 29) 

     จฺวีเหลียว 居居居居髎髎髎髎 Jūliáo (GB 29): จุดเชื่อมตัดกับเส้นหยางเชียว 
จฺวี แปลว่า นั่งยอง เหลียว แปลว่า ร่องระหว่างกระดูก เม่ือนั่งยองจุดนี้จะเป็นรอยบุ๋ม 
ตําแหน่ง: ตรงจุดกึ่งกลางของแนวเส้นที่เชื่อมระหว่าง anterior superior iliac spine  
กับ greater trochanter  
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ข้อบ่งชี้: ปวดหลังส่วนล่าง ปวดต้นขา ขาลีบ ขาอ่อนแรง ไส้เลื่อน 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 
     หฺวานเท่ียว 环环环环跳跳跳跳 Huántiào (GB 30): จุดเชื่อมตัดกับเส้นกระเพาะปัสสาวะ 
หฺวาน แปลว่า วงแหวน เที่ยว แปลว่า กระโดด เวลานั่งยองเพ่ือเตรียมกระโดด ส้นเท้าจะแตะจุดนี้
ท่ีสะโพกพอดี และจากแนวสะโพกถึงส้นเท้าจะดูคล้ายเป็นวงแหวน  
ตําแหน่ง: ตรงจุดแบ่ง 1/3 นอกกับ 2/3 ในของแนวเส้นเชื่อมระหว่าง sacral hiatus กับ greater 
trochanter ในท่านอนตะแคงและงอเข่า หรือจุดก่ึงกลางของแนวเส้นเชื่อมระหว่าง sacral 
hiatus กับ greater trochanter ในท่านอนคว่ํา 
ข้อบ่งชี้: ปวดหลังส่วนล่าง ปวดสะโพก ปวดขา ขาลีบ ขาอ่อนแรง อัมพาตครึ่งซีก ลมพิษ  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 2-3 ชุ่น 

 
 

ภาพท่ี 3.63 แสดงตําแหน่งหวฺานเท่ียว (GB 30) ในท่านอนตะแคงและงอเข่า 
 

 
ภาพท่ี 3.64 แสดงวิธีพิเศษในการหาจุดหฺวานเท่ียว (GB 30) 
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     เฟิงซ่ือ 风市风市风市风市 Fēngshì (GB 31) 
เฟิง แปลว่า ลม ซื่อ แปลว่า ศูนย์รวม เป็นจุดสําคัญสําหรับขจัดเสฺยชี่ลม 
ตําแหน่ง: เหนือระดับรอยพับเข่าด้านนอก 7 ชุ่น อยู่ชิดขอบหลังของ iliotibial band หรือในท่า
ยืนตรง ปล่อยแขนลงให้แนบชิดกับลําตัวและต้นขาด้านข้าง จุดอยู่ตรงร่องท่ีปลายนิ้วกลางชี้พอดี 
ข้อบ่งชี้: ปวดหลังส่วนล่าง ปวดต้นขา ขาลีบ ขาอ่อนแรง โรคเหน็บชา อัมพาตครึ่งซีก ลมพิษ  
คันท่ัวร่างกาย หูดับ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.65 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นถุงน้ําดี (GB 31 - GB 33) 

     จงตู๋ 中渎中渎中渎中渎 Zhōngdú (GB 32) 
จง แปลว่า กลาง ตู๋ แปลว่า แม่น้ํา ทางระบายน้ํา ชี่ท่ีไหลผ่านจุดนี้อยู่ตรงกลางระหว่างเส้นหยาง
เท้า 2 เส้น 
ตําแหน่ง: เหนือระดับรอยพับเข่าด้านนอก 5 ชุ่น อยู่ชิดขอบหลังของ iliotibial band  
ข้อบ่งชี้: ขาลีบ ขาอ่อนแรง อัมพาตครึ่งซีก ปวดเข่า โรคเหน็บชา 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 
     ซีหยางกฺวาน 膝膝膝膝阳关阳关阳关阳关 Xīyángguān (GB 33) 

ซี แปลว่า เข่า หยาง คือ หยางในยินหยาง กฺวาน หมายถึง ข้อต่อ จุดอยู่ด้านนอกต่อข้อเข่าซ่ึงเป็น
ด้านหยาง 
ตําแหน่ง: ตรงรอยบุ๋มเหนือ lateral epicondyle ของกระดูกต้นขา เหนือต่อหยางหลิงเฉฺวียน 
(GB 34) 3 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดบวมเข่า เย็นเข่า ชาขา ข้อพับเข่าเกร็ง 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 
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     หยางหลิงเฉฺวียน 阳陵泉阳陵泉阳陵泉阳陵泉 Yánglíngquán (GB 34): จุดเหอ จุดอิทธิพลของเส้นเอ็น 
หยาง คือ หยางในยินหยาง หลิง แปลว่า เนินเขา หมายถึง ปุ่มกระดูกน่อง เฉฺวียน แปลว่า น้ําพุ 
จุดอยู่ด้านนอกของขาซ่ึงเป็นหยาง ใต้ปุ่มกระดูกน่องเป็นแอ่งเปรียบเสมือนน้ําพุ 
ตําแหน่ง: ปลายขาด้านนอก ตรงแอ่งข้างหน้าและใต้ต่อหัวกระดูกน่อง 
ข้อบ่งชี้: ปวดสีข้าง ขมปาก อาเจียน ดีซ่าน ปวดบวมเข่า โรคเหน็บชา ขาอ่อนแรง ชักในเด็ก 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.66 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นถุงน้ําดี (GB 34 - GB 39) 

 

     หยางเจียว 阳交阳交阳交阳交 Yángjiāo (GB 35): จุดซ่ีของเส้นหยางเหวย 
หยาง คือ หยางในยินหยาง เจียว แปลว่า ตัดกัน เป็นจุดเชื่อมตัดของเส้นหยาง 2 เส้น 
ตําแหน่ง: เหนือยอดตาตุ่มนอก 7 ชุ่น อยู่ขอบหลังของกระดูกน่อง 
ข้อบ่งชี้: แน่นหน้าอก เจ็บสีข้าง เจ็บคอ โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง ชักกระตุก ขาลีบ ขาอ่อนแรง 
ตะคริวขา ใจสั่นเพราะตกใจ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 
     ว่ายชิว 外丘外丘外丘外丘 Wàiqiū (GB 36): จุดซ่ี 
ว่าย แปลว่า ด้านนอก ชิว แปลว่า เนินเขาเล็ก  ๆจุดอยู่ด้านนอก เวลาเดินกล้ามเนื้อรอบจุดนี้จะนูนข้ึน 
ตําแหน่ง: เหนือยอดตาตุ่มนอก 7 ชุ่น อยู่ขอบหน้าของกระดูกน่อง 
ข้อบ่งชี้: เจ็บแน่นหน้าอก ปวดสีข้าง ขาลีบ ขาอ่อนแรง ปวดตึงต้นคอ โรคลมชัก 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 
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     กวางหมิง 光明光明光明光明 Guāngmíng (GB 37): จุดลั่ว  
กวาง แปลว่า แสง หมิง แปลว่า สว่าง จุดนี้ใช้รักษาโรคตา ช่วยการมองเห็น 
ตําแหน่ง: เหนือยอดตาตุ่มนอก 5 ชุ่น อยู่ขอบหน้าของกระดูกน่อง 
ข้อบ่งชี้: ปวดตา ตาบอดกลางคืน สายตาสั้น ต้อเนื้อ ต้อกระจก ไมเกรน ขาลีบ ขาอ่อนแรง 
คัดตึงเต้านม ระงับการหลั่งน้ํานม 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 
     หยางฝู่ 阳阳阳阳辅辅辅辅 Yángfǔ (GB 38): จุดจิง 
หยาง คือ หยางในยินหยาง ฝู่ แปลว่า เสริม กระดูกน่องเสริมกระดูกแข้ง จุดนี้อยู่ด้านนอกต่อ
กระดูกน่องซ่ึงเป็นด้านหยาง 
ตําแหน่ง: เหนือยอดตาตุ่มนอก 4 ชุ่น อยู่ขอบหน้าของกระดูกน่อง 
ข้อบ่งชี้: เจ็บคอ เจ็บแน่นหน้าอก ปวดสีข้าง ปวดรักแร้ วัณโรคต่อมน้ําเหลืองท่ีคอ ขาลีบ ขาอ่อน
แรง ชาขา ไมเกรน ปวดศีรษะ ปวดหางตา ปวดไหปลาร้า 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 
     เสฺวียนจง 悬悬悬悬钟钟钟钟 Xuánzhōng (GB 39); เจฺว๋ียกู่ 绝绝绝绝骨骨骨骨 Juégǔ ก็เรียก จุดอิทธิพลของไขกระดูก 
เสฺวียน แปลว่า แขวน จง แปลว่า ระฆัง กระด่ิง จุดนี้เป็นตําแหน่งห้อยกระด่ิงเหนือข้อเท้าเด็ก
หรือข้อเท้านางรําในสมัยโบราณ 
ตําแหน่ง: เหนือยอดตาตุ่มนอก 3 ชุ่น อยู่ขอบหน้าของกระดูกน่อง 
ข้อบ่งชี้: ท้องอืด ท้องผูก เบื่ออาหาร อาหารไม่ย่อย สมองเสื่อม ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง 
ขาลีบ ขาอ่อนแรง อัมพาตครึ่งซีก โรคเหน็บชา ปวดเกร็งขาและเท้าด้านข้าง เลือดกําเดาไหล 
โพรงจมูกแห้งและปวด เจ็บคอ ปวดตึงต้นคอ เจ็บแน่นหน้าอก ปวดสีข้าง ปัสสาวะขัด ปัสสาวะแสบ 
ปวดหลังส่วนล่าง ปวดกระเบนเหน็บ ริดสีดวงทวาร ไมเกรน กลุ่มโรคไข้ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 
     ชิวซฺวี 丘墟丘墟丘墟丘墟 Qiūxū (GB 40): จุดหยวน 
ชิว แปลว่า เนินดินเล็ก ซฺวี แปลว่า เนินดินใหญ่ จุดอยู่ระหว่างตาตุ่มนอกซ่ึงเปรียบเสมือน    
เนินดินใหญ่ กับปุ่มกระดูกส้นเท้าซ่ึงเปรียบเสมือนเนินดินเล็ก 
ตําแหน่ง: จากตาตุ่มนอกเฉียงลงด้านหน้า ตรงแอ่งซ่ึงอยู่ด้านนอกต่อเอ็น extensor digitorum longus 
ข้อบ่งชี้: เจ็บแน่นหน้าอก ปวดสีข้าง ปวดลําคอ รักแร้บวม ไข้จับสั่น ตาปวดบวมแดง อาเจียน  
เรอเปรี้ยว ปวดชาขา ขาลีบ ขาอ่อนแรง โรคเหน็บชา เท้าบิดเข้าใน ปวดบวมข้อเท้า 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุ่น 
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     จู๋หลินช่ี 足足足足临临临临泣泣泣泣 Zúlínqì (GB 41): จุดซู จุดปาม่ายเจียวฮุ่ยท่ีเชื่อมกับเส้นต้าย 
จู๋ แปลว่า เท้า หลิน แปลว่า ควบคุม ชี่ แปลว่า น้ําตา จุดอยู่ท่ีเท้า ใช้รักษาความผิดปกติเก่ียวกับ
การหลั่งน้ําตา 
ตําแหน่ง: บริเวณหลังเท้า ตรงร่องระหว่างกระดูกฝ่าเท้าท่ี 4 กับ 5 โดยอยู่ด้านนอกต่อเอ็น 
extensor digiti minimi 
ข้อบ่งชี้: ไมเกรน เวียนศีรษะ ตาปวดบวมแดง ตาแห้ง น้ําตาไหล ปวดหางตา ปวดสีข้าง หูอ้ือ หูตึง 
หูหนวก วัณโรคต่อมน้ําเหลืองท่ีคอ รอบเดือนผิดปกติ เต้านมอักเสบ ปวดบวมหลังเท้า ปวดเกร็งเท้า
ไข้จับสั่น 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.67 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นถุงน้ําดี (GB 40 - GB 44) 

     ตี้อู่ฮุ่ย 地五会地五会地五会地五会 Dìwǔhuì (GB 42)  
ต้ี แปลว่า พ้ืนดิน อู่ แปลว่า ห้า ฮุ่ย แปลว่า บรรจบ หมายถึง นิ้วเท้าท้ัง 5 สัมผัสกับดิน การฝังเข็ม
จุดนี้ช่วยบรรเทาอาการปวด ทําให้ลงน้ําหนักได้เต็มเท้า 
ตําแหน่ง: บริเวณหลังเท้า ตรงร่องระหว่างกระดูกฝ่าเท้าท่ี 4 กับ 5 โดยอยู่ด้านในต่อเอ็น 
extensor digiti minimi 
ข้อบ่งชี้: ตาปวดบวมแดง ปวดหางตา คันตา ไมเกรน หูอ้ือ หูตึง หูหนวก ขากเป็นเลือด รักแร้บวม 
เต้านมอักเสบ ปวดหลังส่วนล่าง ปวดสีข้าง ปวดขา ปวดบวมหลังเท้า  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุ่น 
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     เสียซี 侠溪侠溪侠溪侠溪 Xiáxī (GB 43): จุดหยิง  
เสีย หมายถึง ช่องแคบ ซี แปลว่า ลําธาร จุดนี้อยู่ตรงซอกระหว่างนิ้วเท้า 2 นิ้ว ซ่ึงเปรียบเป็นลําธาร 
ตําแหน่ง: ก่ึงกลางง่ามนิ้วเท้าท่ี 4 กับ 5 ตรงรอยต่อสีผิว 
ข้อบ่งชี้: กลุ่มโรคไข้ ปวดศีรษะ วิงเวียน ตาลาย แก้มบวม หูอ้ือ หูตึง หูหนวก ตาปวดบวมแดง
เจ็บแน่นหน้าอก ปวดสีข้าง ปวดบวมหลังเท้า เต้านมอักเสบ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุ่น 
     จู๋เช่ียวยิน 足足足足窍窍窍窍阴阴阴阴 Zúqiàoyīn (GB 44): จุดจิ่ง  
จู๋ แปลว่า เท้า เชี่ยว แปลว่า ทวารเปิด ยิน คือ ยินในยินหยาง อวัยวะจ้าง 5 เป็นยิน จุดอยู่ท่ีเท้า 
ใช้รักษาโรคของทวารเปิดอวัยวะจ้าง 
ตําแหน่ง: โคนเล็บนิ้วเท้าท่ี 4 ด้านนอก ห่างจากมุมฐานเล็บ 0.1 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ไมเกรน ตาปวดบวมแดง หูอ้ือ หูตึง หูหนวก คออักเสบ โรคคอตีบ เจ็บแน่นหน้าอก  
ปวดสีข้าง ปวดบวมหลังเท้า นอนไม่หลับ ฝันมาก รอบเดือนผิดปกติ กลุ่มโรคไข้ อัมพาตครึ่งซีก 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.1 ชุ่น หรือเจาะปล่อยเลือด 

12. จุดฝังเข็มบนเส้นตับ 
     ต้าตุน 大大大大敦敦敦敦 Dàdūn (LR 1): จุดจิ่ง   
ต้า แปลว่า ใหญ่ หมายถึง นิ้วหัวแม่เท้า ตุน แปลว่า หนา จุดนี้อยู่บนนิ้วหัวแม่เท้าซ่ึงเป็นบริเวณ
ท่ีใหญ่และหนา 
ตําแหน่ง: โคนเล็บนิ้วหัวแม่เท้าด้านนอก ห่างจากมุมฐานเล็บ 0.1 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ประจําเดือนมามาก ประจําเดือนมากะปริดกะปรอย ประจําเดือนไม่มา มดลูกหย่อน 
ไส้เลื่อน ปัสสาวะรดท่ีนอน กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ปัสสาวะหยด ปัสสาวะไม่ออก ปวดบวมอัณฑะ 
โรคลมชัก 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียง 0.1-0.2 ชุ่น หรือเจาะปล่อยเลือด 
     สิงเจียน 行行行行间间间间 Xíngjiān (LR 2): จุดหยิง  
สิง แปลว่า เดิน เจียน หมายถึง ร่องหรือแอ่ง จุดนี้อยู่ตรงร่องระหว่างข้อนิ้วเท้า 2 นิ้ว ซ่ึงชี่ของ
เส้นจิงลั่วไหลเวียนผ่าน 
ตําแหน่ง: ก่ึงกลางง่ามนิ้วหัวแม่เท้ากับนิ้วเท้าท่ี 2 ตรงรอยต่อสีผิว 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ปัสสาวะขัด ไส้เลื่อน รอบเดือนผิดปกติ ประจําเดือนมามาก 
ประจําเดือนมากะปริดกะปรอย ปวดประจําเดือน ตกขาว ตาปวดบวมแดง ต้อหิน ปวดทรวงอก 
ปวดสีข้าง อัมพาตใบหน้า โรคหลอดเลือดสมอง โรคลมชัก ปวดบวมหลังเท้า 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรงหรือเฉียง 0.5-0.8 ชุ่น 
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     ท่ายชง 太冲太冲太冲太冲 Tàichōng (LR 3): จุดซู จุดหยวน  
ท่าย แปลว่า ใหญ่ มาก ชง แปลว่า พุ่งออก จุดนี้เป็นทางผ่านเข้าออกของชี่ปริมาณมาก 
เนื่องจากเป็นจุดท่ีเส้นจิงเปฺย๋ของเส้นชงแยกออกมา 
ตําแหน่ง: บริเวณหลังเท้า ตรงร่องหน้าต่อตําแหน่งท่ีบรรจบกันของกระดูกฝ่าเท้า 1 กับ 2 
ข้อบ่งชี้: ชักในเด็ก โรคลมชัก ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ อัมพาตใบหน้า ตาปวดบวมแดง อาเจียน 
สะอึก ปวดสีข้าง รอบเดือนผิดปกติ ประจําเดือนมามาก ประจําเดือนมากะปริดกะปรอย 
ปัสสาวะหยด ปัสสาวะไม่ออก ปัสสาวะรดท่ีนอน กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ขาลีบ ขาอ่อนแรง ไส้เลื่อน 
ความดันโลหิตสูง ปวดบวมหลังเท้า 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.68 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นตับ (LR 1 - LR 4) 

 

     จงเฟิง 中封中封中封中封 Zhōngfēng (LR 4): จุดจิง 
จง แปลว่า กลาง เฟิง แปลว่า ขอบเนิน จุดนี้อยู่ระหว่างขอบของเส้นเอ็น 2 เส้น 
ตําแหน่ง: หน้าต่อตาตุ่มใน ตรงร่องอยู่ด้านในต่อเอ็น tibialis anterior อยู่ระหว่างเจฺย่ซี (ST 41) 
กับซางชิว (SP 5) 
ข้อบ่งชี้: ไส้เลื่อน ปวดหลังส่วนล่าง ปวดท้องน้อยด้านข้าง ฝันเปียก ปัสสาวะขัด ขาลีบ ขาอ่อนแรง 
ปวดตาตุ่มด้านใน 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุ่น 
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     หลีโกว 蠡蠡蠡蠡沟沟沟沟 Lígōu (LR 5): จุดลั่ว 
หลี แปลว่า รอยแหว่งของไม้ท่ีถูกหนอนแทะ โกว แปลว่า ร่อง เม่ือกระดกข้อเท้าข้ึน จุดอยู่ตรง
ร่องระหว่างกล้ามเนื้อกับกระดูก 
ตําแหน่ง: เหนือยอดตาตุ่มใน 5 ชุ่น อยู่กลางกระดูกแข้ง 
ข้อบ่งชี้: ไส้เลื่อน ปวดบวมอัณฑะ ปัสสาวะขัด ปัสสาวะรดท่ีนอน กลั้นปัสสาวะไม่ได้ มดลูกหย่อน    
รอบเดือนผิดปกติ ตกขาวปนเลือด คันอวัยวะเพศ ปวดขา 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.5-0.8 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.69 แสดงตําแหน่งฝังเข็มบนเสน้ตับ (LR 5 - LR 7) 

 

     จงตู 中都中都中都中都 Zhōngdū (LR 6): จุดซ่ี 
จง แปลว่า กลาง ตู แปลว่า เมืองหลวง หมายถึง ศูนย์รวมของชี่และเลือด จุดนี้อยู่กึ่งกลาง 
ปลายขาด้านใน 
ตําแหน่ง: เหนือยอดตาตุ่มใน 7 ชุ่น อยู่กลางกระดูกแข้ง 
ข้อบ่งชี้: ไส้เลื่อน อุจจาระร่วง ท้องอืด ประจําเดือนมามาก ประจําเดือนมากะปริดกะปรอย 
น้ําคาวปลาไม่แห้ง ปวดท้องน้อยด้านข้าง ปวดสีข้าง ขาลีบ ขาอ่อนแรง 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.5-0.8 ชุ่น 
     ซีกฺวาน 膝膝膝膝关关关关 Xīguān (LR 7) 
ซี แปลว่า เข่า กฺวาน หมายถึง ข้อต่อ จุดอยู่ท่ีข้อเข่า 
ตําแหน่ง: อยู่หลังและใต้ต่อ medial condyle ของกระดูกแข้ง หลังยินหลิงเฉฺวียน (SP 9) 1 ชุ่น 
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ข้อบ่งชี้: ปวดบวมเข่า ปวดบวมสะบ้า ขาลีบ ขาอ่อนแรง เจ็บคอ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 
     ชฺวีเฉฺวียน 曲泉曲泉曲泉曲泉 Qūquán (LR 8): จุดเหอ 
ชฺวี แปลว่า โค้ง เฉฺวียน แปลว่า น้ําพุ หมายถึง แอ่ง เม่ืองอเข่าจุดนี้อยู่ท่ีแอ่งเหนือข้อเข่าด้านใน 
ตําแหน่ง: เหนือปลายรอยพับเข่าด้านในเม่ืองอเข่า หน้าต่อจุดเกาะของเอ็น semitendinosus 
และ semimembranosus อยู่ชิดขอบหลัง medial epicondyle ของกระดูกต้นขา 
ข้อบ่งชี้: ไส้เลื่อน ปวดอวัยวะเพศ ฝันเปียก เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ปัสสาวะแสบ ปัสสาวะขัด 
ปัสสาวะบ่อย รอบเดือนผิดปกติ ปวดประจําเดือน ตกขาว มดลูกหย่อน คันอวัยวะเพศ 
ปวดท้องน้อยด้านข้าง ขาลีบ ขาอ่อนแรง ปวดเข่า ปวดขาด้านใน ปวดท้องหลังคลอด 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น 

 

ภาพท่ี 3.70 แสดงตําแหน่งชฺวีเฉฺวียน (LR 8) 
 

     ยินปาว 阴包阴包阴包阴包 Yīnbāo (LR 9) 
ยิน คือ ยินในยินหยาง ปาว แปลว่า ห่อหุ้ม หมายถึง มดลูกหรืออัณฑะ จุดอยู่ท่ีขาด้านในเป็นยิน  
ชี่ของเส้นตับเชื่อมต่อกับมดลูกและอัณฑะท่ีจุดนี ้
ตําแหน่ง: เหนือต่อ medial epicondyle ของกระดูกต้นขา 4 ชุ่น ระหว่างกล้ามเนื้อ vastus medialis 
กับ sartorius 
ข้อบ่งชี้: ปวดหลังส่วนล่าง ปวดกระเบนเหน็บ ปวดท้องน้อยด้านข้าง รอบเดือนผิดปกติ ปัสสาวะขัด 
ปัสสาวะรดท่ีนอน กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ไส้เลื่อน 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-2 ชุ่น 
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     จู๋อู๋หล่ี 足五里足五里足五里足五里 Zúwǔlǐ (LR 10) 
จู๋ แปลว่า เท้า อู่ แปลว่า ห้า หล่ี หมายถึง ความยาวชุ่น จุดนี้อยู่เหนือจีเหมิน (SP 11) 5 ชุ่น  
ตําแหน่ง: ใต้ชี่ชง (ST 30) 3 ชุ่น อยู่ชิดขอบนอกของกล้ามเนื้อ abductor longus 
ข้อบ่งชี้: ปวดท้องน้อยด้านข้าง ท้องอืด ปัสสาวะขัด ปวดบวมอัณฑะ หนังหุ้มอัณฑะอักเสบ 
มดลูกหย่อน คันอวัยวะเพศ วัณโรคต่อมน้ําเหลืองท่ีคอ ง่วงเหงาหาวนอน 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-2 ชุ่น 

 
ภาพท่ี 3.71 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นตับ (LR 10 - LR 12) 

 

     ยินเหลียน 阴廉阴廉阴廉阴廉 Yīnlián (LR 11) 
ยิน คือ ยินในยินหยาง เหลียน แปลว่า ด้านข้างหรือขอบ หมายถึง ด้านข้างของอวัยวะสืบพันธุ์
ภายนอก จุดนี้อยู่ท่ีต้นขาด้านในซ่ึงเป็นยิน 
ตําแหน่ง: ใต้ชี่ชง (ST 30) 2 ชุ่น อยู่ชิดขอบนอกของกล้ามเนื้อ abductor longus 
ข้อบ่งชี้: รอบเดือนผิดปกติ ปวดท้องน้อย ตกขาว ปวดต้นขา 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-2 ชุ่น 
     จี๋ม่าย 急急急急脉脉脉脉 Jímài (LR 12) 
จ๋ี แปลว่า เร็ว ด่วน ม่าย แปลว่า ชีพจร จุดอยู่ท่ีต้นขาด้านใน ชิดหลอดเลือดแดงซ่ึงคลําได้ชีพจร 
ตําแหน่ง: ตรงรอยพับขาหนีบ ระดับเดียวกับขอบบนของกระดูกหัวหน่าว ห่างจากแนวก่ึงกลาง
ท้องน้อยตามแนวระนาบ 2.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ไส้เลื่อน ปวดอวัยวะเพศ ปวดท้องน้อยด้านข้าง มดลูกหย่อน ปวดประจําเดือน 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุ่น ระวังถูกหลอดเลือดแดง femoral 
หมายเหตุ: นิยมลนยามากกว่าฝังเข็ม 
 



 
 
142                                                               บทท่ี 3 จุดฝังเข็มและเส้นจิงลั่ว 
 

     จางเหมิน 章章章章门门门门 Zhāngmén (LR 13): จุดมู่ของม้าม จุดอิทธิพลของอวัยวะจ้าง 
จาง แปลว่า รุ่งเรือง มาก เหมิน แปลว่า ประตู หมายถึง ทางเข้าออกของชี่อวัยวะจ้าง 5 
ตําแหน่ง: ใต้ปลายกระดูกซ่ีโครงท่ี 11 หรืออยู่ตรงปลายข้อศอกซ่ึงสัมผัสแนวเส้นก่ึงกลางรักแร้      
ในท่านอนหงายและงอข้อศอก 
ข้อบ่งชี้: ดีซ่าน ปวดสีข้าง เป็นก้อนในท้อง ตับม้ามโต ปวดแน่นท้อง ท้องอืด อุจจาระร่วง ท้องร้อง 
อาเจียน 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.8-1 ชุ่น 
     ชีเหมิน 期期期期门门门门 Qīmén (LR 14): จุดมู่ของตับ 
ชี หมายถึง รอบ เหมิน แปลว่า ประตู ชี่ในเส้นจิ่งลัวไหลเวียนครบ 1 รอบท่ีจุดนี้   
ตําแหน่ง: ตรงช่องซ่ีโครงท่ี 6 ห่างจากแนวก่ึงกลางหน้าอกตามแนวระนาบ 4 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: เจ็บแน่นหน้าอก ปวดสีข้าง อาเจียน ท้องอืด อุจจาระร่วง เต้านมอักเสบ เรอเปรี้ยว 
สะอึก จุกเสียดยอดอก ซึมเศร้า เป็นจุดสําคัญในการรักษาโรคของตับและถุงน้ําดี 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงหรือแทงราบ 0.5-0.8 ชุ่น 
หมายเหตุ: ไม่ควรแทงลึก เพราะอาจเป็นอันตรายต่อตับ 

13. จุดฝังเข็มบนเส้นตู 
     ฉางเฉียง 长强长强长强长强 Chángqiáng (GV 1): จุดลั่ว 
ฉาง แปลว่า ยาว เฉียง แปลว่า แข็งแกร่ง มาก หมายถึง จุดนี้มีประสิทธิผลในการรักษามาก
เนื่องจากเป็นท่ีรวมของเส้นหยางจึงมีปริมาณหยางชี่มาก จากจุดนี้ชี่ไหลเวียนข้ึนบนเป็น
ระยะทางยาวมาก 
ตําแหน่ง: อยู่ก่ึงกลางระหว่างปลายกระดูกก้นกบกับทวารหนัก 
ข้อบ่งชี้: อุจจาระร่วง ท้องผูก อุจจาระมีเลือดปน ริดสีดวงทวาร ไส้ตรงหย่อน โรคจิตซึมเศร้า   
คลุ้มคลั่ง โรคลมชัก ปวดหลังส่วนล่าง ปวดกระเบนเหน็บ ปวดก้นกบ 
วิธีแทงเข็ม: แทงชิดกระดูกก้นกบ 0.8-1 ชุ่น 
หมายเหตุ: การแทงตรงอาจเป็นอันตรายต่อไส้ตรง 
     ยาวซู 腰腰腰腰俞俞俞俞 Yāoshū (GV 2) 
ยาว แปลว่า เอว ซู แปลว่า จุดฝังเข็ม พ้องเสียงกับคําท่ีแปลว่า ขนส่ง เป็นจุดท่ีส่งชี่ไปสู่เอว 
ตําแหน่ง: ก่ึงกลาง sacral hiatus 
ข้อบ่งชี้: ปวดกระดูกสันหลังเอว ริดสีดวงทวาร รอบเดือนผิดปกติ ขาลีบ ขาอ่อนแรง โรคบิด   
ไส้ตรงหย่อน อุจจาระเลือดปน ท้องผูก โรคลมชัก 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงข้ึน 0.5-1 ชุ่น  
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     ยาวหยางกฺวาน 腰腰腰腰阳关阳关阳关阳关 Yāoyángguān (GV 3) 

ยาว แปลว่า เอว หยาง คือ หยางในยินหยาง กฺวาน แปลว่า ด่าน จุดนี้อยู่บริเวณเอวซ่ึงมีหยางไตมาก
และเป็นทางผ่านของหยางชี่ 
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังเอวท่ี 4 
ข้อบ่งชี้: ปวดหลังส่วนล่าง ปวดกระเบนเหน็บ ขาลีบ ขาอ่อนแรง ตกขาว รอบเดือนผิดปกติ ฝันเปียก 
เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงข้ึน 0.5-1 ชุ่น 
     ม่ิงเหมิน 命命命命门门门门 Mìngmén (GV 4) 
มิ่ง แปลว่า ชีวิต เหมิน แปลว่า ประตู มิ่งเหมิน คือ ประตูแห่งชีวิต ตําแหน่งอยู่ระหว่างไต 2 ข้าง 
เป็นแหล่งทุนพ้ืนฐานของร่างกาย 
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังเอวท่ี 2 
ข้อบ่งชี้: ปวดกระดูกสันหลังเอว ปวดท้องน้อยด้านข้าง อุจจาระร่วง ปัสสาวะบ่อย ขาลีบ ขาอ่อนแรง 
รอบเดือนผิดปกติ ตกขาวมีเลือดปน ปวดประจําเดือน สตรีมีบุตรยาก เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 
ฝันเปียก เป็นจุดสําคัญในการรักษาภาวะหยางพร่อง 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงข้ึน 0.5-1 ชุ่น 
หมายเหตุ: นิยมใช้การลนยา 
     เสฺวียนซู 悬悬悬悬枢枢枢枢 Xuánshū (GV 5) 
เสฺวียน แปลว่า แขวน ลอย ซู แปลว่า แกนหมุน เป็นตําแหน่งท่ีไม่แตะพ้ืนเวลานอนราบและเป็นแกน     
ของการหมุนเอว  
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังเอวท่ี 1 
ข้อบ่งชี้: ปวดหลังส่วนเอว ปวดท้อง ท้องอืด อุจจาระร่วง โรคบิด อาหารไม่ย่อย 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงข้ึน 0.5-1 ชุ่น  
หมายเหตุ: นิยมใช้การลนยา 
     จี่จง 脊脊脊脊中中中中 Jǐzhōng (GV 6) 
จ่ี แปลว่า กระดูกสันหลัง จง แปลว่า กลาง เป็นจุดก่ึงกลางของแนวกระดูกสันหลัง 
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังอกท่ี 11 
ข้อบ่งชี้: ปวดกระดูกสันหลังเอว โรคลมชัก ดีซ่าน อุจจาระร่วง ริดสีดวงทวาร ไส้ตรงหย่อน 
อุจจาระมีเลือดปน เด็กขาดสารอาหาร 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงข้ึน 0.5-1 ชุ่น 
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     จงซู 中枢中枢中枢中枢 Zhōngshū (GV 7) 

จง แปลว่า กลาง ซู แปลว่า แกนหมุน จุดนี้เป็นแกนหมุนของกระดูกสันหลัง 
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังอกท่ี 10 
ข้อบ่งชี้: ปวดกระดูกสันหลังเอว ดีซ่าน อาเจียน ท้องอืด ปวดกระเพาะอาหาร สะอึก เบื่ออาหาร 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงข้ึน 0.5-1 ชุ่น 
     จินซัว 筋筋筋筋缩缩缩缩 Jīnsuō (GV 8) 
จิน แปลว่า เอ็น กล้ามเนื้อ ซัว แปลว่า หด เกร็ง ด้านข้างจุดนี้เป็นจุดเป้ยซูของตับ ตับกํากับเอ็น 
จุดนี้ใช้รักษาภาวะเอ็นกล้ามเนื้อหดเกร็ง 
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังอกท่ี 9 
ข้อบ่งชี้: โรคลมชัก หลังแข็ง ปวดกระเพาะอาหาร 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงข้ึน 0.5-1 ชุ่น 
     จื้อหยาง 至阳至阳至阳至阳 Zhìyáng (GV 9) 
จ้ือ แปลว่า ถึง หยาง คือ หยางในยินหยาง แผ่นหลังเป็นหยาง จุดนี้ตรงกับกระบังลม ซ่ึงเป็นแนว
แบ่งระหว่างยินกับหยาง ชี่ของเส้นตูไหลมาถึงจุดนี้จะเปลี่ยนจากยินในหยางเป็นหยางในหยาง 
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังอกท่ี 7 
ข้อบ่งชี้: ปวดกระเพาะอาหาร ดีซ่าน เจ็บแน่นหน้าอก ปวดสีข้าง ไอ หอบ ปวดหลัง หลังแข็ง 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงข้ึน 0.5-1 ชุ่น 
     หลิงถาย 灵灵灵灵台台台台 Língtái (GV 10) 
หลิง แปลว่า จิตวิญญาณ ถาย แปลว่า แท่น หลิงถาย คือ แท่นว่าราชการของจักรพรรดิ จุดนี้อยู่ใกล้
หัวใจซ่ึงเป็นจักรพรรดิของอวัยวะจ้างฝู่ 
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังอกท่ี 6 
ข้อบ่งชี้: ไอ หอบ ปวดหลัง ปวดตึงต้นคอ ตุ่มฝีหนอง 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงข้ึน 0.5-1 ชุ่น 
     เสินต้าว 神道神道神道神道 Shéndào (GV 11) 
เสิน หมายถึง สติสัมปชัญญะ จิตใจ ต้าว แปลว่า เส้นทาง จุดนี้อยู่ข้างซินซู (BL 15) เป็นจุดท่ีชี่
ของเส้นตูไหลเวียนเชื่อมกับหัวใจซ่ึงควบคุมเสิน  
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังอกท่ี 5 
ข้อบ่งชี้: โรคลมชัก ซึมเศร้า ใจสั่น หลงลืมง่าย หลังแข็ง ปวดสันหลัง เจ็บหน้าอก นอนไม่หลับ 
อ่อนเพลียเรื้อรัง 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงข้ึน 0.5-1 ชุ่น 
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     เซินจู้ 身身身身柱柱柱柱 Shēnzhù (GV 12) 
เซิน แปลว่า ร่างกาย จู้ แปลว่า เสาคํ้า จุดนี้อยู่ข้างเฟ่ยซู (BL 13) ปอดกํากับชี่ท้ังร่างกายซ่ึงมี
พละกําลังเหมือนเสาคํ้า 
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังอกท่ี 3 
ข้อบ่งชี้: ไข้ ปวดศีรษะ โรคลมชัก ปวดหลัง หลังแข็ง ฝีท่ีหลัง ไอ หอบ โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงข้ึน 0.5-1 ชุ่น 
     ถาวต้าว 陶陶陶陶道道道道  Táodào (GV 13) 
ถาว หมายถึง ปล่องไฟ ต้าว แปลว่า เส้นทาง ชี่และความร้อนลอยข้ึนผ่านจุดนี้ เปรียบเสมือน
ควันท่ีออกจากปล่องไฟ 
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังอกท่ี 1 
ข้อบ่งชี้: ไอ หอบ ไข้จับสั่น ไข้ ไข้เป็นเวลาหลังบ่าย ปวดศีรษะ หลังแข็ง 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงข้ึน 0.5-1 ชุ่น 
     ต้าจุย 大大大大椎椎椎椎 Dàzhuī (GV 14) 
ต้า แปลว่า ใหญ่ จุย คือ กระดูกสันหลัง กระดูกต้นคอท่ี 7 มีขนาดใหญ่ท่ีสุด 
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกต้นคอท่ี 7 
ข้อบ่งชี้: ไข้จับสั่น ไอ หอบ ร้อนจากกระดูก เหง่ือออกง่าย เหง่ือออกขณะหลับ กลัวหนาว ไข้หวัด 
ตาปวดบวมแดง ปวดศีรษะ ปวดตึงต้นคอ ปวดไหล่ ปวดตึงหลัง หลังแอ่น โรคลมชัก ชักในเด็ก 
โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง ลมพิษ หัด โรคลมแดด อหิวาตกโรค หัดเยอรมัน ดีซ่าน   
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงข้ึน 0.5-1 ชุ่น หรือเจาะปล่อยเลือด 
     หย่าเหมิน 哑哑哑哑门门门门 Yǎmén (GV 15) 
หย่า แปลว่า ใบ้ เหมิน แปลว่า ประตู ด้านหน้าจุดนี้ตรงกับลิ้นและคอหอย ใช้รักษาอาการเสียงหาย 
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกต้นคอท่ี 1 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ ปวดตึงต้นคอ เสียงหายเฉียบพลัน โรคฮีสทีเรีย ลิ้นแข็งพูดไม่ได้ เลือดกําเดาไหล 
โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง โรคลมชัก หูหนวก เป็นใบ้ โรคสมองพิการ โรคหลอดเลือดสมอง 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรงหรือแทงเฉียงลง 0.5-1 ชุ่น 
หมายเหตุ: ไม่ควรแทงเฉียงข้ึนหรือแทงลึกเกินไป อาจเป็นอันตรายต่อ medulla 

 เฟิงฝู่ 风府风府风府风府 Fēngfǔ (GV 16) 

เฟิง แปลว่า ลม ฝู่ แปลว่า จวน จุดนี้อยู่บนสุดของแนวกระดูกสันหลัง แนวเดียวกับเฟิงฉือ (GB 20) 
และอ้ีเฟิง (TE 17) โดยมีตําแหน่งอยู่ก่ึงกลาง เป็นจุดควบคุมลมและเป็นทางผ่านเข้าออกของเสฺยชี่ลม 
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ตําแหน่ง: แนวก่ึงกลางศีรษะ ใต้ external occipital protuberance ตรงร่องระหว่างกล้ามเนื้อ
trapezius สองข้าง เหนือแนวชายผมขอบท้ายทอย 1 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: โรคหลอดเลือดสมอง เสียงหายเฉียบพลัน โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง ปวดตึงต้นคอ ปวดศีรษะ 
เวียนศีรษะ เจ็บคอ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรงหรือแทงเฉียงลง 0.5-1 ชุ่น 
หมายเหตุ: ไม่ควรแทงเฉียงข้ึนหรือแทงลึกเกินไป อาจเป็นอันตรายต่อ medulla 

 
ภาพท่ี 3.72 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นตู (GV 15 - GV 27) 

 
     หน่าวฮู่ 脑脑脑脑户户户户 Nǎohù (GV 17) 
หน่าว แปลว่า สมอง ฮู่ แปลว่า ประตู จุดนี้เป็นประตูสําหรับชี่เข้าสู่สมอง 
ตําแหน่ง: แนวก่ึงกลางศีรษะ ตรงรอยบุ๋มท่ีขอบบนของ external occipital protuberance 
เหนือแนวชายผมขอบท้ายทอย 2.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ปวดตึงต้นคอ เสียงแหบ โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง โรคลมชัก 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.5-1 ชุ่น 
     เฉียงเจียน 强强强强间间间间 Qiángjiān (GV 18) 
เฉียง แปลว่า แข็งแกร่ง เจียน แปลว่า ร่องหรือแอ่ง จุดนี้อยู่ระหว่างกะโหลกศีรษะ 2 แผน่ซ่ึงแข็งมาก 
ตําแหน่ง: แนวก่ึงกลางศีรษะ เหนือแนวชายผมขอบท้ายทอย 4 ชุ่น 
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ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ปวดตึงต้นคอ โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.5-0.8 ชุ่น 
     โฮ่วติ่ง 后后后后顶顶顶顶 Hòudǐng (GV 19) 
โฮ่ว แปลว่า ด้านหลัง ต่ิง แปลว่า ยอด จุดสูงสุด จุดนี้มีตําแหน่งอยู่ด้านหลังยอดกระหม่อม 
ตําแหน่ง: แนวก่ึงกลางศีรษะ เหนือแนวชายผมขอบท้ายทอย 5.5 ชุ่น หรือ 1.5 ชุ่น หลังป่ายฮุ่ย (GV 20) 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะกลางกระหม่อม ปวดท้ายทอย ปวดตึงต้นคอ เวียนศีรษะ โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง 
โรคลมชัก 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.5-0.8 ชุ่น 
     ป่ายฮุ่ย 百百百百会会会会 Bǎihuì (GV 20) 
ป่าย แปลว่า ร้อย ฮุ่ย แปลว่า จุดรวมพล เป็นจุดเชื่อมตัดระหว่างเส้นตูกับเส้นหยางทุกเส้น 
ตําแหน่ง: แนวก่ึงกลางศีรษะ เหนือแนวชายผมขอบหน้าผาก 5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ หูอ้ือ โรคหลอดเลือดสมอง โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง โรคลมชัก 
นอนไม่หลับ หลงลืม ไส้ตรงหย่อน มดลูกหย่อน อุจจาระร่วงเรื้อรัง ภาวะช็อก 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.5-0.8 ชุ่น 
หมายเหตุ: ใช้การลนยากรณีท่ีต้องการดึงหยางข้ึน 
     เฉียนติ่ง 前前前前顶顶顶顶 Qiándǐng (GV 21) 
เฉียน แปลว่า ด้านหน้า ต่ิง แปลว่า ยอด จุดสูงสุด จุดนี้อยู่ด้านหน้าของยอดกระหม่อม 
ตําแหน่ง: แนวก่ึงกลางศีรษะ เหนือแนวชายผมขอบหน้าผาก 3.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ตาพร่ามัว ไซนัสอักเสบ โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง โรคลมชัก 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.5-0.8 ชุ่น 
     ซ่ินฮุ่ย 囟囟囟囟会会会会 Xìnhuì (GV 22) 
ซิ่น แปลว่า กระหม่อมหน้าของเด็ก ฮุ่ย แปลว่า บรรจบ เม่ือโตข้ึนกระหม่อมหน้าจะปิด 
ตําแหน่ง: แนวก่ึงกลางศีรษะ เหนือแนวชายผมขอบหน้าผาก 2 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ไซนัสอักเสบ เลือดกําเดาไหล โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง โรคลมชัก 
ชักในเด็ก 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.5-0.8 ชุ่น 
หมายเหตุ: ไม่ควรฝังเข็มในทารกท่ีกระหม่อมหน้ายังไม่ปิด 
     ซ่างซิง 上上上上星星星星 Shàngxīng (GV 23) 
ซ่าง แปลว่า ด้านบน ซิง แปลว่า ดาว สมัยโบราณเชื่อว่าจมูกเชื่อมกับจักรวาล ดวงตาเชื่อมกับ
ดวงจันทร์และดวงดาวท่ีจุดนี้ จึงใช้รักษาโรคของจมูกและการมองเห็น  
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ตําแหน่ง: แนวก่ึงกลางศีรษะ เหนือแนวชายผมขอบหน้าผาก 1 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง น้ํามูกไหล ไซนัสอักเสบ เลือดกําเดาไหล 
ปวดตา ไข้จับสั่น กลุ่มโรคไข้ 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.5-1 ชุ่น หรือเจาะปล่อยเลือด 
     เสินถิง 神庭神庭神庭神庭 Shéntíng (GV 24) 
เสิน หมายถึง สติสัมปชัญญะ จิตใจ ถิง แปลว่า ลาน ห้องโถง จุดนี้เปรียบเสมือนเป็นท่ีอยู่ของเสิน  
ตําแหน่ง: แนวก่ึงกลางศีรษะ เหนือแนวชายผมขอบหน้าผาก 0.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้ : ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ไซนัสอักเสบ เลือดกําเดาไหล โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง       
นอนไม่หลับ ใจสั่น วิตกกังวล ตาปวดบวมแดง โรคลมชัก ตาบอดกลางคืน ต้อเนื้อ ต้อกระจก 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.5-0.8 ชุ่น  
     ซู่เหลียว 素素素素髎髎髎髎 Sùliáo (GV 25) 
ซู่ แปลว่า บริสุทธิ์ หมายถึง สีขาว เหลียว แปลว่า ร่องระหว่างกระดูก จุดนี้อยู่ตรงปลายยอดจมูก
ตรงร่องผนังก้ันจมูก จมูกเป็นทวารเปิดของปอด สีของปอด คือ สีขาว  
ตําแหน่ง: ก่ึงกลางปลายจมูก 
ข้อบ่งชี้: เลือดกําเดาไหล ไซนัสอักเสบ, rosacea ภาวะขาดออกซิเจนในทารก หมดสติ ชัก 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงข้ึน 0.3-0.5 ชุ่น หรือเจาะปล่อยเลือด 
     สุ่ยโกว 水沟水沟水沟水沟 Shuǐgōu (GV 26); เหรินจง 人中人中人中人中 Rénzhōng ก็เรียก 
สุ่ย แปลว่า น้ํา โกว แปลว่า ร่องน้ํา จุดนี้อยู่บนร่องใต้จมูก  
เหริน แปลว่า คน จง แปลว่า ตรงกลาง จุดนี้อยู่ระหว่างปากกับจมูก จมูกเชื่อมกับฟ้า ปากเชือ่มกับดิน 
ส่วนคนอยู่ตรงกลาง   
ตําแหน่ง: ตรงจุดแบ่งระหว่าง 1/3 บนกับ 2/3 ล่างของร่องใต้จมูก 
ข้อบ่งชี้: ภาวะช็อก หมดสติ เป็นลม โรคลมชัก โรคลมแดด โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง เลือดกําเดาไหล 
ขากรรไกรแข็ง โรคหลอดเลือดสมอง อัมพาตใบหน้า คัดจมูก เอวเคล็ด 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงข้ึน 0.3-0.5 ชุ่น 
     ตุ้ยตวน 兑兑兑兑端端端端 Duìduān (GV 27) 

ตุ้ย ภาษาโบราณ หมายถึง ปาก ริมฝีปาก ตวน แปลว่า ส่วนปลาย จุดนี้อยู่ตรงปลายจุดก่ึงกลาง
ขอบบนของริมฝีปากบน  
ตําแหน่ง: จุดก่ึงกลางขอบบนของริมฝีปากบน 
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ข้อบ่งชี้: หมดสติ เป็นลม โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง ริมฝีปากกระตุก อัมพาตใบหน้า ปวดบวมเหงือก 
มีกลิ่นปาก ปวดฟัน เลือดกําเดาไหล 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงข้ึน 0.2-0.3 ชุ่น  
     หยินเจียว 龈龈龈龈交交交交 Yínjiāo (GV 28) 

หยิน แปลว่า เหงือก เจียว แปลว่า ตัดกัน เป็นจุดท่ีเส้นตูกับเส้นเริ่นเชื่อมตัดกัน และเป็นจุดท่ี
เหงือกบนเชื่อมกับริมฝีปากบน 
ตําแหน่ง: ตรงรอยต่อระหว่างเหงือกกับเยื่อรั้งริมฝีปากบน 
ข้อบ่งชี้: อัมพาตใบหน้า เหงือกอักเสบ มีกลิ่นปาก เลือดกําเดาไหล ไซนัสอักเสบ เอวเคล็ด       
โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง ริดสีดวงทวาร 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงข้ึน 0.2-0.3 ชุ่น หรือเจาะปล่อยเลือด 

14. จุดฝังเข็มบนเส้นเริ่น 
     ฮุ่ยยิน 会阴会阴会阴会阴 Huìyīn (CV 1): จุดลั่ว 
ฮุ่ย แปลว่า พบกัน เชื่อมกัน ยิน คือ ยินในยินหยาง เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นเริ่น เส้นตู และเส้นชง 
ตําแหน่งอยู่ระหว่างทวารเปิดของยินท้ังสอง 
ตําแหน่ง: บริ เวณฝี เย็บ ตรงจุดก่ึงกลางระหว่างขอบหลังโคนอัณฑะกับทวารหนักในเพศชาย               
หรือระหว่างขอบล่างแคมใหญ่กับทวารหนักในเพศหญิง 
ข้อบ่งชี้: รอบเดือนผิดปกติ ปัสสาวะขัด คันอวัยวะเพศ ช่องคลอดอักเสบ ปวดบวมอวัยวะเพศ 
มดลูกหย่อน ไส้ตรงหย่อน ไส้เลื่อน ฝันเปียก โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง ภาวะขาดออกซิเจนเหตุจมน้ํา 
หมดสติ ริดสีดวงทวาร 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น หรือลนยา 
หมายเหตุ: ไม่ควรใช้ในสตรีตั้งครรภ์ 
     ชฺวีกู่ 曲骨曲骨曲骨曲骨 Qūgǔ (CV 2) 
ชฺวี แปลว่า โค้ง กู่ แปลว่า กระดูก จุดนี้อยู่บนช่วงโค้งของขอบบนกระดูกหัวหน่าว 
ตําแหน่ง: แนวก่ึงกลางท้องน้อย อยู่ชิดขอบบนของกระดูกหัวหน่าว 
ข้อบ่งชี้: ปัสสาวะขัด ปัสสาวะรดท่ีนอน กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ไส้เลื่อน เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 
ฝันเปียก ปวดประจําเดือน รอบเดือนผิดปกติ ตกขาว หนังหุ้มอัณฑะอักเสบ ช่องคลอดอักเสบ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น 
หมายเหตุ: ต้ังแต่ CV 2 - CV 13 ไม่ควรใช้ในสตรีตั้งครรภ์ 
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     จงจี๋ 中极中极中极中极 Zhōngjí (CV 3): จุดมู่ของกระเพาะปัสสาวะ 
จง แปลว่า กลาง จ๋ี แปลว่า ข้ัว เป็นจุดก่ึงกลางของระยะห่างระหว่างกระหม่อมกับส้นเท้า  
ตําแหน่ง: แนวก่ึงกลางท้องน้อย ใต้สะดือ 4 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปัสสาวะขัด ปัสสาวะไม่ออก ปัสสาวะรดท่ีนอน กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ไส้เลื่อน ฝันเปียก    
เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ รอบเดือนผิดปกติ ปวดประจําเดือน ช่องคลอดอักเสบ ตกขาว      
สตรีมีบุตรยาก มดลูกหย่อน 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.5 ชุ่น ควรให้ปัสสาวะก่อนทุกครั้ง 
 

 
ภาพท่ี 3.73 แสดงจุดฝังเข็มบนเส้นเร่ิน (CV 3 - CV 22) 

     กฺวานหยวน 关元关元关元关元 Guānyuán (CV 4): จุดมู่ของลําไส้เล็ก  
กฺวาน แปลว่า ด่าน หยวน หมายถึง หยวนชี่ เป็นแหล่งสะสมหยวนชี่ของร่างกาย  
ตําแหน่ง: แนวก่ึงกลางท้องน้อย ใต้สะดือ 3 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: โรคหลอดเลือดสมอง ร่างกายทรุดโทรม ไส้ตรงหย่อน ไส้เลื่อน เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 
ฝันเปียก รอบเดือนผิดปกติ ปวดประจําเดือน ตกขาว ตกเลือดหลังคลอด ภาวะมีบุตรยาก 
ปัสสาวะขัด ปัสสาวะรดท่ีนอน กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ปวดท้องน้อย อาเจียน อุจจาระร่วง 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1.5 ชุ่น 
หมายเหตุ: นิยมใช้การลนยา 
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     สือเหมิน 石门石门石门石门 Shímén (CV 5): จุดมู่ของซานเจียว  
สือ แปลว่า หิน หมายถึง ก้อนจากชี่ติดขัด เหมิน แปลว่า ประตู จุดนี้ใช้รักษาภาวะชี่ติดขัด
บริเวณท้องน้อย 
ตําแหน่ง: แนวก่ึงกลางท้องน้อย ใต้สะดือ 2 ชุ่น  
ข้อบ่งชี้: บวมน้ํา ปัสสาวะขัด ไส้เลื่อน ฝันเปียก เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ตกขาว รอบเดือนผิดปกติ 
ประจําเดือนไม่มา ประจําเดือนมากะปริดกะปรอย ประจําเดือนมามาก ตกเลือดหลังคลอด ปวดท้อง 
อุจจาระร่วง ท้องอืด 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-2 ชุ่น 
     ช่ีห่าย 气海气海气海气海 Qìhǎi (CV 6) 
ชี่ หมายถึง หยวนชี่ ห่าย แปลว่า ทะเล จุดนี้เป็นทะเลแห่งหยวนชี่  
ตําแหน่ง: แนวก่ึงกลางท้องน้อย ใต้สะดือ 1.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ภาวะช็อก ปวดท้อง ท้องผูก อุจจาระร่วง โรคบิด ไส้เลื่อน ฝันเปียก เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ       
ปวดประจําเดือน ประจําเดือนไม่มา รอบเดือนผิดปกติ มดลูกหย่อน ภาวะมีบุตรยาก ปัสสาวะรดท่ีนอน   
กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ปัสสาวะขัด โรคหลอดเลือดสมอง เป็นจุดสําคัญในการบํารุงสุขภาพ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1.2 ชุ่น 
หมายเหตุ: นิยมใช้การลนยา 
     ยินเจียว 阴交阴交阴交阴交 Yīnjiāo (CV 7) 
ยิน คือ ยินในยินหยาง เจียว แปลว่า ตัดกัน เป็นจุดท่ีเส้นยิน 3 เส้น คือ เส้นชง เส้นเริ่น และเส้นไต 
มาเชื่อมตัดกัน 
ตําแหน่ง: แนวก่ึงกลางท้องน้อย ใต้สะดือ 1 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดท้อง บวมน้ํา รอบเดือนผิดปกติ ประจําเดือนไม่มา ไส้เลื่อน ตกขาว ตกเลือดหลังคลอด     
คันอวัยวะเพศ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-2 ชุ่น  
     เสินเชฺว่ีย 神神神神阙阙阙阙 Shénquè (CV 8) 
เสิน หมายถึง สติสัมปชัญญะ จิตใจ เชฺวี่ย หมายถึง ประตูวัง ทารกในครรภ์รับชี่และเลือดจากมารดา
ทางสายสะดือ สะดือจึงเป็นประตูของเสินชี่  
ตําแหน่ง: ก่ึงกลางสะดือ 
ข้อบ่งชี้: ภาวะช็อก โรคหลอดเลือดสมอง ปวดท้อง ท้องอืด ท้องร้อง อุจจาระร่วงเรื้อรัง ท้องผูก 
บวมน้ํา ปัสสาวะขัด ไส้ตรงหย่อน 
วิธีแทงเข็ม: ไม่นิยมฝังเข็ม มักใช้การลนยาค่ันเกลือหรือขิง 
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     สุ่ยเฟิน 水分水分水分水分 Shuǐfēn (CV 9)  
สุ่ย แปลว่า น้ํา เฟิน แปลว่า แยก จุดนี้อยู่ตรงกับตําแหน่งลําไส้เล็กซ่ึงมีหน้าท่ีคัดแยกของเสีย
ออกจากสารอาหารและน้ํา  
ตําแหน่ง: แนวก่ึงกลางท้อง เหนือสะดือ 1 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: บวมน้ํา ปัสสาวะขัด ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด อุจจาระร่วง 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-2 ชุ่น 
หมายเหตุ: นิยมใช้การลนยา 
     เซ่ียหว่าน 下下下下脘脘脘脘 Xiàwǎn (CV 10) 

เซี่ย แปลว่า ด้านล่าง หว่าน แปลว่า กระเพาะอาหาร ใต้จุดนี้ตรงกับกระเพาะอาหารส่วนล่าง 
ตําแหน่ง: แนวก่ึงกลางท้อง เหนือสะดือ 2 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดท้อง ท้องร้อง ท้องอืด อุจจาระร่วง อาเจียน อาหารไม่ย่อย เป็นก้อนในท้อง 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.8-1.2 ชุ่น 
     เจี้ยนหล่ี 建建建建里里里里 Jiànlǐ (CV 11) 
เจ้ียน แปลว่า สร้าง หล่ี แปลว่า ใน หมายถึง ช่องท้อง จุดนี้ช่วยปรับชี่ในจงเจียว  
ตําแหน่ง: แนวก่ึงกลางท้อง เหนือสะดือ 3 ชุ่น 
ข้อบ่งชี:้ ปวดท้อง ปวดกระเพาะอาหาร ท้องร้อง ท้องอืด สะอึก คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร บวมน้ํา 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น  
     จงหว่าน 中中中中脘脘脘脘 Zhōngwǎn (CV 12): จุดมู่ของกระเพาะอาหาร จุดอิทธิพลของอวัยวะฝู ่
จง แปลว่า กลาง หว่าน แปลว่า กระเพาะอาหาร ใต้จุดนี้ตรงกับกระเพาะอาหารส่วนกลาง 
ตําแหน่ง: แนวก่ึงกลางท้อง เหนือสะดือ 4 ชุ่น หรือก่ึงกลางระหว่าง xiphisternal symphysis 
กับสะดือ 
ข้อบ่งชี้: ท้องอืด อุจจาระร่วง ปวดกระเพาะอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน เรอเปรี้ยว สะอึก เบื่ออาหาร 
อาหารไม่ย่อย ดีซ่าน โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง นอนไม่หลับ โรคลมชัก 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.8-1.5 ชุ่น 
     ซ่างหว่าน 上上上上脘脘脘脘 Shàngwǎn (CV 13) 
ซ่าง แปลว่า ด้านบน หว่าน แปลว่า กระเพาะอาหาร ใต้จุดนี้อยู่ตรงกับกระเพาะอาหารส่วนบน 
ตําแหน่ง: แนวก่ึงกลางท้อง เหนือสะดือ 5 ชุ่น  
ข้อบ่งชี้: ท้องอืด อุจจาระร่วง ปวดกระเพาะอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน เรอเปรี้ยว สะอึก เบื่ออาหาร 
โรคลมชัก 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.8-1.2 ชุ่น 
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     จฺว้ีเชฺว่ีย 巨巨巨巨阙阙阙阙 Jùquè (CV 14): จุดมู่ของหัวใจ 
จฺวี้ แปลว่า ใหญ่ เชฺวี่ย แปลวา่ ประตูวัง ชี่ไหลจากจุดนี้ไปสู่หัวใจ  
ตําแหน่ง: แนวก่ึงกลางท้อง เหนือสะดือ 6 ชุ่น  
ข้อบ่งชี้: เจ็บหน้าอก ใจสั่น โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง หงุดหงิด ปวดกระเพาะอาหาร อาเจียน 
เรอเปรี้ยว สะอึก โรคลมชัก หมดสติ 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงลง 0.5-1 ชุ่น 
หมายเหตุ: ไม่ควรแทงลึก เพราะอาจเป็นอันตรายต่อตับ 
     จิวเหว่ย 鸠尾鸠尾鸠尾鸠尾 Jiūwěi (CV 15): จุดลั่ว 
จิว เป็นชื่อนกเขาจําพวกหนึ่ง เหว่ย แปลว่า หาง จุดนี้อยู่บริเวณลิ้นปี่ซึ่งมีลักษณะเหมือนหางนกเขา   
ตําแหน่ง: ใต้ xiphoid process 
ข้อบ่งชี้: แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่น โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง โรคลมชัก ท้องอืด สะอึก 
อาเจียน 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงลง 0.4-0.6 ชุ่น 
     จงถิง 中庭中庭中庭中庭 Zhōngtíng (CV 16) 
จง แปลว่า กลาง ถิง หมายถึง ห้องโถง จุดนี้อยู่บริ เวณรอยต่อของกระดูกอกกับลิ้นปี่
เปรียบเสมือนห้องโถงกลางวัง 
ตําแหน่ง: แนวก่ึงกลางหน้าอก ตรง sternocostal angle ระดับเดียวกับช่องซ่ีโครงท่ี 5  
ข้อบ่งชี้: แน่นหน้าอก ปวดสีข้าง เจ็บหน้าอก เบื่ออาหาร สะอึก อาเจียน สํารอกนม 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุ่น 
     ถานจง 膻膻膻膻中中中中 Tánzhōng (CV 17): จุดมู่ของเยื่อหุ้มหัวใจ จุดอิทธิพลของชี ่
ถาน แปลว่า วังของหัวใจ หมายถึง เยื่อหุ้มหัวใจ จง แปลว่า กลาง จุดนี้อยู่กลางหน้าอก  
ตําแหน่ง: แนวก่ึงกลางหน้าอก ระดับช่องซ่ีโครงท่ี 4 หรือก่ึงกลางระหว่างหัวนม 
ข้อบ่งชี้: แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก หายใจกระชั้น ใจสั่น ไอ หอบ สะอึก อาเจียน กลืนลําบาก 
น้ํานมไม่พอ เต้านมอักเสบ 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุ่น 
     ยฺว่ีถาง 玉堂玉堂玉堂玉堂 Yùtáng (CV 18) 
ยฺวี่ แปลว่า หยก เป็นของมีค่า ถาง แปลว่า วัง จุดนี้ตําแหน่งตรงกับหัวใจ  
ตําแหน่ง: แนวก่ึงกลางหน้าอก ระดับช่องซ่ีโครงท่ี 3 
ข้อบ่งชี้: ไอ หอบ แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก อาเจียน หงุดหงิด 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุ่น 
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     จื่อกง 紫紫紫紫宫宫宫宫 Zǐgōng (CV 19) 
จ่ือ แปลว่า สีม่วง กง แปลว่า วัง สีม่วงเป็นสีเข้มท่ีสุดของไฟ หมายถึง หัวใจ จุดนี้เป็นท่ีอยู่ของหัวใจ 
ตําแหน่ง: แนวก่ึงกลางหน้าอก ระดับช่องซ่ีโครงท่ี 2 
ข้อบ่งชี้: ไอ หอบ แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก หงุดหงิด 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุ่น  
     หฺวาก้าย 华盖华盖华盖华盖 Huágài (CV 20) 
หฺวาก้าย แปลว่า ฉัตร ซ่ึงตําแหน่งอยู่สูงสุด เปรียบเป็นปอดซ่ึงมีหน้าท่ีปกป้องหัวใจ 
ตําแหน่ง: แนวก่ึงกลางหน้าอก ระดับช่องซ่ีโครงท่ี 1 
ข้อบ่งชี้: เจ็บแน่นหน้าอก ปวดสีข้าง ไอ หอบ 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุ่น 
     เสฺวียนจี 璇玑璇玑璇玑璇玑 Xuánjī (CV 21) 

เสฺวียน เป็นชื่อดาวดวงท่ี 2 จี เป็นชื่อดาวดวงท่ี 3 ของกลุ่มดาวหมีใหญ่ ซ่ึงเป็นศูนย์กลางของฟากฟ้า  
ตําแหน่ง: ใต้ suprasternal fossa 1 ชุ่น ตรงก่ึงกลางกระดูก manubrium 
ข้อบ่งชี้: ไอ หอบ เจ็บหน้าอก เจ็บคอ 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุ่น 
     เทียนทู 天突天突天突天突 Tiāntū (CV 22) 

เทียน แปลว่า ฟ้า ทู แปลว่า ปล่องไฟ ตําแหน่งจุดนี้อยู่ส่วนบนสุดของหลอดลม เปรียบเสมือน
ปล่องไฟของปอด 
ตําแหน่ง: ก่ึงกลาง suprasternal fossa  
ข้อบ่งชี้: ไอ หอบ เจ็บหน้าอก เจ็บคอ เสียงหายเฉียบพลัน คอพอก กลืนลําบาก 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.2-0.3 ชุ่น แล้วเอียงปลายเข็มขนานไปตามขอบหลังของ sternum    
เข้าไป 0.5-1 ชุ่น 
หมายเหตุ: แทงเข็มให้ทิศทางและความลึกตามกําหนด เพ่ือป้องกันอันตรายต่อปอดและหลอดเลือด 
     เหลียนเฉฺวียน 廉泉廉泉廉泉廉泉 Liánquán (CV 23) 

เหลียน แปลว่า ใสสะอาด เฉฺวียน แปลว่า น้ําพุ หมายถึง น้ําลาย  
ตําแหน่ง: แนวก่ึงกลางลําคอ เหนือลูกกระเดือก ตรงแอ่งอยู่ขอบบนของกระดูก hyoid  
ข้อบ่งชี้: ลิ้นแข็งพูดไม่ได้เหตุโรคหลอดเลือดสมอง กลืนลําบาก เสียงหายเฉียบพลัน น้ําลายยืด 
ปวดบวมใต้ลิ้น เจ็บคอ 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงไปโคนลิ้น 0.5-0.8 ชุ่น 
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     เฉิงเจียง 承承承承浆浆浆浆 Chéngjiāng (CV 24) 
เฉิง แปลว่า รับ เจียง หมายถึง น้ําลาย น้ําลายไหลออกจากปากมาท่ีจุดนี้  
ตําแหน่ง: ก่ึงกลางรอยบุ๋ม ใต้ริมฝีปากล่าง 
ข้อบ่งชี้: อัมพาตใบหน้า เสียงหายเฉียบพลัน น้ําลายยืด โรคปากนกกระจอก เหงือกและแก้มบวม 
ปวดฟัน โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง โรคลมชัก ปัสสาวะรดท่ีนอน กลั้นปัสสาวะไม่ได้ 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียง 0.3-0.5 ชุ่น 

จุดฝังเข็มนอกระบบเส้นจิงลั่ว 

1.  จุดพิเศษบนศีรษะและคอ 
     ซ่ือเสินชง 四神四神四神四神聪聪聪聪 Sìshéncōng (EX-HN 1)   
ซื่อ แปลว่า ส่ี หมายถึง มี 4 จุด หน้า-หลัง-ซ้าย-ขวา รวม 4 ทิศ เสิน หมายถึง สติสัมปะชัญญะ 
จิตใจ ชง แปลว่า ฉลาด เสินชง หมายถึง สติปัญญาเฉียบแหลม 
ตําแหน่ง: เป็นกลุ่ม 4 จุด อยู่ห่างจากป่ายฮุ่ย (GV 20)  ไปด้านหน้า-หลัง-ซ้าย-ขวา ข้างละ 1 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ นอนไม่หลับ หลงลืมง่าย โรคลมชัก โรคตา 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.5-0.8 ชุ่น หรือลนยา 
     ตางหยาง 当当当当阳阳阳阳 Dāngyáng (EX-HN 2) 
ตาง แปลว่า เป็น หยาง คือ หยางในยินหยาง 
ตําแหน่ง: เหนือแนวชายผมขอบหน้าผาก 1 ชุ่น ตรงกับรูม่านตาในแนวด่ิง  
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ มึนงง ตาแดง ตาบวม เจ็บตา คัดจมูก 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.5-0.8 ชุ่น หรือลนยา 
     ย่ินถาง 印印印印堂堂堂堂 Yìntáng (EX-HN 3) 
ยิ่น แปลว่า ประทับตรา ถาง แปลว่า ห้องโถง ยิ่นถาง เป็นชื่อเรียกตําแหน่งนี้ตั้งแต่โบราณ 
ตําแหน่ง: ก่ึงกลางระหว่างหัวค้ิวท้ัง 2 ข้าง บนแนวเส้นตู 
ข้อบ่งชี้: ปวดหน้าผาก เวียนศีรษะ มึนงง เลือดกําเดาไหล น้ํามูกมาก ไซนัสอักเสบ นอนไม่หลับ      
ชักในเด็ก 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุ่น หรือลนยา 
     หยฺวียาว 鱼鱼鱼鱼腰腰腰腰 Yúyāo (EX-HN 4) 
หยฺวี แปลว่า ปลา ยาว แปลว่า เอว จุดนี้อยู่ก่ึงกลางค้ิวซ่ึงโค้งเหมือนท้องปลา 
ตําแหน่ง: ก่ึงกลางค้ิว ตรงกับรูม่านตาในแนวด่ิง  
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ข้อบ่งชี้: ปวดขอบเบ้าตา หนังตากระตุก หนังตาตก ต้อเนื้อ ต้อกระจก ตาปวดบวมแดง 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุ่น 
     ท่ายหยาง 太阳太阳太阳太阳 Tàiyáng (EX-HN 5)    
ท่าย แปลว่า ใหญ่มาก หยาง คือ หยางในยินหยาง เป็นแอ่งใหญ่ท่ีสุดบนศีรษะซ่ึงเป็นหยาง 
ตําแหน่ง: ตรงรอยบุ๋มบริเวณขมับ ห่างจากจุดก่ึงกลางแนวเส้นเชื่อมระหว่างหางค้ิวกับหางตา
ออกไปด้านข้างประมาณ 1 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ ไมเกรน โรคตา ตาเข อัมพาตใบหน้า  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุ่น หรือเจาะปล่อยเลือด  
 

 

ภาพท่ี 3.74  แสดงตําแหน่งจุดพิเศษบนใบหน้าและศีรษะ 

     เอ่อร์เจียน 耳尖耳尖耳尖耳尖 Ěrjiān (EX-HN 6)    
เอ่อร์ แปลว่า หู เจียน แปลว่า ยอดแหลม 
ตําแหน่ง: ตรงยอดรอยพับใบหูตามแนวยาว 
ข้อบ่งชี้: ตาปวดบวมแดง เป็นไข้ ปวดศีรษะ เจ็บคอ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.1-0.2 ชุ่น หรือเจาะปล่อยเลือด 
     ฉิวโฮ่ว 球球球球后后后后 Qiúhòu (EX-HN 7)    
ฉิว แปลว่า ลูกบอล หมายถึง ลูกตา โฮ่ว แปลว่า ด้านหลัง จุดนี้อยู่ค่อนไปทางหางตา 
ตําแหน่ง: รอยเว้าของขอบกระดูกเบ้าตาล่าง ตรงจุดแบ่งระยะ 1/4 จากหางตาไปหัวตา 
ข้อบ่งชี้: โรคตา 
วิธีแทงเข็ม: ดันลูกตาข้ึนบน แทงตรง 0.5-1 ชุ่น ชิดขอบเบ้าตา ห้ามกระตุ้นเข็ม 
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     ซ่างหยิงเซียง 上迎香上迎香上迎香上迎香 Shàngyíngxiāng (EX-HN 8) 
ซ่าง แปลว่า บน หยิงเซียง เป็นชื่อจุดฝังเข็ม จุดนี้อยู่เหนือหยิงเซียง (LI 20) 
ตําแหน่ง: ตรงปลายบนของร่องข้างจมูก 
ข้อบ่งชี้: ปวดจมูก น้ํามูกมาก ฝีบริเวณจมูก ไซนัสอักเสบ 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบ 0.3-0.5 ชุ่น ไปตามแนวสันจมูก 
     เน่ยหยิงเซียง 内迎香内迎香内迎香内迎香 Nèiyíngxiāng (EX-HN 9)    
เน่ย แปลว่า ด้านใน หยิงเซียง เป็นชื่อจุดฝังเข็ม จุดนี้อยู่ด้านในของหยิงเซียง (LI 20) 
ตําแหน่ง: อยู่ในโพรงจมูก ตรงรอยต่อระหว่างกระดูกอ่อนของปีกจมูกกับ nasal turbinate ตรงกับ
ซ่างหยิงเซียง (EX-HN 8) ทางด้านนอก  
ข้อบ่งชี้: ตาปวดบวมแดง โรคจมูก เจ็บคอ โรคลมแดด เวียนศีรษะ 
วิธีแทงเข็ม: เจาะปล่อยเลือดตรงเยื่อบุจมูก 10-15 หยด 
หมายเหตุ: ห้ามใช้ในผู้ป่วยท่ีมีภาวะเลือดออกง่าย 
     จฺว้ีเฉฺวียน 聚聚聚聚泉泉泉泉 Jùquán (EX-HN 10)  
จฺวี้ แปลว่า รวมกัน เฉฺวียน แปลว่า น้ําพุ  
ตําแหน่ง: ตรงจุดก่ึงกลางของแนวเส้นกลางบนลิ้น 
ข้อบ่งชี้: ลิ้นแข็ง ลิ้นอ่อนแรง การรับรสลดลง หอบหืด 
วิธีแทงเข็ม: เจาะปล่อยเลือด 
     ห่ายเฉฺวียน 海泉海泉海泉海泉 Hǎiquán ( EX-HN 11) 
ห่าย แปลว่า ทะเล เฉฺวียน แปลว่า น้ําพุ 
ตําแหน่ง: ก่ึงกลางเส้นรั้งลิ้น 
ข้อบ่งชี้: เบาหวาน สะอึก คลื่นไส้ อาเจียน ไข้สูง ปวดบวมลิ้น ลิ้นอ่อนแรง 
วิธีแทงเข็ม: เจาะปล่อยเลือด 
     จินจิน 金金金金津津津津 Jīnjīn (EX-HN 12) - ยฺว่ีเย่ 玉液玉液玉液玉液 Yùyè (EX-HN 13) 

จิน คําแรก แปลว่า ทอง จิน คําหลัง แปลว่า น้ํา ยฺวี่ แปลว่า หยก เย่ แปลว่า ของเหลว  
ตําแหน่ง: บริเวณใต้ลิ้น ตรงฐานหลอดเลือดดําด้านซ้าย คือ จินจิน (EX-HN 12) ส่วนด้านขวา 
คือ ยวี่เย่ (EX-HN 13) 
ข้อบ่งชี้: แผลในช่องปาก ลิ้นบวม ลิ้นแข็ง เสียการสื่อความ เจ็บคอ อาเจียน อุจจาระร่วง 
เบาหวาน 
วิธีแทงเข็ม: เจาะปล่อยเลือดตรงหลอดเลือดดํา 
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     อ้ีหมิง 翳明翳明翳明翳明 Yìmíng (EX-HN 14) 
อี้ แปลว่า มัว สิ่งบังตา หมิง แปลว่า สว่าง จุดนี้ใช้รักษาโรคเก่ียวกับการมองเห็น 
ตําแหน่ง: หลังอ้ีเฟิง (TE 17) 1 ชุ่น  
ข้อบ่งชี้: ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ นอนไม่หลับ โรคระบบจิตประสาท ตาบอดกลางคืน สายตาสั้น 
สายตายาว ประสาทตาเสื่อม ต้อกระจกระยะแรก หูอ้ือ หูตึง 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุ่น 
     จิ๋งป่ายหลาว 颈百颈百颈百颈百劳劳劳劳 Jǐngbǎiláo (EX-HN 15) 
จ่ิง แปลว่า ต้นคอ ป่าย แปลว่า ร้อย หลาว แปลว่า ล้าจากการตรากตรําทํางาน 
ตําแหน่ง: เหนือต้าจุย (GV 14) 2 ชุ่น และห่างออกไปตามแนวระนาบ 1 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดตึงต้นคอ วัณโรคต่อมน้ําเหลืองท่ีคอ ปวดเส้นประสาทท้ายทอย ไอ หอบ ไอกรน 
หลอดลมอักเสบเรื้อรัง วัณโรคปอด เหง่ือออกง่าย เหง่ือออกขณะหลับ ร้อนจากกระดูกเป็นเวลา 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น หรือลนยา 
     เชียนเจิ้ง 牵牵牵牵正正正正 Qiānzhèng (EX-HN 16) 
เชียน แปลว่า จูง เจ้ิง แปลว่า ตรง เชียนเจ้ิง แปลว่า ดึงให้ตรง 
ตําแหน่ง: บริเวณแก้ม หน้าต่อปลายต่ิงหู 0.5-1 ชุ่น  
ข้อบ่งชี้: อัมพาตใบหน้า แผลท่ีลิ้นหรือปาก ปวดฟันล่าง 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-1 ชุ่น 
     เจี๋ยเฉิงเจียง 夹夹夹夹承承承承浆浆浆浆 Jiachéngjiāng (EX-HN 17) 

เจ๋ีย แปลว่า ขนาบ เฉิงเจียง เป็นชื่อจุดฝังเข็ม จุดนี้อยู่ด้านข้างเฉิงเจียง (CV 24) 
ตําแหน่ง: ห่างจากเฉิงเจียง (CV 24) ออกไปด้านข้าง 1 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดประสาทใบหน้า ใบหน้าเกร็งกระตุก อัมพาตใบหน้า ปวดบวมเหงือก 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-1 ชุ่น 
     ซ่างเหลียนเฉฺวียน 上廉泉上廉泉上廉泉上廉泉 Shàngliánquán (EX-HN 21) 
ซ่าง แปลว่า ด้านบน เหลียนเฉฺวียน เป็นชื่อจุดฝังเข็ม จุดนี้อยู่เหนือเหลียนเฉฺวียน (CV 23) 
ตําแหน่ง: บนแนวเส้นเริ่น ใต้คาง 1 ชุ่น อยู่ระหว่างคางกับกระดูก hyoid  
ข้อบ่งชี้: ลิ้นแข็ง เสียงแหบ พูดไม่ชัด เสียการสื่อความ น้ําลายมาก กลืนลําบาก เจ็บคอ ลิ้นเป็นแผล 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียง 0.8-1.2 ชุ่น ปลายเข็มชี้ไปท่ีโคนลิ้น 
     อานเหมียน 安眠安眠安眠安眠 Ānmián (EX-HN 22) 

อาน แปลว่า สงบ ราบรื่น เหมียน แปลว่า นอนหลับ อานเหมียน แปลว่า นอนหลับสบาย 
ตําแหน่ง: จุดก่ึงกลางของแนวเส้นเชื่อมระหว่างอ้ีเฟิง (TE 17) กับเฟิงฉือ (GB 20)  
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ข้อบ่งชี้: นอนไม่หลับ เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ใจสั่น โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.8-1 ชุ่น 
     เซฺว่ียยาเตี่ยน 血血血血压点压点压点压点 Xuèyādiǎn (EX-HN 32)  
เซวี่ยยา แปลว่า ความดันโลหิต เต่ียน แปลว่า จุด 
ตําแหน่ง: จุดก่ึงกลางระหว่างปุม่กระดูกสันหลังอกท่ี 6 กับ 7 ห่างออกไปตามแนวระนาบ 2 ชุน่   
ข้อบ่งชี้: ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตตํ่า 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น หรือลนยา 

2. จุดพิเศษบนหน้าอกและท้อง 
     จื่อกง 子子子子宫宫宫宫 Zǐgōng (EX-CA 1) 
จ่ือกง แปลว่า มดลูก 
ตําแหน่ง: ห่างจากจงจี๋ (CV 3) ตามแนวระนาบ 3 ชุ่น  
ข้อบ่งชี้: มดลูกหย่อน รอบเดือนผิดปกติ ปวดประจําเดือน ภาวะมีบุตรยาก ปวดหลังส่วนล่าง 
ไส้เลื่อน 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.8-1.2 ชุ่น  
     เว่ยซ่าง胃上胃上胃上胃上 Wèishàng (EX-CA 4)  
เว่ย แปลว่า กระเพาะอาหาร ซ่าง แปลว่า ด้านบน เหนือจุดนี้เป็นกระเพาะอาหาร 
ตําแหน่ง: ห่างจากเซ่ียหว่าน (CV 10) ตามแนวระนาบ 4 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: กระเพาะอาหารหย่อน ปวดกระเพาะอาหาร ท้องอืด 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงไปทางสะดือหรือเทียนซู (ST 25) ลึก 2-3 ชุ่น หรือลนยา 
 

 
ภาพท่ี 3.75 แสดงจุดพิเศษบนหน้าท้อง 
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     ซานเจี๋ยวจิ่ว 三三三三角灸角灸角灸角灸 Sānjiǎojiǔ (EX-CA 5)  
ซาน แปลว่า สาม เจ่ียว แปลว่า มุม จ่ิว แปลว่า ลนยา 
ตําแหน่ง: เป็นจุดคู่ซ้ายขวาท่ีมุมของฐานสามเหลี่ยมด้านเท่า ซ่ึงมีความยาวเท่ากับระยะห่าง   
ระหว่างมุมปากของผู้ป่วย ยอดสามเหลี่ยมอยู่ท่ีสะดือ ฐานสามเหลี่ยมอยู่ในแนวระนาบ 
ข้อบ่งชี้: ไส้เลื่อน ท้องร้อง ปวดรอบสะดือ ภาวะมีบุตรยาก 
วิธีแทงเข็ม: ไม่ฝังเข็ม ให้ลนยา 5-7 จ้วง 
     ล่ีเนี่ยวเสฺวีย 利尿利尿利尿利尿穴穴穴穴 Lìniàoxué (EX-CA 6)  
ล่ี แปลว่า สะดวก คล่อง เนี่ยว แปลว่า ปัสสาวะ เสฺวีย แปลว่า จุดฝังเข็ม 
ตําแหน่ง: ใต้สะดือ 2.5 ชุ่น หรืออยู่จุดก่ึงกลางระหว่างสะดือกับขอบบนกระดูกหัวหน่าว 
ข้อบ่งชี้: ปัสสาวะขัด ปัสสาวะหยด ปัสสาวะไม่ออก ปัสสาวะเป็นเลือด ปวดท้อง อุจจาระร่วง 
มดลูกหย่อน กระเพาะอาหารหย่อน 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น หรือลนยา 
     ช่ีเหมิน 气门气门气门气门 Qìmén (EX-CA 8)  
เหมิน แปลว่า ประตู ชี่เหมิน หมายถึง ประตูชี่ 
ตําแหน่ง: ห่างจากกฺวานหยวน (CV 4) ตามแนวระนาบ 3 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ภาวะมีบุตรยาก น้ําคาวปลาไม่หยุด ประจําเดือนมากะปริดกะปรอย ปัสสาวะขัด  
ปวดท้องน้อย 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น หรือลนยา 
     ถีทัว 提托提托提托提托 Títuō (EX-CA 9)  
ถี แปลว่า ดึงข้ึน ยก ทัว แปลว่า พยุง จุดนี้ใช้รักษาอวัยวะภายในหย่อน 
ตําแหน่ง: ห่างจากกฺวานหยวน (CV 4) ตามแนวระนาบ 4 ชุ่น  
ข้อบ่งชี้: มดลูกหย่อน ปวดประจําเดือน ไส้เลื่อน ท้องอืด ไตหย่อน 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.8-1.2 ชุ่น หรือแทงเฉียงเข้าหากลางลําตัว 3-4 ชุ่น หรือลนยา 

3.  จุดพิเศษบนหลัง 
     ติ้งฉ่วน 定定定定喘喘喘喘 Dìngchuǎn (EX-B 1)   
ต้ิง แปลว่า ระงับ ฉ่วน แปลว่า หอบ 
ตําแหน่ง: ห่างจากต้าจุย (GV 14) ตามแนวระนาบ 0.5 ชุ่น  
ข้อบ่งชี้: หอบหืด ไอ แน่นหน้าอก หายใจกระชั้น ปวดตึงต้นคอ ตกหมอน ปวดไหล่ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุ่น หรือลนยา 
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     เจี๋ยจี่ 夹脊夹脊夹脊夹脊 Jiájǐ (EX-B 2); ฮฺว่าถัวเจี๋ยจี่ 华佗华佗华佗华佗夹脊夹脊夹脊夹脊 HuàtuóJiájǐ ก็เรียก 
เจ๋ีย แปลว่า ขนาบ จ่ี แปลว่า กระดูกสันหลัง 
ตําแหน่ง: กลุ่มจุด 34 จุด อยู่ 2 ข้างตามแนวกระดูกสันหลัง ข้างละ 17 จุด แต่ละจุดอยู่ห่างจาก
ขอบล่างของปุ ่มกระดูกสันหลังตามแนวระนาบ 0.5 ชุ ่น เริ ่มตั้งแต่กระดูกสันหลังอกที่ 1         
ถึงกระดูกสันหลังเอวท่ี 5 
ข้อบ่งชี้: ข้ึนกับตําแหน่ง (ตารางท่ี 4-1) 
วิธีแทงเข็ม: ตําแหน่งอกแทงเฉียง 0.5-1 ชุ่น ตําแหน่งเอวแทงตรง 1-1.5 ชุ่น อาจใช้เข็มผิวหนัง
เคาะตามแนวหรือลนยา 

 ตารางท่ี 4-1  แสดงข้อบ่งช้ีจุดเจี๋ยจี่ในตําแหน่งต่าง ๆ 

ตําแหน่งจุดเจี๋ยจี่ ข้อบ่งช้ี 
กระดูกสันหลังอกท่ี 1 ถึง 3 โรคของแขนและมือ 
กระดูกสันหลังอกท่ี 1 ถึง 8 โรคในทรวงอก 
กระดูกสันหลังอกท่ี 6 ถึงกระดูกสันหลังเอวท่ี 5 โรคในช่องท้อง 
กระดูกสันหลังเอวท่ี 1 ถึง 5 โรคของขาและเท้า 

     เว่ยหว่านเซ่ียซู 胃胃胃胃脘脘脘脘下俞下俞下俞下俞 Wèiwǎnxiàshū (EX-B 3); อ๋ีซู 胰胰胰胰俞俞俞俞 Yíshū ก็เรียก 
เว่ยหว่าน หมายถึง กระเพาะอาหาร เซี่ย แปลว่า ด้านล่าง ซู แปลว่า จุดฝังเข็ม 
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังอกท่ี 8 ห่างออกไปตามแนวระนาบ 1.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: เบาหวาน คอแห้ง ปวดกระเพาะอาหาร เจ็บหน้าอก ปวดสีข้าง 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียง 0.3-0.5 ชุ่น หรือลนยา 
     ผ่ีเกิน 痞痞痞痞根根根根 Pǐgēn (EX-B 4) 

ผ่ี แปลว่า จุกแน่นเป็นก้อน เกิน แปลว่า ราก 
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังเอวท่ี 1 ห่างออกไปตามแนวระนาบ 3.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ตับม้ามโต เป็นก้อนในท้อง ปวดหลังส่วนล่าง ไส้เลื่อน 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น หรือลนยา 
     เซ่ียจื้อซ่ือ 下下下下志室志室志室志室 Xiàzhìshì (EX-B 5); เซ่ียจี๋ซู 下极俞下极俞下极俞下极俞 Xiàjíshū ก็เรียก 
เซี่ย แปลว่า ด้านล่าง จ้ีอซื่อ เป็นชื่อจุดฝังเข็ม จุดนี้อยู่ต่ํากว่าจื้อซ่ือ (BL 52)  
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังเอวท่ี 3 บนแนวเส้นตู 
ข้อบ่งชี้: ปวดหลังส่วนล่าง อุจจาระร่วง ปัสสาวะขัด กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ขาอ่อนแรง 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1 ชุ่น หรือลนยา 
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     ยาวอ๋ี 腰宜腰宜腰宜腰宜 Yāoyí (EX-B 6) 
ยาว แปลว่า เอว อี๋ แปลว่า เหมาะสม 
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังเอวท่ี 4 ห่างออกไปตามแนวระนาบ 3 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดหลังส่วนล่าง รอบเดือนผิดปกติ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.7 ชุ่น หรือลนยา 
     ยาวเหย่ียน 腰眼腰眼腰眼腰眼 Yāoyǎn (EX-B 7) 

ยาว แปลว่า เอว เหยี่ยน แปลว่า ดวงตา จุดนี้อยู่บนแอ่งบริเวณเอว 2 ข้าง เปรียบเสมือนดวงตา
ของเอว 
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังเอวท่ี 4 ห่างออกไปตามแนวระนาบ 3.5-4 ชุ่น เม่ือนอนคว่ําหน้า 
จะเป็นแอ่ง  
ข้อบ่งชี้: ปวดหลังส่วนล่าง ปัสสาวะบ่อย รอบเดือนผิดปกติ ตกขาว ร่างกายทรุดโทรม 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.8-1.2 ชุ่น หรือลนยา 

 

ภาพท่ี 3.76 แสดงจุดพิเศษบนหลัง  
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     สือชีจุย 十七椎十七椎十七椎十七椎 Shíqīzhuī (EX-B 8) 
สือชี แปลว่า สิบเจ็ด จุย แปลว่า กระดูกสันหลัง เป็นกระดูกสันหลังชิ้นท่ี 17 นับจากกระดูก  
สันหลังอกท่ี 1 
ตําแหน่ง: ใต้ปุ่มกระดูกสันหลังเอวท่ี 5 บนแนวเส้นตู 
ข้อบ่งชี้: ปวดหลัง ปวดก้นกบ ปวดต้นขา ปวดเอวร้าวลงขา ขาอ่อนแรง ประจําเดือนมามาก 
ประจําเดือนมากะปริดกะปรอย รอบเดือนผิดปกติ ปวดประจําเดือน 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรงหรือแทงเฉียงข้ึนบน 0.5-1 ชุ่น หรือลนยา 
     ยาวฉี 腰奇腰奇腰奇腰奇 Yāoqí (EX-B 9) 
ยาว แปลว่า เอว ฉี แปลว่า แปลก พิเศษ 
ตําแหน่ง: เหนือปลายกระดูกก้นกบ 2 ชุ่น บนแนวเส้นตู 
ข้อบ่งชี้: โรคลมชัก ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ ท้องผูก 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบปลายเข็มชี้ข้ึนบน 1-2 ชุ่น หรือลนยา  
     จฺว้ีเชฺว่ียซู 巨巨巨巨阙阙阙阙俞俞俞俞 Jùquèshū (EX-B 12)  
จฺวี้ แปลว่า ใหญ่มาก เชฺวี่ย แปลว่า ประตูวัง ซู แปลว่า จุด จุดนี้อยู่ก่ึงกลางของจุดเป้ยซูท่ีชี่
เชื่อมต่อกับหัวใจซ่ึงเปรียบเป็นจักรพรรดิ 
ตําแหน่ง: ตรงรอยบุ๋มระหว่างปุ่มกระดูกสันหลังอกท่ี 4 กับ 5 บนแนวเส้นตู 
ข้อบ่งชี้: เจ็บหน้าอก ปวดทรวงอก ปวดสีข้าง ปวดไหล่ นอนไม่หลับ ไอ หอบหืด  
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-1 ชุ่น หรือลนยา 

4.  จุดพิเศษบนแขน  
     โจ่วเจียน 肘肘肘肘尖尖尖尖 Zhǒujiān (EX-UE 1) 
โจ่ว แปลว่า ข้อศอก เจียน แปลว่า ปลายแหลม 
ตําแหน่ง: ปลายศอกขณะงอข้อศอก 
ข้อบ่งชี้: วัณโรคต่อมน้ําเหลืองท่ีคอ ฝีหนอง ฝีฝักบัว ไส้ติ่งอักเสบ อหิวาตกโรค 
วิธีแทงเข็ม: ลนยา 7-14 จ้วง 
     เอ้อร์ป๋าย 二白二白二白二白 Èrbái (EX-UE 2) 
เอ้อร์ แปลว่า สอง ป๋าย แปลว่า ขาว 
ตําแหน่ง: เป็นจุดคู่ เหนือแนวรอยพับข้อมือด้านใน 4 ชุ่น อยู่ชิดขอบนอกและขอบในของเอ็น 
flexor carpi radialis 
ข้อบ่งชี้: ริดสีดวงทวาร ไส้ตรงหย่อน ปวดแขน ปวดทรวงอก ปวดสีข้าง 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุ่น 
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ภาพท่ี 3.77 แสดงจุดพิเศษบนแขน 

     จงเฉฺวียน 中泉中泉中泉中泉 Zhōngquán (EX-UE 3)  
จง แปลว่า ตรงกลาง เฉฺวียน แปลว่า น้ําพุ 
ตําแหน่ง: บนแนวรอยพับข้อมือด้านนอก ตรงขอบของเอ็น extensor digitorum communis 
ด้าน radial หรือตรงรอยบุ๋มระหว่างหยางซี (LI 5) กับหยางฉือ (TE 4) ในท่ากระดกข้อมือ 
ข้อบ่งชี้ : หอบหืด ไอเป็นเลือด เจ็บหน้าอก ปวดทรวงอก ปวดสีข้าง ปวดท้อง แน่นท้อง        
ปวดกระเพาะอาหาร ร้อนฝ่ามือ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.3-0.5 ชุ่น หรือลนยา 
     จงขุย 中中中中魁魁魁魁 Zhōngkuí (EX-UE 4)  
จง แปลว่า ตรงกลาง ขุย แปลว่า ตําแหน่งสูงสุด เม่ือกํามือตําแหน่งนี้อยู่ตรงกลางและสูงท่ีสุด 
ตําแหน่ง: จุดก่ึงกลางข้อ proximal interphalangeal ของนิ้วกลางด้านหลังมือ 
ข้อบ่งชี้: คลื่นไส้ อาเจียน กรดไหลย้อน สะอึก เบื่ออาหาร กลืนลําบาก โรคด่างขาว เลือดกําเดาไหล  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.2-0.3 ชุ่น หรือลนยา 5-7 จ้วง 
     ต้ากู่คง 大骨大骨大骨大骨空空空空 Dàgǔkōng (EX-UE 5) 
ต้า แปลว่า ใหญ่ กู่ แปลว่า กระดูก คง แปลว่า ว่าง หมายถึง ช่องว่างระหว่างกระดูก 
ตําแหน่ง: ก่ึงกลางข้อ interphalangeal ของนิ้วหัวแม่มือด้านหลังมือ 
ข้อบ่งชี้: ปวดตา ต้อเนื้อ ต้อกระจก อาเจียน อุจจาระร่วง เลือดกําเดาไหล 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.2-0.3 ชุ่น หรือลนยา 5-7 จ้วง 
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     เสียวกู่คง 小骨小骨小骨小骨空空空空 Xiǎogǔkōng (EX-UE 6)  
เส่ียว แปลว่า เล็ก กู่ แปลว่า กระดูก คง แปลว่า ว่าง หมายถึง ช่องว่างระหว่างกระดูก 
ตําแหน่ง: ก่ึงกลางข้อ proximal interphalangeal ของนิ้วก้อยด้านหลังมือ 
ข้อบ่งชี้: ปวดหลังเฉียบพลัน ตาปวดบวมแดง เจ็บคอ ปวดข้อนิ้วมือ  
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.2-0.3 ชุ่น หรือลนยา 5-7 จ้วง 

 
ภาพท่ี 3.78 แสดงจุดพิเศษบนมอื 

 

     ยาวท่งเตี่ยน 腰痛点腰痛点腰痛点腰痛点 Yāotòngdiǎn (EX-UE 7) 
ยาว แปลว่า เอว ท่ง แปลว่า ปวด เต่ียน แปลว่า จุด 
ตําแหน่ง: เป็นจุดคู่บนหลังมือ อยู่ระหว่างกระดูกฝ่ามือท่ี 2 กับ 3 เป็น 1 จุด และระหว่างกระดูก
ฝ่ามือท่ี 4 กับ 5 อีก 1 จุด โดยอยู่ก่ึงกลางระหว่างรอยพับข้อมือกับข้อสันหมัด 
ข้อบ่งชี้: ปวดหลังเฉียบพลัน ปวดศีรษะ ชักในเด็ก ปวดบวมแดงหลังมือ 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุ่น ปลายเข็มท้ังสองชี้เข้ากลางฝ่ามือ 
     ว่ายหลาวกง 外劳宫外劳宫外劳宫外劳宫 Wàiláogōng (EX-UE 8); ล่าวเจิ่น 落落落落枕枕枕枕 Laòzhěn ก็เรียก 
ว่าย แปลว่า ด้านนอก หลาวกง เป็นชื่อจุดฝังเข็ม จุดนี้อยู่ด้านนอกต่อหลาวกง (PC 8) 
ตําแหน่ง: ระหว่างกระดูกฝ่ามือท่ี 2 กับ 3 ด้านหลังมือ เหนือข้อสันหมัด 0.5 ชุ่น  
ข้อบ่งชี้: ตกหมอน ปวดมือ ปวดแขน ปวดกระเพาะอาหาร 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรงหรือเฉียง 0.5-0.8 ชุ่น 
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     ปาเสฺย 八邪八邪八邪八邪 Bāxié (EX-UE 9)  
ปา แปลว่า แปด เสฺย หมายถึง เสฺยชี่ 
ตําแหน่ง: ก่ึงกลางง่ามนิ้วมือ ตรงรอยต่อสีผิว ข้างละ 4 จุด รวม 2 ข้าง เป็น 8 จุด 
ข้อบ่งชี้: ไข้สูง ชานิ้วมือ นิ้วมือเกร็ง นิ้วมือหดรั้ง ปวดบวมหลังมือ ปวดตา หงุดหงิด บวมจากงูกัด 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียง 0.5-0.8 ชุ่น หรือเจาะปล่อยเลือด 
     ซ่ือเฟ่ิง 四四四四缝缝缝缝 Sìfèng (EX-UE 10)  
ซื่อ แปลว่า สี่ เฟ่ิง แปลว่า ช่องแคบ หมายถึง ช่องระหว่างกระดูก 
ตําแหน่ง: ตรงจุดก่ึงกลางข้อ proximal interphalangeal ของนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย 
ด้านฝ่ามือ รวม 4 จุด 
ข้อบ่งชี้: โรคตานขโมย ไอกรน 
วิธีแทงเข็ม: เจาะปล่อยเลือดหรือบีบเค้นให้น้ําเหลืองออกเล็กน้อย 
     สือเซฺวียน 十宣十宣十宣十宣 Shíxuān (EX-UE 11)  
สือ แปลว่า สิบ เซฺวียน แปลว่า ระบาย 
ตําแหน่ง: ตรงปลายนิ้วมือท้ังสิบ ห่างจากปลายเล็บประมาณ 0.1 ชุ่น รวม 10 จุด  
ข้อบ่งชี้: โรคหลอดเลือดสมอง หมดสติ โรคลมชัก ไข้สูง เจ็บคอ ชักในเด็ก ชาปลายนิ้วมือ 
วิธีแทงเข็ม: แทงเข็มต้ืน 0.1-0.2 ชุ่น หรือเจาะปล่อยเลือด 
  เจียนเฉียน 肩前肩前肩前肩前 Jiānqián (EX-UE 12); เจียนเน่ยหลิง 肩内陵肩内陵肩内陵肩内陵 Jiānnèilíng ก็เรียก 

เจียน แปลว่า ไหล่ เฉียน แปลว่า ด้านหน้า 
ตําแหน่ง: ตรงจุดก่ึงกลางระหว่างรอยพับรักแร้ด้านหน้ากับเจียนหยฺวี (LI 15) 
ข้อบ่งชี้: ปวดไหล่ ปวดแขน ยกแขนไม่ข้ึน แขนอ่อนแรง ไหล่ติด 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.8-1.2 ชุ่น หรือลนยา 
  ป้ีจง 臂中臂中臂中臂中 Bìzhōng (EX-UE 13) 
ป้ี แปลว่า แขน จง แปลว่า ตรงกลาง 
ตําแหน่ง: ตรงจุดก่ึงกลางระหว่างแนวรอยพับข้อมือกับรอยพับข้อศอก อยู่ระหว่างเอ็น 
palmaris longus กับ flexor carpi radialis  
ข้อบ่งชี้ : แขนอ่อนแรง แขนหดเกร็ง ปวดแขน เต้านมอักเสบ น้ํานมไม่ไหล เจ็บหน้าอก  
ปวดสีข้าง ตะคริวขา ขาสั่น โรคฮีสทีเรีย 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุ่น หรือลนยา 
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5. จุดพิเศษบนขา  
     คฺวานกู่ 髋髋髋髋骨骨骨骨 Kuāngǔ (EX-LE 1)  
คฺวาน แปลว่า เชิงกราน กู่ แปลว่า กระดูก 
ตําแหน่ง: เป็นจุดคู่ อยู่ 2 ข้างซ้ายขวาของเหลียงชิว (ST 34) โดยห่างออกไปข้างละ 1.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ปวดเข่า ปวดขา ขาอ่อนแรง ปวดบวมข้อเข่า ปวดเท้า 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-1.2 ชุ่น หรือแทงราบชี้ไปท่ีหัวเข่า หรือลนยา 
     เฮ่อติ่ง 鹤顶鹤顶鹤顶鹤顶 Hèdǐng (EX-LE 2)  
เฮ่อ แปลว่า นกกระเรียน ต่ิง แปลว่า ยอด จุดนี้ใช้รักษาข้อเข่าเสื่อมท่ีโบราณเปรียบเป็นข้อเข่า
นกกระเรียน 
ตําแหน่ง: ตรงร่องอยู่ก่ึงกลางของฐานกระดูกสะบ้า 
ข้อบ่งชี้: ปวดเข่า ขาอ่อนแรง เหน็บชา 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.5-0.8 ชุ่น หรือลนยา 
 

 
ภาพท่ี 3.79 แสดงจุดพิเศษบนขา  

 

     ป่ายฉงวอ 百百百百虫窝虫窝虫窝虫窝 Bǎichóngwō (EX-LE 3)  
ป่าย แปลว่า ร้อย ฉง แปลว่า หนอน วอ แปลว่า รัง จุดนี้ใช้รักษาโรคผิวหนังท่ีมีอาการคัน
เหมือนถูกหนอนไต่ 
ตําแหน่ง: เหนือฐานกระดูกสะบ้าด้านใน 3 ชุ่น หรืออยู่เหนือเซฺวี่ยห่าย (SP 10) 1 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: แผลฝีส่วนท่ีตํ่ากว่าระดับสะดือ หัดเยอรมัน ผิวหนังอักเสบ โรคพยาธิ 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.8-1.2 ชุ่น หรือลนยา 
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     เน่ยซีเหย่ียน 内内内内膝眼膝眼膝眼膝眼 Nèixīyǎn (EX-LE 4)  
เน่ย แปลว่า ด้านใน ซี แปลว่า เข่า เหยี่ยน แปลว่า ตา 
ตําแหน่ง: รอยบุ๋มด้านในต่อเอ็นสะบ้า 
ข้อบ่งชี้: ปวดบวมข้อเข่า ปวดขา ขาอ่อนแรง ขาบวม 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรงหรือแทงเฉียงปลายเข็มชี้ไปกลางเข่า 0.5-1 ชุ่น หรือลนยา 
     ซีเหย่ียน 膝眼膝眼膝眼膝眼 Xīyǎn (EX-LE 5)  
ซี แปลว่า เข่า เหยี่ยน แปลว่า ตา 
ตําแหน่ง: เป็นจุดคู่ ตรงรอยบุ๋ม 2 ข้างของเอ็นสะบ้า ด้านใน คือ เน่ยซีเหยี่ยน (EX-LE 4)  
ด้านนอก คือ ว่ายซีเหยี่ยนหรือตู๋ปี๋ (ST 35) 
ข้อบ่งชี้: ปวดบวมข้อเข่า ปวดขา ขาอ่อนแรง ขาบวม 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรงหรือแทงเฉียงปลายเข็มชี้กลางเข่า 0.5-1 ชุ่น หรือลนยา 
     ต่านหนาง 胆胆胆胆囊囊囊囊 Dǎnnáng (EX-LE 6)  
ต่านหน่าง แปลว่า ถุงน้ําดี 
ตําแหน่ง: ใต้หยางหลิงเฉฺวียน (GB 34) 2 ชุ่น  
ข้อบ่งชี้: ถุงน้ําดีอักเสบ นิ่วในถุงน้ําดี พยาธิไส้เดือนในทางเดินน้ําดี ขาลีบ ขาอ่อนแรง ชาขา 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.8-1.2 ชุ่น หรือลนยา 
     หลานเหว่ย 阑尾阑尾阑尾阑尾 Lánwěi (EX-LE 7)  

หลานเหว่ย แปลว่า ไส้ติ่ง 
ตําแหน่ง: ใต้จู๋ซานหลี่ (ST 36) 2 ชุ่น  
ข้อบ่งชี้: ไส้ติ่งอักเสบ อาหารไม่ย่อย ขาอ่อนแรง 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 1-1.2 ชุ่น หรือลนยา 
     เน่ยหฺวายเจียน 内内内内踝尖踝尖踝尖踝尖  Nèihuáijiān (EX-LE 8)  
เน่ย แปลว่า ด้านใน หฺวาย แปลว่า ข้อเท้า เจียน แปลว่า ยอดแหลม 
ตําแหน่ง: ยอดตาตุ่มใน  
ข้อบ่งชี้: ตะคริวเหตุอุจจาระร่วง พัฒนาการทางการพูดช้า ขาหดเกร็งเข้าด้านใน ปวดฟัน เจ็บคอ 
ทอนซิลอักเสบ 
วิธีแทงเข็ม: เจาะปล่อยเลือดหรือลนยา 5-7 จ้วง 
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     ว่ายหฺวายเจียน 外外外外踝尖踝尖踝尖踝尖 Wàihuáijiān (EX-LE 9)  
ว่าย แปลว่า ด้านนอก หฺวาย แปลว่า ข้อเท้า เจียน แปลว่า ยอดแหลม 
ตําแหน่ง: ยอดตาตุ่มนอก  
ข้อบ่งชี้: ปวดฟัน นิ้วเท้าหดเกร็ง โรคเก๊าท์ โรคหนองใน ปวดบวมเท้า ตะคริวขา 
วิธีแทงเข็ม: เจาะปล่อยเลือดหรือลนยา 
     ปาเฟิง 八八八八风风风风 Bāfēng (EX-LE 10)  
ปา แปลว่า แปด เฟิง แปลว่า ลม 
ตําแหน่ง: ก่ึงกลางง่ามนิ้วเท้า ตรงรอยต่อสีผิว ข้างละ 4 จุด รวม 2 ข้าง เป็น 8 จุด  
ข้อบ่งชี้: เหน็บชา ปวดนิ้วเท้า ปวดบวมหลังเท้า งูกัด 
วิธีแทงเข็ม: แทงเฉียงปลายเข็มชี้เข้าฝ่าเท้า 0.5-0.8 ชุ่น หรือเจาะปล่อยเลือด 
     ตู๋ยิน 独独独独阴阴阴阴 Dúyīn (EX-LE 11)  
ตู๋ แปลว่า เด่ียว ยิน คือ ยินในยินหยาง 
ตําแหน่ง: ก่ึงกลางข้อ distal interphalangeal ของนิ้วเท้าท่ี 2 ด้านฝ่าเท้า 
ข้อบ่งชี้: รอบเดือนผิดปกติ คลอดยาก รกค้าง ปวดเค้นหัวใจ ปวดทรวงอก ปวดสีข้าง อาเจียน 
อาเจียนเป็นเลือด ไส้เลื่อน โรคลมชัก 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.1-0.2 ชุ่น หรือลนยา 
ข้อควรระวัง: ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ 
     ช่ีตวน 气气气气端端端端 Qìduān (EX-LE 12)  
ตวน แปลว่า ปลาย ชี่ตวน แปลว่า ปลายสุดท่ีชี่ไปถึง 
ตําแหน่ง: ตรงปลายนิ้วเท้า ห่างจากปลายเล็บ 0.1 ชุ่น ข้างละ 5 จุด รวม 2 ข้าง เป็น 10 จุด 
ข้อบ่งชี้: โรคหลอดเลือดสมอง ชานิ้วเท้า ปวดบวมแดงหลังเท้า 
วิธีแทงเข็ม: แทงตรง 0.1-2 ชุ่น หรือเจาะปล่อยเลือด 

 หฺวานจง 环中环中环中环中 Huánzhōng (EX-LE 13)  
หฺวาน แปลว่า วงเวียน จง แปลว่า ตรงกลาง 
ตําแหน่ง: ก่ึงกลางระหว่างหฺวานเท่ียว (GB 30) กับยาวซู (GV 2)  
ข้อบ่งชี้: ปวดเอวร้าวลงขา ขาอ่อนแรง ริดสีดวงทวาร ปวดสะโพก 
วิธีแทงเข็ม: แทงราบปลายเข็มชี้ข้ึนบน 2-2.5 ชุ่น หรือลนยา 





บทที่ 4 
เทคนิคการฝังเข็ม 

Acupuncture technics 

การฝังเข็ม เป็นวิธีการรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยการแทงเข็ม
ผ่านผิวหนังเข้าไปตําแหน่งท่ีเป็นจุดเฉพาะของร่างกาย เป็นการปรับสมดุลให้อวัยวะและระบบต่างๆ
ของร่างกายกลับมาทํางานได้เป็นปกติ ภายใต้หลักการแพทย์แผนจีนท่ีว่า “ร่างกายมีความสามารถ
ในการฟื้นสภาพตนเอง” ปัจจุบันมีการใช้ร่วมกับเทคนิคอื่นๆ เช่น การนวดกดจุด การลนยา 
การครอบกระปุก การกระตุ้นไฟฟ้า เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการรักษา 

การฝังเข็มให้ได้ผลดีต้องอาศัยเทคนิคตามข้ันตอนต่างๆ ต้ังแต่การจับเข็ม การแทงเข็ม
ผ่านผิวหนัง จนกระท่ังการถอนเข็ม ผู้รักษาจําเป็นต้องมีความรู้เก่ียวกับเข็มและอุปกรณ์ฝังเข็ม 
เป็นอย่างดี รวมทั้งข้อบ่งชี้ ข้อห้าม วิธีการใช้ และเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ได้ผลในการรักษาโรค
และหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อน 

ประเภทของเข็ม 
การฝังเข็มมีการคิดค้นและพัฒนามาหลายพันปี เข็มแต่ละประเภทได้ถูกปรับเปลี่ยนไป

ตามความเหมาะสมและความเจริญของยุคสมัย จากเข็มหิน เข็มกระดูก เป็นเข็มโลหะประเภท
ต่างๆ และมีการพัฒนารูปลักษณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานมากข้ึนเรื่อยๆ 

เข็มท่ีนิยมใช้ในปัจจุบันมี 5 ชนิด คือ เข็มใบสน เข็มสามเหลี่ยม เข็มผิวหนัง เข็มกด 
และเข็มไฟ 

1. เข็มใบสน (Filiform needle) (毫针毫针毫针毫针) 
เป็นเข็มท่ีนิยมใช้มากท่ีสุด ตัวเข็มมีลักษณะกลมยาวคล้ายใบสน ความยาวอยู่ระหว่าง  

15–115 มม. ส่วนใหญ่ทําด้วยเหล็กปลอดสนิม มีความทนทาน ยืดหยุ่น และไม่เปราะหักง่าย
บางประเภททําด้วยเงินหรือทอง 

ส่วนประกอบของเข็ม 
ปลายเข็ม (tip) คือ ส่วนปลายสุดของเข็ม มีลักษณะแหลมคม ไม่เป็นเง่ียง เป็นส่วนท่ีใช้แทงนํา

ผ่านผิวหนัง 
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ตัวเข็ม (body) คือ ส่วนระหว่างปลายเข็มกับโคนเข็ม มีลักษณะเป็นแท่งกลมตรงผิวเรียบ
เป ็นส่วนท่ีแทงผ่านเข้าร่างกาย เป็นส่วนท่ีใช้วัดเส้นผ่าศูนย์กลางกับความยาวของเข็ม 
คือ ต้ังแต่ปลายเข็มถึงโคนเข็ม 

โคนเข็ม (root) คือ ส่วนรอยต่อระหว่างด้ามเข็มกับตัวเข็ม เป็นส่วนท่ีงอและหักง่ายท่ีสุด 
ด้ามเข็ม (handle) คือ ส่วนระหว่างโคนเข็มกับหัวเข็ม ถูกพันด้วยลวดโลหะหรือวัสดุอ่ืนๆ

ทําให้มีขนาดใหญ่กว่าตัวเข็ม เพ่ือความสะดวกในการจับเข็ม ป้องกันไม่ให้เข็มลื่นหลุดเข้าร่างกาย
ขณะคาเข็ม และใช้ติดอุปกรณ์เสริมการฝังเข็ม ได้แก่ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า โกฐอ้ายเย่สําหรับลนยา 

หัวเข็ม (tail) คือ ส่วนปลายสุดด้านตรงข้ามกับปลายเข็มหรือส่วนปลายของด้ามเข็ม
มักทําเป็นรูกลมเล็กๆ ใช้เป็นจุดสังเกตองศาในการหมุนเข็ม 

 
ภาพท่ี 4.1 เข็มใบสน 

ขนาดของเข็ม 
ใช้ # เป็นสัญลักษณ์ โดยวัดจากเส้นผ่าศูนย์กลางกับความยาวของตัวเข็ม แสดงตัวเลขเป็น

เส้นผ่าศูนย์กลาง x ความยาว หน่วยท่ีใช้มี 2 ระบบคือ 
1. ระบบขนาด (gauge) ใช้เส้นผ่าศูนย์กลางเป็นเบอร์ x ความยาวเป็นชุ่น เบอร์ของเส้นผ่าศูนย์กลาง

ท่ัวๆ ไป คือ 26-35 ส่วนความยาวท่ีใช้บ่อย คือ 1-3 ชุ่น (25-75 มม.) เช่น #32 x 1 เป็นต้น 
2. ระบบเมตริกเป็นมิลลิเมตร เช่น 0.25 มม. x 25 มม. เป็นต้น 

ตาราง 4.1 เปรียบเทียบความยาวของตัวเขม็ระหว่างหนว่ยเป็นชุน่กับมิลลิเมตร (มม.) 
หน่วยเป็นชุ่น 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 4.5 5 6 
หน่วยเป็น มม. 15 25 40 50 65 75 100 115 125 150 

 ตาราง 4.2 เปรียบเทียบเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวเข็มระหว่างหน่วยเป็นเบอร์กับมิลลิเมตร (มม.) 

เบอร์เข็ม 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 
(มม.) 

0.45 0.42 0.38 0.34 0.32 0.30 0.28 0.26 0.23 0.22 
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การเลือกเข็ม 
เข็มใหม่ต้องบรรจุอยู่ในภาชนะปลอดเชื้อเข็ม ท้ังเล่มต้องไม่คดงอ โดยเฉพาะตรงโคนเข็ม

ซึ่งเป็นส่วนที่หักง่าย ตัวเข็มกลม ผิวเรียบ มีความยืดหยุ่น สามารถโค้งงอและคืนสภาพได้ดี
ปลายเข็มแหลมคมไม่เป็นเง่ียงซ่ึงอาจเก่ียวทําลายเนื้อเยื่อขณะแทงเข็มได้  

การเลือกขนาดและความยาวเข็มขึ้นกับตําแหน่งของร่างกาย สภาพร่างกาย เทคนิค
การแทงเข็ม และผลการวินิจฉัยแยกภาวะโรค เช่น ตําแหน่งท่ีมีกล้ามเนื้อหนา ได้แก่ แขนขา สะโพก 
แผ่นหลังส่วนเอว และการแทงจากตําแหน่งหนึ่งชี้ไปยังอีกตําแหน่งหนึ่ง จะเลือกใช้เข็มยาว 
ส่วนตําแหน่งท่ีมีกล้ามเนื้อบาง ได้แก่ ศีรษะใบหน้า ทรวงอก แผ่นหลังส่วนอกและบ่า  
หรือมีอวัยวะสําคัญภายใน จะเลือกใช้เข็มสั ้น ผู ้ป ่วยภาวะแกร่ง ชายฉกรรจ์ และวัยรุ ่น 
จะเลือกใช้เข็มขนาดใหญ่ ส่วนผู้ป่วยภาวะพร่อง เด็ก วัยชรา และการแทงบริเวณเบ้าตา 
หรือใบหน้า จะเลือกใช้เข็มขนาดเล็ก เป็นต้น 

มุมและความลึกในการแทงเข็ม 
มุมและระดับความลึกที่เหมาะสมในการแทงเข็มขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่

ตําแหน่งจุดฝังเข็ม เป้าประสงค์ของการฝังเข็ม และรูปร่างผู้ป่วย 
1.มุมในการแทงเข็ม 

มุมในการแทงเข็ม หมายถึง มุมระหว่างตัวเข็มกับผิวหนัง แบ่งมุมในการแทงเข็มเป็น 3 ระดับ
ได้แก่ แทงตรง แทงเฉียง และแทงราบ โดยท่ัวไปการแทงลึกมักจะใช้วิธีแทงตรง ส่วนการแทงต้ืน
มักจะใช้วิธีแทงเฉียงหรือแทงราบ 

 
ภาพท่ี 4.2 มุมในการแทงเข็ม 
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แทงตรง หมายถึง การแทงเข็มให้ตัวเข็มทํามุมกับผิวหนังเป็นมุมฉากหรือ 90 องศา จุดฝังเข็ม
ส่วนใหญ่ใช้การแทงตรง 

แทงเฉียง หมายถึง การแทงเข็มให้ตัวเข็มทํามุมกับผิวหนังประมาณ 45 องศา เหมาะสําหรับ
จุดที่อยู่ตื้นหรือมีกล้ามเนื้อบาง จุดท่ีเสี่ยงจะเป็นอันตรายต่ออวัยวะภายใน เช่น บริเวณหน้าอก
แผ่นหลังส่วนอก เป็นต้น หรือเพ่ือหลบหลีกหลอดเลือดและแผลเป็น  

แทงราบ หมายถึง การแทงเข็มให้ตัวเข็มทํามุมกับผิวหนังประมาณ 15 องศา เหมาะสําหรับ
จุดท่ีอยู่ต้ืนหรือมีกล้ามเนื้อบางมาก เช่น บริเวณกะโหลกศีรษะ เป็นต้น 

กรณีจะเปลี่ยนมุมเข็ม ให้ถอยเข็มถึงระดับใต้ผิวหนัง แล้วเปลี่ยนมุมแทงใหม่ โดยไม่ต้อง
ถอนเข็มออกมา  

2. ความลึกของการแทงเข็ม 
ความลึกที่เหมาะสม คือ ความลึกที่เข็มสามารถกระตุ้นให้เต๋อชี่โดยไม่เป็นอันตราย

ต่อเนื้อเยื่อหรืออวัยวะภายใน ความลึกของการแทงเข็มข้ึนกับปัจจัยหลายอย่างดังต่อไปนี้ 
- ตําแหน่งจุดฝังเข็ม จุดบริเวณศีรษะและใบหน้าจะแทงเข็มต้ืนกว่าจุดตามลําตัวและแขนขา

บริเวณใบหน้าจะแทงเข็มลึกประมาณ 0.5-1 ซม. บริเวณหลังหรือแขนขาจะแทงลึกประมาณ 1-3 ซม.
บริเวณสะโพกอาจแทงลึกถึง 10 ซม. โดยต้องเหลือส่วนตัวเข็มให้พ้นผิวหนังประมาณ 1-2 ซม. 

- รูปร่างผู้ป่วย ผู้ท่ีรูปร่างอ้วน ชั้นไขมันใต้ผิวหนังหนา ต้องแทงเข็มให้ลึกกว่าผู้ท่ีรูปร่างผอม 
- พยาธิสภาพของผู้ป่วย ผู้ท่ีมีสภาพร่างกายอ่อนแอ ชี่และเลือดพร่อง ผู้สูงอายุ หรือเด็ก

ควรแทงเข็มต้ืน ผู้ท่ีมีสุขภาพแข็งแรงหรืออยู่ในวัยฉกรรจ์ควรแทงเข็มลึก 
- สภาวะโรค โรคระยะเฉียบพลันหรือลักษณะเป็นหยางควรแทงเข็มต้ืน โรคระยะเรื้อรัง

หรือลักษณะเป็นยินควรแทงเข็มลึก 

การเตรียมผู้ป่วย 
การเตรียมตัวก่อนการฝังเข็ม 

1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในคืนก่อนไปรับการฝังเข็ม 
2. ไม่รับประทานอาหารมากหรือน้อยเกินไปก่อนรับการรักษา  
3. สวมเสื้อผ้าหลวมๆ สบายๆ เพ่ือความสะดวกในการแทงเข็ม  

ขณะคาเข็ม ผู้ป่วยอาจเกิดความรู้สึกได้ 2 อย่างคือ 
1. รู้สึกหนักๆ หน่วงๆ ต้ือๆ 
2. รู้สึกเหมือนมีกระแสไฟฟ้าแล่นแปลบๆ เนื่องจากเข็มอาจชิดกับเส้นประสาท 

 โดยท่ัวไปจะคาเข็มไว้ประมาณ 20-30 นาที อาจกระตุ้นเข็มด้วยมือหรือกระแสไฟฟ้า 
ระหว่างคาเข็มผู้ป่วยต้องไม่ขยับกล้ามเนื้อบริเวณท่ีฝังเข็ม เพราะเข็มอาจบิดงอในกล้ามเนื้อ 
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ทําให้เจ็บมากข้ึนหรือมีเลือดออกเม่ือถอนเข็ม หากผู้ป่วยมีอาการผิดปกติใดๆ เช่น รู้สึกหวิวๆ หน้ามืด
จะเป็นลม แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก เป็นต้น ให้รีบถอนเข็มออกท้ังหมดและให้นอนราบ 
ศีรษะตํ่าทันที 

การปฏิบัติตนหลังการฝังเข็ม 
1. ควรด่ืมน้ําอุ่นหลังการฝังเข็ม 
2. สํารวจร่างกายบริเวณฝังเข็มว่ามีสิ่งผิดปกติใดๆ หรือไม่ เช่น มีเข็มค้างอยู่ มีเลือดออก  

มีรอยบวม รู้สึกเจ็บปวด เป็นต้น เพ่ือท่ีแพทย์จะได้แก้ไขให้ก่อนกลับบ้าน 
3.ไม่ควรอาบน้ําหรือถูกลมเย็นภายใน 2 ชั่วโมงหลังการฝังเข็ม 
4.ไม่ควรทํางานหนักภายใน 24 ชั่วโมงหลังการฝังเข็ม 
5. หลังการฝังเข็มผู้ป่วยสามารถกลับไปทํางานหรือใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติ 

ภาวะหรือโรคท่ีเป็นข้อพึงระวังในการฝังเข็ม 
1. การต้ังครรภ์ใน 3 เดือนแรก ไม่ควรฝังเข็มบริเวณท้องน้อย การต้ังครรภ์ท่ีมากกว่า 3 เดือน

ไม่ควรฝังเข็มบริเวณท้อง แผ่นหลังส่วนเอว และกระเบนเหน็บ รวมท้ังจุดท่ีมีสรรพคุณกระตุ้นให้เกิด
การหดตัวของมดลูก เช่น ซานยินเจียว (SP 6) เหอกู่ (LI 4) คุนหลุน (BL 60) จื้อยิน (BL 67) เป็นต้น 

2. โดยท่ัวไปขณะมีรอบเดือนไม่ควรฝังเข็ม ยกเว้นเพ่ือการรักษารอบเดือนผิดปกติ 
3. ทารกท่ีกระหม่อมหน้ายังไม่ปิด 
4. มีความผิดปกติของระบบการแข็งตัวของเลือด 
5. ไม่ควรฝังเข็มในตําแหน่งท่ีมีการติดเชื้อ แผลอักเสบ แผลเป็น และบริเวณท่ีมีเนื้องอก 
6. มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด 
7. โรคท่ียังไม่ทราบการวินิจฉัยท่ีแน่นอน 

ขั้นตอนและวิธีการรักษาด้วยการฝังเข็ม  
ข้ันตอนท่ี 1 การวินิจฉัยโรค 

ซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยเพ่ือวินิจฉัยแยกภาวะโรคก่อน ให้พิจารณาว่าอาการใด
เป็นอาการหลักหรืออาการสําคัญ อาการใดเป็นอาการรอง อาการใดต้องรักษาก่อนหลัง 
มีภาวะแทรกซ้อนหรือมีโรคอ่ืนๆ ร่วมด้วยหรือไม่ 
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ข้ันตอนท่ี 2 การกําหนดแผนการรักษา 
 วางแผนการรักษาโดยพิจารณาเลือกจุดฝังเข็มว่าจุดใดเป็นจุดหลักท่ีจะต้องใช้ทุกครั้ง 
จุดใดเป็นจุดรองท่ีจะใช้เป็นบางครั้ง จํานวนจุดท่ีใช้ ความถ่ีในการฝังเข็ม การสิ้นสุดการรักษา 
และการส่งต่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 

โดยท่ัวไปอาจฝังเข็มวันละครั้ง วันเว้นวัน หรือสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง แล้วแต่สภาพของโรค
และความสะดวกของผู้ป่วย  

ข้ันตอนท่ี 3 การจัดท่าผู้ป่วย 
 จัดผู้ป่วยให้อยู่ในท่าท่ีเหมาะสมกับการแทงเข็ม เช่น ใช้ท่านอนคว่ําในกรณีแทงเข็ม
บริเวณหลังหรือเอว ใช้ท่านอนหงายในกรณีแทงเข็มบริเวณใบหน้า หน้าท้อง หรือแขนขา 
ใช้ท่านั่งในกรณีแทงเข็มบริเวณต้นคอหรือท้ายทอย ใช้ท่านอนตะแคงในบางกรณี เป็นต้น  

การจัดท่าผู้ป่วยที่เหมาะสมจะช่วยให้การแทงเข็มและกระตุ้นเข็มในจุดที่ต้องการได้
สะดวกและช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากการฝังเข็ม เช่น เข็มติด เข็มงอ เข็มหัก เป็นต้น ผู้ป่วย
ควรอยู่ในท่าท่ีสบายและผ่อนคลาย ท่าท่ีใช้ในการฝังเข็ม ได้แก่ 

1. ท่านอนหงาย เหมาะสําหรับการฝังเข็มบริเวณศีรษะใบหน้า หน้าอก ท้อง และแขนขา 

 
2. ท่านอนคว่ํา เหมาะสําหรับการฝังเข็มบริเวณศีรษะ ต้นคอ หลัง และแขนขาด้านหลัง 
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3. ท่านอนตะแคง เหมาะสําหรับการฝังเข็มบริเวณด้านข้างของลําตัวและแขนขา 

 
4. ท่านั่งเอนหลังพิงพนักเก้าอี้ เหมาะสําหรับการฝังเข็มบริเวณศีรษะ หน้า ลําคอ หน้าอก

และแขนขา 

 
 5. ท่านั่งคว่ําหน้า เหมาะสําหรับการฝังเข็มบริเวณศีรษะ ต้นคอ และหลัง 
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6. ท่านั่งตะแคงศีรษะ เหมาะสําหรับการฝังเข็มบริเวณศีรษะด้านข้าง หู และใบหน้าด้านท่ีตะแคงข้ึน 

 
7. ท่านั่งตัวตรงวางศอกบนโต๊ะ เหมาะสําหรับการฝังเข็มบริเวณศีรษะ ต้นคอ ไหล่ และแขน 

 
ข้ันตอนท่ี 4 การแทงเข็ม 
 ทําให้ปราศจากเชื้อบริเวณผิวหนัง แทงเข็มลงไปบนจุดฝังเข็มท่ีกําหนดไว้ตามแผนการ
รักษา การแทงเข็มจะต้องแทงผ่านชั้นผิวหนังอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกเจ็บมาก ผู้ป่วยอาจรู้สึก
เจ็บเล็กน้อยเหมือนถูกมดกัดหรือคล้ายถูกฉีดยา ความรู้สึกเจ็บขณะแทงเข็มจะมากหรือน้อย
เพียงใดขึ้นอยู่กับความชํานาญของผู้รักษา การแทงเข็มท่ีคล่องแคล่วแม่นยําช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึก
เจ็บน้อยลง 
 ผลการรักษาขึ้นกับว่าเต๋อชี ่ (得气) หรือไม่ หากเต๋อชี่แพทย์จะรู้สึกได้ว่าปลายเข็ม 
ถูกรัดแน่นหรือตึงฝืดเหมือนเบ็ดถูกปลาตอด ส่วนผู้ป่วยจะรู้สึกตื้อๆ หนักๆ หรือเสียวแปลบ
บริเวณท่ีถูกเข็มแทง หากแทงเข็มแล้วเต๋อชี่ ผลการรักษาจะดี ยิ่งผู้ป่วยรู้สึกว่าชี่วิ่งไปตามเส้นจิงลั่ว
ผลการรักษาก็จะยิ่งดี หากผู้ป่วยไม่เต๋อชี่หรือแพทย์ไม่รู้สึกมีแรงต้าน ผลการรักษาจะไม่ดี
เท่าท่ีควร 
สาเหตุที่ไม่เต๋อชี่ 

1.ทิศทางเข็มไม่ถูกต้อง  
2. ความลึกของการแทงเข็มไม่เหมาะสม 
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3. การกระตุ้นเข็มไม่ถูกวิธี 
4.การจัดท่าในการฝังเข็มไม่เหมาะสม 
5. สภาพร่างกายผู้ป่วยอ่อนแอมาก อาจเต๋อชี่ช้า 
6. ภาวะการเจ็บป่วยบางอย่าง 

กรณีฝังเข็มแล้วไม่เต๋อชี่ ให้กระตุ้นเข็มต่อครู่หนึ่งหรือใช้เทคนิคการกระตุ้นวิธีอ่ืนๆ เสริม 
อาจทําให้เต๋อชี่ได้ 

ขั้นตอนที่ 5 การคาเข็ม 
 หลังจากแทงเข็มแล้วให้ปล่อยเข็มค้างไว้ที่จุดฝัง เข็ม  เ พื่อเ พิ่มผลการรักษา
และใช้ในการกระตุ้นเข็ม ความจําเป็นและระยะเวลาในการคาเข็มข้ึนกับภาวะโรคของผู้ป่วย
เป็นสําคัญ โดยท่ัวไปใช้เวลาคาเข็ม 15-30 นาที กรณีโรคเรื้อรัง โรคท่ีรักษายาก กลุ่มโรคปวด 
หรือมีการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ อาจเพ่ิมเวลาตามความเหมาะสม ระหว่างคาเข็มอาจกระตุ้นเข็ม
เพ่ือให้เต๋อชี่และให้เกิดผลในการบํารุงหรือระบาย 

ข้ันตอนท่ี 6 การกระตุ้นเข็ม 
การกระตุ้นเข็มมี 2 วิธี คือ  

1. การกระตุ้นด้วยมือ อาจใช้วิธีหมุนเข็มไปซ้ายขวาหรือขยับเข็มข้ึนลง โดยท่ัวไปกระตุ้น
ประมาณ 1 นาที ทุกๆ 5-10 นาที 

2. การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า ผู้ป่วยจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณที่ฝังเข็มมีการกระตุกเบาๆ 
เป็นจังหวะตามรูปแบบคลื่นของเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า 

ผู้ป่วยร่างกายอ่อนแอไม่เหมาะกับการถูกกระตุ้นแรง ควรกระตุ้นเข็มเบาๆ หรือคาเข็ม
ไว้เฉยๆ เท่านั้น 

 การกระตุ้นเข็มแบบบํารุงหรือแบบระบาย 
การกระตุ้นเข็มเพื่อเพิ่มเจิ้งชี่หรือเสริมการทํางานของอวัยวะจ้างฝู่ให้กลับมาทําหน้าท่ี

ได้ตามปกติ เรียกว่า การกระตุ้นแบบบํารุง ส่วนการกระตุ้นเข็มเพื่อขจัดเสฺยชี่ให้ออกไป
จากร่างกาย เรียกว่า การกระตุ้นแบบระบาย คัมภีร์หฺวางตี้เน่ยจิงกล่าวว่า “ให้กระตุ้นเข็ม
แบบบํารุงเพ่ือรักษาภาวะพร่อง กระตุ้นเข็มแบบระบายเพ่ือรักษาภาวะแกร่ง” 

เทคนิคที่ใช้ในการกระตุ้นเข็มเพื่อให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงที่พึงประสงค์ภายใน
ร่างกายมีหลายเทคนิคให้เลือกใช้ตามสภาพร่างกายของผู้ป่วย ภาวะโรค และสรรพคุณของจุด
ฝังเข็ม เทคนิคท่ีใช้บ่อย ได้แก่  
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1. การป่ันและหมุนเข็ม (捻转捻转捻转捻转补泻补泻补泻补泻) 
ก. การกระตุ้นเข็มแบบบํารุง เป็นการหมุนเข็มโดยใช้นิ ้วหัวแม่มือปั่นเข็มไปข้างหน้า

อย่างแรงและช่วงกว้าง แล้วหมุนกลับไปข้างหลังอย่างนุ่มนวลและช่วงแคบ 
ข. การกระตุ้นเข็มแบบระบาย เป็นการหมุนเข็มโดยใช้นิ้วหัวแม่มือปั่นเข็มไปข้างหลัง

อย่างแรงและช่วงกว้าง แล้วหมุนกลับไปข้างหน้าอย่างนุ่มนวลและช่วงแคบ 

2. การขยับเข็มข้ึนลง (提插提插提插提插补泻补泻补泻补泻) 
ก. การกระตุ้นเข็มแบบบํารุง เป็นการแทงเข็มลึกลงไปในผิวหนังอย่างแรงและรวดเร็ว

แล้วถอยเข็มข้ึนมาอย่างช้าๆ และเบาๆ 
ข. การกระตุ้นเข็มแบบระบาย เป็นการแทงเข็มลึกลงไปในผิวหนังอย่างช้าๆ และเบาๆ

แล้วถอยเข็มข้ึนมาอย่างแรงและรวดเร็ว  

 3. การกระตุ้นเข็มแบบอ่ืนๆ 
3.1 การแทงและถอยเข็มแบบเร็วหรือช้า (疾徐疾徐疾徐疾徐补泻补泻补泻补泻) 
ก. การแทงเข็มช้าๆ จนถึงความลึกของจุดฝังเข็ม แล้วถอยเข็มเร็วมาอยู่ใต้ผิวหนัง 

เป็นการกระตุ้นแบบบํารุง 
ข. การแทงเข็มเร็วจนถึงความลึกของจุดฝังเข็ม แล้วค่อยๆ ถอยเข็มมาอยู่ใต้ผิวหนังช้าๆ 

เป็นการกระตุ้นแบบระบาย 
 3.2 การแทงเข็มสัมพันธ์กับการหายใจ (呼吸呼吸呼吸呼吸补泻补泻补泻补泻) 

ก. การแทงเข็มขณะผู้ป่วยหายใจออกและถอยเข็มขณะหายใจเข้า เป็นการกระตุ้น
แบบบํารุง 

ข. การแทงเข็มขณะผู้ป่วยหายใจเข้าและถอยเข็มขณะหายใจออก เป็นการกระตุ้น
แบบระบาย 
 3.3 การแทงเข็มตามหรือย้อนแนวทางไหลเวียนของเส้นจิงล่ัว (迎随迎随迎随迎随补泻补泻补泻补泻) 
 ก. ทิศทางปลายเข็มชี้ไปตามแนวทางไหลเวียนของเส้นจิงลั่ว เป็นการกระตุ้นแบบบํารุง 

ข. ทิศทางปลายเข็มชี้ย้อนแนวทางไหลเวียนของเส้นจิงลั่ว เป็นการกระตุ้นแบบระบาย 
 3.4 การปิดหรือเปิดรูเข็มภายหลังการถอนเข็ม (开阖开阖开阖开阖补泻补泻补泻补泻) 

ก. การกดปิดรูเข็มทันทีภายหลังการถอนเข็ม เป็นการกระตุ้นแบบบํารุง 
ข. การโยกเข็มเพื่อขยายรูเข็มให้กว้างขึ้นในขณะถอนเข็มและไม่กดปิดรูเข็มทันที 

เป็นการกระตุ้นแบบระบาย 
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 3.5 การกระตุ้นเข็มแบบกลางๆ (平补平泻平补平泻平补平泻平补平泻) 
 เป็นการขยับเข็มข้ึนลงด้วยความแรงและเร็วเท่าๆ กันพร้อมๆ กับการปั่นหรือหมุนเข็ม
ไปซ้ายขวา (提插捻转) ด้วยความแรงและวงกว้างท่ีเท่าๆ กันอย่างนุ่มนวล 

ในทางคลินิกอาจกระตุ้นเข็มโดยใช้เทคนิคต่างๆ ข้างต้นเพียงเทคนิคเดียวหรือหลายเทคนิค
พร้อมๆ กัน 
 

 เทคนิคการกระตุ้นเข็มเชิงประกอบ 
1. เผาภูเขาให้ลุกเป็นไฟ (烧山火烧山火烧山火烧山火) ใช้ในการรักษาภาวะต่างๆ เช่น ภาวะเย็นพร่อง (ปวดท้อง 

อุจจาระร่วง เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ฝันเปียก อวัยวะหย่อน จ้งเฟิงชนิดหลุด) อาการชา       
ท่ีด้ือต่อการรักษา ปี้เจิ้งเหตุความเย็น กล้ามเนื้อลีบ กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น วิธีนี้ใช้ร่วมกับ 
การกระตุ้นเข็มแบบบํารุงสัมพันธ์กับการหายใจ 

วิธีการ: ให้ผู้ป่วยหายใจเข้าทางจมูกและหายใจออกทางปาก ขณะท่ีผู้ป่วยหายใจออกให้แทงเข็ม
ลึกลงไปในผิวหนังเพียง 1 ใน 3 ของความลึกจุดฝังเข็ม (ระดับฟ้าหรือระดับต้ืน) จนเต๋อชี่แล้ว
กระตุ้นเข็มแบบบํารุงตามวิธีข้อ 1 ก. หรือ 2 ก. จํานวน 9 ครั้ง จากนั้นแทงเข็มลึกลงไปท่ีระดับ 
2 ใน 3 ของความลึกจุดฝังเข็ม (ระดับชั้นคนหรือระดับกลาง) จนเต๋อชี่ แล้วกระตุ้นเข็มแบบบํารุง
ตามวิธีข้อ 1 ก.หรือ 2 ก. จํานวน 9 ครั้ง จึงแทงเข็มลึกลงไปถึงจุดฝังเข็ม (ระดับชั้นดินหรือระดับลึก)
จนเต๋อชี่ แล้วกระตุ้นเข็มแบบบํารุงตามวิธีข้อ 1 ก.หรือ 2 ก. จํานวน 9 ครั้ง จนผู้ป่วยรู้สึกอุ่น
บริเวณจุดฝังเข็ม ให้คาเข็ม 15-20 นาที แล้วถอนเข็มอย่างรวดเร็วในขณะท่ีผู้ป่วยหายใจเข้า
พร้อมกับกดปิดรูเข็ม หากผู้ป่วยไม่รู ้สึกอุ่นบริเวณจุดฝังเข็ม สามารถทําวิธีการนี้ซํ้าได้อีก
รวมกันไม่เกิน 3 รอบ 

2. ทะลวงฟ้าให้เย็น (透天凉透天凉透天凉透天凉) ใช้ในการรักษาภาวะต่างๆ เช่น ปี้เจิ้งเหตุความร้อน ฝีหนอง
เหตุภาวะร้อนแกร่ง (ปวดฟัน ปากเหม็น โรคบิด ปวดท้องไข้สูง ไฟลามทุ่ง) จ้งเฟิงชนิดปิด  
โรคจิตซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง เป็นต้น วิธีนี้ใช้ร่วมกับการกระตุ้นเข็มแบบระบายสัมพันธ์กับการหายใจ 

วิธีการ: ให้ผู้ป่วยหายใจเข้าทางปากและหายใจออกทางจมูก ขณะท่ีผู้ป่วยหายใจเข้า ให้แทงเข็ม
ลึกถึงจุดฝังเข็ม (ระดับชั้นดินหรือระดับลึก) จนเต๋อชี่ แล้วกระตุ้นเข็มแบบระบายตามวิธีข้อ 1 ข.
หรือ 2 ข. จํานวน 6 ครั้ง จากนั้นให้ถอยเข็มข้ึนมาท่ีระดับ 2 ใน 3 ส่วนของความลึกจุดฝังเข็ม
(ระดับชั้นคนหรือระดับกลาง) จนเต๋อชี่ แล้วกระตุ้นเข็มแบบระบายตามวิธีข้อ 1 ข.หรือ 2 ข. 
จํานวน 6 ครั้ง จากนั้นถอยเข็มข้ึนมาท่ีระดับ 1 ใน 3 ของความลึกจุดฝังเข็ม (ระดับฟ้าหรือระดับต้ืน)
จนเต๋อชี่ แล้วกระตุ้นเข็มแบบแบบระบายตามวิธีข้อ 1 ข.หรือ 2 ข. จํานวน 6 ครั้ง จนผู้ป่วยรู้สึกเย็น
บริเวณจุดฝังเข็ม ให้ถอนเข็มอย่างช้าๆ ในขณะท่ีผู้ป่วยหายใจออก หากผู้ป่วยไม่รู้สึกเย็นบริเวณ
จุดฝังเข็ม สามารถทําวิธีการนี้ซ้ําได้อีกรวมกันไม่เกิน 3 รอบ 
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ขั้นตอนที่ 7 การถอนเข็ม 
 ให้ถอนเข็มออกเม่ือคาเข็มครบตามเวลาท่ีกําหนด โดยอาจหมุนเข็มทดสอบว่าไม่ติด
แล้วค่อยๆ ถอยเข็มข้ึนช้าๆ จนถึงชั้นใต้ผิวหนัง จากนั้นจึงถอนออกอย่างรวดเร็ว แล้วใช้ผ้าก๊อซ
หรือสําลีกดไว้ชั่วขณะเพ่ือป้องกันเลือดออก ตรวจนับเข็มให้แน่ใจว่าไม่มีค้างในตัวผู้ป่วย 

ภาวะแทรกซ้อนจากการฝังเข็ม 
1. เป็นลม เกิดขณะแทงเข็มหรือขณะคาเข็ม ส่วนใหญ่พบในผู้ป่วยท่ีรับการฝังเข็มเป็นครั้งแรก

สาเหตุท่ีพบบ่อย ได้แก่ ต่ืนเต้นหรือหวาดกลัว หิวหรืออ่ิมเกินไป ร่างกายอ่อนเพลีย หรืออดนอน 
วิธีการแก้ไข: ให้ถอนเข็มออกหมด แล้วให้ผู้ป่วยนอนหงาย คลายเสื้อผ้าให้หลวม  

ตรวจวัดสัญญาณชีพ รักษาอุณหภูมิร่างกายให้อุ่น ให้ดื่มน้ําอุ่นหรือน้ําหวาน โดยทั่วไปอาการ
จะดีข้ึนอย่างรวดเร็ว หากไม่ดีข้ึนให้กดจุดหรือแทงเข็มท่ีเหรินจง (GV 26) ซู่เหลียว (GV 25) เหอกู่ 
(LI 4) เน่ยกวาน (PC 6) จู๋ซานหลี่ (ST 36) หย่งเฉฺวียน (KI 1) จุดใดจุดหนึ่ง หรือลนยาป่ายฮุ่ย 
(GV 20) ชี่ห่าย (CV 6) กวานหยวน (CV 4) หย่งเฉฺวียน (KI 1) จุดใดจุดหนึ่ง ถ้าไม่ดีข้ึนให้ส่งห้องฉุกเฉิน 

การป้องกัน: แนะนําผู้ป่วยรับประทานอาหารและพักผ่อนให้เพียงพอก่อนการฝังเข็ม
อธิบายขั้นตอนการฝังเข็มให้ผู้ป่วยเข้าใจเพื่อลดความกลัว โดยเฉพาะรายที่ฝังเข็มครั้งแรก
หรือวิตกกังวลง่าย จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าท่ีสบาย ใช้จุดฝังเข็มจํานวนน้อย กระตุ้นเข็มด้วยความ
นุ่มนวล คอยสังเกตผู้ป่วยโดยเฉพาะสีหน้าอย่างใกล้ชิด หากเริ ่มมีอาการเหมือนจะเป็นลม    
ให้รีบถอนเข็มออกให้หมดและทําการปฐมพยาบาล 

2. ห้อเลือด อาจพบเลือดออกใต้ผิวหนังจนเกิดห้อเลือดในบริเวณท่ีมีหลอดเลือดฝอยมาก 
เลือดท่ีออกมักจะหยุดเองหรือโดยการกดไว้ชั่วครู่ 

วิธีการแก้ไข: โดยทั่วไปมักไม่มีอันตรายหรือผลข้างเคียงใดๆ ห้อเลือดจะจางหายภายใน
ไม่ก่ีวัน กรณีบวมเป็นก้อนใต้ผิวหนังภายใน 24 ชั่วโมงแรกให้ประคบเย็น หลังจาก 24 ชั่วโมงไปแล้ว
ให้ประคบร้อน 

การป้องกัน: หลีกเลี่ยงการแทงเข็มถูกหลอดเลือด หลังถอนเข็มให้ใช้สําลีแห้งกดปิดรูเข็มทันที 
3. เข็มติด ภายหลังจากฝังเข็มแล้วดึงไม่ออก ดันเข็มไม่ลง หรือหมุนซ้ายขวาไม่ได้

เพราะกล้ามเนื้อหดเกร็งบีบรัดเข็มจนแน่น สาเหตุเกิดจากผู้ป่วยวิตกกังวลมาก ขยับเปลี่ยนท่า
ขณะคาเข็ม หรือการกระตุ้นเข็มโดยหมุนไปทิศทางเดียว 

วิธีการแก้ไข: ให้ผู้ป่วยผ่อนคลาย ทําการนวดเบาๆ เคาะกล้ามเนื้อรอบๆ เข็ม หรือเกาด้ามเข็ม
เพ่ือลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ อาจแทงเข็มเพ่ิมอีก 1 เล่มในบริเวณใกล้เคียง เพ่ือคลายกล้ามเนื้อ
บริเวณท่ีเกร็งและกระจายชี่และเลือด กรณีเข็มติดเนื่องจากมีการหมุนเข็มในทิศทางเดียว ให้หมุน
กลับในทิศทางตรงกันข้ามและเกาด้ามเข็ม กรณีเข็มติดเนื่องจากการขยับเปลี่ยนท่า ให้ผู้ป่วย
กลับมาอยู่ในท่าเดิม แล้วถอนเข็มออก 
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การป้องกัน: อธิบายขั้นตอนการฝังเข็มอย่างละเอียดให้ผู้ป่วยเข้าใจ เพื่อลดความกลัว 
และให้รู้สึกผ่อนคลาย เลือกวิธีการกระตุ้นเข็มท่ีเหมาะสม หลีกเลี่ยงการหมุนเข็มในทิศทางเดียว 

4. เข็มงอ มีอาการเหมือนเข็มติด สาเหตุเกิดเพราะขณะแทงเข็มใช้แรงดันมากเกินไป แทงเข็ม
ถูกเนื้อเยื่อท่ีแข็ง (กระดูกหรือพังผืด) เข็มถูกกดทับหรือเคลื่อนจากตําแหน่งเดิม ผู้ป่วยขยับเปลี่ยนท่า
ขณะคาเข็ม หรือขาดความชํานาญในการฝังเข็ม 

วิธีการแก้ไข: ค่อยๆ ถอนเข็มออกช้าๆ ตามการโค้งงอของเข็ม หากเข็มโค้งงอมากให้ดัดเข็มกลับ
ให้มากที่สุด ค่อยๆ ถอนเข็มหลังจากกล้ามเนื้อรอบๆ คลายตัว ห้ามถอนเข็มอย่างรุนแรง
เพราะเข็มอาจหักคาอยู่ภายใน 

การป้องกัน: การแทงเข็มให้ใช้แรงสมํ่าเสมอ ไม่ควรดันเข็มเข้าอย่างรวดเร็ว ไม่อนุญาต
ให้ผู้ป่วยเปลี่ยนท่าขณะคาเข็ม และไม่ควรวางสิ่งของอ่ืนใดใกล้กับผู้ป่วย  

5. เข็มหัก มีโอกาสเกิดได้น้อย สาเหตุจากคุณภาพเข็มไม่ดี มีการสึกกร่อนของโคนเข็ม
การกระตุ้นเข็มแรงเกินไป กล้ามเนื้อมีการหดเกร็งอย่างรุนแรง ผู้ป่วยขยับเปลี่ยนท่าทันที 
หรือการถอนเข็มท่ีงอโดยไม่ถูกเทคนิค 

วิธีการแก้ไข: ให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบและอยู่ในท่าเดิม เพ่ือป้องกันไม่ให้เข็มเคลื่อนลงลึก
กว่าเดิม หากพบส่วนปลายของเข็มโผล่พ้นผิวหนัง ให้ใช้คีมคีบออก หากส่วนท่ีหักอยู่ระดับ
ผิวหนัง ให้กดเนื้อเยื่อรอบๆ เพ่ือให้เห็นส่วนของเข็มแล้วใช้คีมคีบออก หากส่วนท่ีหักอยู่ใต้ผิวหนัง 
ให้ส่งต่อเพ่ือการรักษา 

การป้องกัน: ให้ตรวจสอบและเลือกใช้เข็มท่ีมีคุณภาพ หลีกเลี่ยงการกระตุ้นเข็มอย่างรุนแรง
ไม่แทงเข็มลึกจนถึงโคนเข็ม อธิบายให้ผู้ป่วยร่วมมือและปฏิบัติตาม ไม่เปลี่ยนท่าขณะคาเข็ม 
หากพบว่าเข็มงอให้ถอนออกทันที 

6. ปวดขณะแทงหรือคาเข็ม เกิดจากปลายเข็มอยู่ที่ผิวหนังนานเกินไป คุณภาพเข็มไม่ดี 
เช่น ปลายเข็มไม่คม เป็นต้น เปลี่ยนท่าขณะคาเข็ม กระตุ้นเข็มรุนแรง มีสิ่งกดทับ ฝังเข็ม
โดยผู้ไม่ชํานาญ และแทงเข็มถูกเส้นเอ็น เยื่อหุ้มกระดูก หรือหลอดเลือด 

วิธีการแก้ไข: ปรับความลึกหรือทิศทางของเข็มให้เหมาะสม  
การป้องกัน: ตรวจสอบและเลือกใช้เข็มท่ีมีคุณภาพ ทบทวนกายวิภาคก่อนการฝังเข็ม แทงเข็ม

ให้ผ่านผิวหนังด้วยความรวดเร็ว กระตุ้นเข็มด้วยแรงและวิธีที่เหมาะสม ไม่อนุญาตให้ผู้ป่วย
เปลี่ยนท่าขณะคาเข็ม และหลีกเลี่ยงการแทงเข็มถูกเส้นเอ็น เยื่อหุ้มกระดูก หรือหลอดเลือด 

7. ภาวะมีลมในช่องเยื่อหุ้มปอด มีอาการแน่นหน้าอก หายใจขัด ใจสั่น เหง่ือออก ตัวเย็น 
ความดันโลหิตลดลง มีภาวะช็อก เกิดเพราะแทงเข็มลึกเกินไปบริเวณหน้าอก แผ่นหลังส่วนอก   
หรือรอบๆ ไหปลาร้า ทําให้ปลายเข็มแทงทะลุเยื่อหุ้มปอด เกิดลมรั่วเข้าในช่องเยื่อหุ้มปอด 
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วิธีการแก้ไข: ให้ถอนเข็มออกทันที จัดท่าให้ศีรษะสูง ช่วยให้ผู้ป่วยผ่อนคลายโดยไม่เปลี่ยนท่า
และส่งต่อเพ่ือการรักษา 

การป้องกัน: จัดท่าให้เหมาะสม เลือกระดับความลึกของการฝังเข็มให้เหมาะกับตําแหน่ง 
บริเวณหน้าอก แผ่นหลังส่วนอก หรือรอบๆ ไหปลาร้า ควรแทงเข็มราบหรือเฉียงและไม่คาเข็ม 
นานเกินไป การกระตุ้นเข็มด้วยวิธีขยับข้ึนลงให้ปฏิบัติด้วยความนุ่มนวล พยายามเลือกจุดฝังเข็ม
บริเวณแขนขาแทนจุดท่ีมีความเสี่ยงข้างต้น  

8. การบาดเจ็บต่อระบบประสาท 
8.1 การบาดเจ็บต่อก้านสมองหรือไขสันหลัง เกิดจากการแทงเข็มบริเวณท้ายทอย  

ต้นคอ หรือเจี๋ยจี่ ทําให้เกิดอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ชักกระตุก หายใจลําบาก 
หรือหยุดหายใจ เกิดภาวะช็อก หรือหมดสติ หากแทงเข็มถูกไขสันหลัง อาจเกิดอาการเหมือน
ไฟช็อตไปท่ีแขนขาหรืออัมพาตชั่วขณะ ซ่ึงอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้  

วิธีการแก้ไข: ให้รีบถอนเข็มแล้วส่งต่อเพ่ือการรักษาทันที 
การป้องกัน: ระมัดระวังเรื่องความลึกและทิศทางของการฝังเข็มบนเส้นตูและแนวเจี๋ยจี่ 

โดยเฉพาะจุดฝังเข็มท่ีสูงกว่ากระดูกสันหลังอกท่ี 12 ส่วนเฟิงฝู่ (GV 16) หย่าเหมิน (GV 15) ทิศทาง
ของปลายเข็มไม่ควรเฉียงข้ึนบนหรือแทงลึกเกินไป เพ่ือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บต่อก้านสมอง 
ไม่ควรกระตุ้มเข็มด้วยวิธีขยับเข็มข้ึนลง ให้ใช้วิธีปั่นหรือหมุนเข็มแทน 

8.2 การบาดเจ็บต่อเส้นประสาทส่วนปลาย ทําให้เกิดอาการชา ร้อน ปวด อ่อนแรง 
หรือกล้ามเนื้อลีบต่อมา เกิดจากกระตุ้นเข็มรุนแรงหรือนานเกินไป ไม่มีความชํานาญในการแทงเข็ม
บนจุดตามแนวเส้นประสาท หรือคาเข็มนานเกินไป 

วิธีการแก้ไข: หากเกิดอาการขณะฝังเข็มให้ถอนเข็มทันที ภายใน 24 ชั่วโมงแรกให้ฝังเข็ม
หรือนวดทุยหนาเพ่ือเป็นการรักษา หากไม่ดีข้ึนให้ส่งต่อเพ่ือการรักษา 

การป้องกัน: กระตุ้นเข็มด้วยความนุ่มนวล ไม่คาเข็มนานเกินไป  
9. การบาดเจ็บต่ออวัยวะภายใน เกิดจากขาดความรู้ทางกายวิภาคและจุดฝังเข็ม หรือแทงเข็ม

ลึกเกินกว่าท่ีกําหนด  
แทงถูกม้ามหรือตับ: จะเกิดเลือดออกในช่องท้อง ซ่ึงมีอาการปวดสีข้าง ท้องแข็งเป็นดาน   

ปวดท้อง หรือกดเจ็บ  
แทงถูกหัวใจ: จะรู้สึกปวดเหมือนเข็มแทงอย่างรุนแรงหรือปวดเหมือนถูกฉีกอก เกิดภาวะช็อก 

และอาจเสียชีวิตในท่ีสุด  
แทงถูกไต: จะรู้สึกปวดเอว ปวดเวลาเคาะที่ costovertebral angle ปัสสาวะมีเลือดปน 

อาจเกิดภาวะช็อก 
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แทงถูกถุงน้ําดี กระเพาะปัสสาวะ กระเพาะอาหาร หรือลําไส้: จะรู้สึกปวดบริเวณท่ีบาดเจ็บ 
อาจมีอาการปวดท้องมาก ท้องแข็งเป็นดาน หรือกดเจ็บ 

วิธีการแก้ไข:รีบถอนเข็มออกและส่งต่อเพ่ือการรักษา 
การป้องกัน: ไม่แทงเข็มลึกเกินไป เลือกทิศทางเข็มท่ีหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บต่ออวัยวะ

ภายใน หลอดเลือดใหญ่ และเส้นประสาท จัดท่าให้เหมาะสม ให้ระมัดระวังในผู้ป่วยท่ีมีตับม้ามโต 
หัวใจโต ปัสสาวะค่ังค้าง หรือมีพังผืดในช่องท้อง 

10. อาการผิดปกติภายหลังถอนเข็ม เช่น ปวด ชา หนักบริเวณฝังเข็ม หรืออาการเดิม
ท่ีมาพบแพทย์รุนแรงขึ้น เกิดเพราะกระตุ้นเข็มรุนแรง คาเข็มนานเกินไป หรือจัดท่าผู้ป่วย
ไม่เหมาะสม 

วิธีการแก้ไข: ภายหลังถอนเข็มให้ผู้ป่วยพักสักครู่ ใช้นิ้วมือกดนวดรอบๆ บริเวณท่ีมีอาการ
หรือใช้วิธีลนยา 

การป้องกัน: กระตุ้นเข็มอย่างนุ่มนวลและถูกวิธี ไม่คาเข็มนานเกินไป





บทที่ 5 
การลนยาและครอบกระปุก 

Moxibustion and cupping 

1. การลนยา 灸法灸法灸法灸法  Moxibustion 
 การลนยา เป็นวิธีการให้ความร้อนบนจุดฝังเข็มหรือบริเวณรอบๆ เพ่ือปรับสมดุล 
การทํางานของเส้นจิงลั่วและอวัยวะจ้างฝู่ มีผลในการรักษาและป้องกันโรคต่างๆ สมุนไพรท่ีนิยมใช้
เป็นวัสดุในการลนยาคือ “อ้ายเย่” โดยแปรรูปเป็นเส้นใยนุ่มขนาดเล็กสีเหลืองอ่อน เส้นใยอ้ายเย่ 
ท่ีเก็บนานจะมีคุณภาพดี ตําราหฺวางต้ีเน่ยจิงภาคหลิงซูกล่าวว่า “โรคท่ีฝังเข็มรักษาไม่หาย ให้ลนยา” 
ตําราโบราณกล่าวว่า“ถ้าต้องการมีสุขภาพดี ควรลนยาจู๋ซานหลี่เป็นประจํา” 

สรรพคุณ 
 1. อุ่นเส้นจิงล่ัวเพ่ือสลายความเย็น ใช้ในกรณีความเย็นชื้นอุดก้ันหรือเสฺยชี่ความเย็นรุกราน
ความเย็นทําให้การไหลเวียนเลือดช้าลง เกิดการติดขัด มีอาการต่างๆ เช่น ปวดลิ้นปี่ ปวดท้อง 
ท้องร่วง โรคบิด ปวดประจําเดือน ประจําเดือนไม่มา ไส้เลื่อน ปี้เจิ้ง เป็นต้น การลนยาช่วยอุ่น
เส้นจิงลั่วและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด 

 2. ขับลมแก้เป่ียวเจิ้ง อุ่นจงเจียวสลายความเย็น รักษาอาการต่างๆ เช่น ภาวะโรคภายนอก
เหตุลมเย็น ท้องร่วง ปวดกระเพาะอาหาร อาเจียนเหตุม้าม-กระเพาะอาหารเย็น เป็นต้น 
 3. อุ่นไตบํารุงหยางม้าม รักษาอาการต่างๆ เช่น ท้องร่วงเรื้อรัง ปัสสาวะบ่อย กลั้นปัสสาวะไม่ได้ 
เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น 
 4. ฟ้ืนหยางกู้อาการหลุด รักษาอาการต่างๆ ของหยางสูญสิ้น เช่น เหง่ือออกเม็ดโต  
มือเท้าเย็นเฉียบ ชีพจรแผ่วใกล้หมด เป็นต้น 
 5. บํารุงช่ีดึงหยางข้ึน รักษาภาวะจงชี่พร่องและชี่ตก เช่น กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ไส้ตรงหย่อน 
มดลูกหย่อน ตกขาว ประจําเดือนมากะปริดกะปรอย ประจําเดือนมามาก เป็นต้น 
 6. สลายเลือดคั่งและถอนพิษร้อน โดยกระตุ้นการไหลเวียนของชี่ นําพาสารอาหารไปหล่อเลี้ยง 
ทําให้เจิ้งชี่กลับมาปกติ และช่วยสลายเลือดค่ัง ใช้รักษาโรคต่างๆ เช่น ฝีเต้านมระยะแรก คอพอก
วัณโรคต่อมน้ําเหลืองท่ีคอ แผลเรื้อรัง เป็นต้น 

 7. ป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ ช่วยกระตุ้นเจิ้งชี่และเสริมภูมิต้านทานโรค การลนยา
ท่ีกฺวานหยวน (CV 4) ชี่ห่าย (CV 6) ม่ิงเหมิน (GV 4) และจงหว่าน (CV 12) เป็นประจําช่วยให้อายุยืน 
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รูปแบบการลนยา 
 1. การลนยาโดยใช้ใยอ้ายเย่  
  1.1 การลนยาด้วยกรวยอ้ายเย่ 艾炷灸艾炷灸艾炷灸艾炷灸  
 ปั้นอ้ายเย่ ให้ เป็นรูปทรงกรวยขนาดต่างๆ ท่ี เหมาะกับภาวะโรคโดยขนาดกลาง  
= เส้นผ่าศูนย์กลางของฐาน 1 ซม. X ความสูง 1 ซม. ขนาดเล็กจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่จะเป็น 2 เท่าของขนาดกลาง การลนยาด้วยกรวยอ้ายเย่ 1 กรวยจนหมด เรียกว่า “1 จ้วง” 
แบ่งวิธีการลนยาด้วยกรวยอ้ายเย่เป็น 2 ประเภท คือ 
 

 
 

ภาพท่ี 1.1 แสดงกรวยอ้ายเย่ขนาดต่างๆ  
 

  1.1.1 การลนยาโดยตรง เป็นการใช้กรวยอ้ายเย่วางบนผิวหนังโดยตรง แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
ก. การลนยาแบบมีรอยแผลเป็น (Scarring moxibustion) กําหนดจุดท่ีจะลนยา อาจใช้

น้ํากระเทียมค้ันหรือวาสลินทาบริเวณจุด เพ่ือให้ใยอ้ายเย่เกาะผิวหนังได้ดี วางกรวยอ้ายเย่ลง
แล้วใช้ธูปติดไฟจุดท่ียอดกรวย ปล่อยให้เผาไหม้จนหมดนับเป็น 1 จ้วง ทําซํ้าจนเกิดตุ่มน้ําเหลือง
บนผิวหนัง ให้ทําความสะอาดแผลทุกวันเพ่ือป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อน จะเกิดรอยแผลเป็น
ภายใน 5-6 สัปดาห์ วิธีนี้ มักใช้รักษาโรคเรื้อรัง เช่น หอบหืด วัณโรค โรคลมชัก เป็นต้น  
กรณีอุจจาระร่วงเรื้อรังให้ใช้กรวยอ้ายเย่จุดละ 5-7 จ้วง กรณีหอบหืดให้ใช้กรวยอ้ายเย่จุดละ 7 จ้วง 
วิธีนี้ไม่ควรทําบริเวณข้อต่อ เพราะอาจทําให้ข้อติดจากแผลเป็น 

ข. การลนยาแบบไม่มีรอยแผลเป็น (Non-scarring moxibustion) อาจใช้น้ํากระเทียมค้ัน
หรือวาสลินทาก่อนวางกรวยอ้ายเย่ลงบนผิวหนังแล้วจุดไฟ ให้เปลี่ยนกรวยทันทีท่ีผู้ป่วยรู้สึกร้อน
หรือกรวยถูกเผาไปประมาณ 2 ใน 3 ส่วน แต่ละจุดใช้กรวย 3-7 จ้วง วิธีนี้จะไม่มีรอยไหม้  
อาจมีเพียงรอยแดงหรือตุ่มน้ําใสเกิดข้ึน เม่ือหายแล้วไม่เกิดรอยแผลเป็น มักใช้รักษาโรคเรื้อรัง
ในภาวะพร่องและกลุ่มความเย็น เช่น หอบหืด อุจจาระร่วงเรื้อรัง ท้องอืด อาหารไม่ย่อย เป็นต้น 
 1.1.2 การลนยาทางอ้อม (Indirect moxibustion) กรวยอ้ายเย่จะไม่วางบนผิวหนัง
โดยตรงแต่จะวางบนสิ่งรองรับต่างๆ ได้แก่ 
 ก. การลนยาค่ันขิง (Moxibustion with ginger) ให้ฝานขิงเป็นแผ่นบางๆ ความหนา 
0.2-0.3 ซม. และกว้าง 2-3 ซม. เจาะให้เป็นรูพรุน วางบนผิวหนังแล้ววางกรวยอ้ายเย่บนแผ่นขิง 
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จุดไฟเผากรวยจนหมดหรือจนผู้ป่วยรู้สึกร้อนมาก จึงเอากรวยออกแล้วเปลี่ยนอันใหม่ จุดละ  
5-10 จ้วง จนผิวหนังแดงเรื่อแต่ไม่เกิดถุงน้ํา ใช้รักษาโรคในกลุ่มเย็นพร่องซ่ึงมีอาการต่างๆ เช่น 
อาเจียน ปวดท้อง ท้องร่วง ฝันเปียก เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ หลั่ ง เร็ว มีบุตรยาก  
ปวดประจําเดือน อัมพาตใบหน้า ปี้เจิ้งเหตุลมเย็นชื้น เป็นต้น 
 ข. การลนยาค่ันกระเทียม (Moxibustion with garlic) ให้ฝานกระเทียมสดเป็นแผ่นหนา       
0.2-0.3 ซม.เจาะให้เป็นรูหรือนํากระเทียมสดไปตําก่อนวางบนผิวหนัง วางกรวยอ้ายเย่ 
บนกระเทียม จุดไฟจนเผาหมดแล้วเปลี่ยนกรวยใหม่ จุดละ 5-7 จ้วง วิธีนี้มีสรรพคุณในการลดบวม
ถอนพิษ สลายก้อน และแก้ปวด ใช้รักษาวัณโรคปอด ฝีท่ียังไม่แตก แผลพุพองระยะแรก  
พิษจากแมลง งู หรือแมงป่อง ก้อนในท้อง และวัณโรคต่อมน้ําเหลืองท่ีคอ  
 ค. การลนยาค่ันเกลือ (Moxibustion with salt) ใช้ลนยาเสินเชวี่ย (CV 8) โดยใส่เกลือ 
ลงในสะดือจนเต็ม วางกรวยอ้ายเย่ลงบนเกลือแล้วจุดไฟ (หากสะดือผู้ป่วยไม่เป็นรอยบุ๋ม อาจใช้
วัสดุต่างๆ เช่น แผ่นขิง เป็นต้น มาวางโดยรอบก่อน แล้วจึงใส่เกลือจนเต็ม) แต่ละครั้งใช้ 5-9 จ้วง
ใช้รักษาภาวะปวดท้องชนิดเย็น ปวดท้องเหตุไส้เลื่อน อาเจียนร่วมกับถ่ายเหลว บิด หนองใน  
จ้งเฟิงชนิดหลุด และช่วยดึงหยางในภาวะหยางหลุดซ่ึงมีอาการต่างๆ เช่น เหง่ือออกมาก มือเท้าเย็น
คลําชีพจรไม่ได้ เป็นต้น กรณีนี้จะใช้กรวยอ้ายเย่ขนาดใหญ่เผาจนกว่าเหง่ือหยุดไหล คลําชีพจรได้
และมือเท้าอุ่นข้ึน 
 ง. การลนยาค่ันแผ่นยา (Moxibustion with medicated biscuit) เป็นการนําเอาผงฟู่จื่อ 
มาผสมกับเหล้าจีน (หฺวางจิ่ว) ทําให้เป็นแผ่นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซม. หนา 0.3-0.8 ซม. เจาะให้เป็น
รูพรุนตรงกลาง แล้วนําไปวางบนจุด วางกรวยอ้ายเย่บนแผ่นยาแล้วจุดไฟเผา ใช้อุ่นบํารุงหยาง
รักษาภาวะหยางพร่องซ่ึงมีอาการต่างๆ เช่น เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ฝันเปียก หลั่งเร็ว มีบุตรยาก 
แผลเรื้อรัง เป็นต้น 

 1.2 การลนยาด้วยแท่งอ้ายเย่ 艾条灸艾条灸艾条灸艾条灸 
 แท่งอ้ายเย่เตรียมจากการนําใยอ้ายเย่มาห่อหุ้มด้วยกระดาษ ทําเป็นแท่งทรงกระบอก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 ซม. ยาวประมาณ 20 ซม. ทําให้สะดวกในการใช้งาน โดยจุดไฟ
ท่ีปลายด้านใดด้านหนึ่งของแท่งอ้ายเย่ แล้วลนไปท่ีจุดฝังเข็มหรือบริเวณท่ีมีพยาธิสภาพ ใช้ง่าย
และควบคุมความร้อนได้ดี นิยมใช้ในกลุ่มโรคปวดท้องหรือปวดข้อ แบ่งเป็น 2 วิธี คือการลนยา
เหนือจุดและการลนยาแบบกด   
 1.2.1 การลนยาเหนือจุด มี 3 แบบ คือ 
 ก. การลนยาแบบอุ่นพอดี 温和灸Warm moxibustion ใช้แท่งอ้ายเย่ที่ติดไฟลน 
เหนือจุดฝังเข็มหรือบริเวณท่ีมีพยาธิสภาพ 2-3 ซม. จนผู้ป่วยรู้สึกอุ่นๆ นาน 10-15 นาที หรือ
จนผิวหนังแดงเรื่อใช้รักษาโรคเรื้อรังและภาวะพร่อง 
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 ข. การลนยาแบบนกกระจอกจิก 雀啄灸 Sparrow-peaking moxibustion ใช้แท่ง
อ้ายเย่ท่ีติดไฟลนห่างจากผิวหนังไม่เกิน 3 ซม. พอเริ่มร้อนให้ถอยออกมาแล้วจึงจ่อเข้าไปท่ีระยะเดิม
ข้ึนลงสลับกันเหมือนนกกระจอกจิก นานประมาณ 5 นาที เหมาะสําหรับเด็กเล็ก โรคเฉียบพลัน 
ภาวะแกร่ง ภาวะหมดสติ ทารกในครรภ์ไม่หมุนเปลี่ยนท่า และน้ํานมไม่ไหล 

 
 ค. การลนยาแบบวน 回旋灸 Circling moxibustion ใช้แท่งอ้ายเย่ท่ีติดไฟลนห่างจาก

ผิวหนังไม่เกิน 3 ซม. วนเป็นวงกลมนาน 10-15 นาที ใช้รักษาอาการปวดข้อและอัมพฤกษ์อัมพาต 

 
 1.2.2 การลนยาแบบกด วางเศษผ้าหรือกระดาษ 6-7 ชั้น บนบริเวณจุดฝังเข็ม ใช้แท่ง
อ้ายเย่ท่ีติดไฟกดลงไปบนผ้าหรือกระดาษ 1-2 วินาที ให้ความร้อนแผ่ลงไปข้างล่าง หากแท่งอ้ายเย่ดับ
ให้จุดใหม่ กดซํ้าๆ จุดละ 7-10 ครั้ง หรือจนผิวหนังแดงเรื่อ ทําทุกวันหรือวันเว้นวันครบ 10 ครั้ง  
ถือเป็น 1 รอบการรักษา ใช้รักษาปี้เจิ้งชนิดลมเย็นชื้น ขาลีบ ขาอ่อนแรง อาการปวดเรื้อรังต่างๆ  
และภาวะเย็นพร่อง 
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 1.3 การลนยาด้วยเข็มอุ่น 温针灸温针灸温针灸温针灸 
 ขณะท่ีคาเข็มให้ใช้แท่งอ้ายเย่ยาว 2 ซม. หรือปั้นใยอ้ายเย่เป็นก้อนขนาดเล็กติดบริเวณ
ด้ามเข็ม แล้วจุดไฟท่ีฐานของแท่งหรือก้อนอ้ายเย่ เม่ือเผาไหม้หมดให้นําเถ้าอ้ายเย่ออกแล้ว
เปลี่ยนอันใหม่ จํานวนจ้วงท่ีใช้ข้ึนกับพยาธิสภาพของโรค เหมาะสําหรับโรคท่ีต้องการคาเข็ม
และลนยาพร้อมกัน 

 
 1.4 การลนยาด้วยกล่องลนยา 温灸器灸温灸器灸温灸器灸温灸器灸 
 กล่องลนยาทําจากไม้หรือโลหะ มีหลายลักษณะ เช่น ทรงกลม ทรงกระบอก บางชนิด 
ใช้แท่งอ้ายเย่เสียบกับเข็มท่ีติดอยู่ภายใน บางชนิดสอดเข้าไปในช่อง บางชนิดจุดแท่งอ้ายเย่ 
หรือใยอ้ายเย่แล้ววางในกล่อง เลือกลักษณะกล่องให้เหมาะสมกับตําแหน่งท่ีจะวาง วางกล่องลนยา
ท่ีมีแท่งหรือใยอ้ายเย่ติดไฟไว้บริเวณตําแหน่งจุดหรือบริเวณท่ีมีอาการ 15-20 นาที เหมาะสําหรับ
บริเวณท่ีมีพ้ืนท่ีกว้าง เช่น แผ่นหลัง หน้าท้อง ก้น เป็นต้น 

2. การลนยาด้วยวิธีอื่นๆ 
 2.1 ลนยาด้วยเติงฉ่าว 灯草灸灯草灸灯草灸灯草灸 
 ใช้ไส้ของต้นเติงฉ่าว ความยาว 10-15 ซม. จุ่มลงในน้ํามันงาแล้วจุดไฟ จี้ท่ีจุดฝังเข็ม  
ใช้รักษาภาวะชักในเด็ก หมดสติ คางทูม คอตีบ หัด ต่อมทอนซิลอักเสบ อาเจียน อุจจาระร่วงในเด็ก 
และเลือดกําเดาไหล  
 2.2 ลนยาด้วยสารระคายเคือง 天灸天灸天灸天灸 
 ทาสารระคายเคืองบริเวณจุดฝังเข็มหรือบริเวณท่ีมีอาการ เพ่ือให้เกิดตุ่มน้ําและการอักเสบ
ของผิวหนัง วัสดุท่ีใช้ ได้แก่ 
 2.1.1 กระเทียมบด蒜泥灸 ใช้กระเทียมบด 3-5 กรัม วางบริเวณจุดฝังเข็มหรือบริเวณ 
ท่ีมีอาการนาน 1-3 ชม. จนผิวหนังเป็นสีแดงหรือเกิดตุ่มน้ํา นิยมใช้ท่ีหย่งเฉฺวียน (KI 1) เพ่ือรักษา
อาการไอเป็นเลือดหรือเลือดกําเดาไหล ท่ีเหอกู่ (LI 4) เพ่ือรักษาต่อมทอนซิลอักเสบ และท่ีหยฺวีจี้ 
(LU 10) เพ่ือรักษาหลอดคออักเสบ 
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2.1.2 ซี่ซิน 细辛灸 บดซ่ีซินเป็นผงผสมกับน้ําส้มสายชูเล็กน้อย ทําให้เป็นแผ่น  
วางบริเวณจุดฝังเข็มหรือบริเวณท่ีมีอาการ ปิดด้วยกระดาษชุบน้ํามัน แล้วปิดพลาสเตอร์ทับ 
ท่ีบริเวณหย่งเฉฺวียน (KI 1) หรือเสินเชฺวี่ย (CV 8) ใช้รักษากระเพาะอาหารอักเสบในทารก 

2.1.3 ป๋ายเจฺย้จ่ือ 白芥子灸 บดเมล็ดป๋ายเจฺย้จื่อเป็นผงผสมกับน้ํา ทําให้เป็นแผ่น  
วางบริเวณจุดฝังเข็มหรือบริเวณท่ีมีอาการ ปิดด้วยกระดาษชุบน้ํามัน แล้วปิดพลาสเตอร์ทับ  
ใช้รักษาอาการปวดข้อและอัมพาตใบหน้า หรืออาจใช้ร่วมกับยาอ่ืนๆ เพ่ือรักษาอาการหอบหืด 

3. ข้อปฏิบัติในการลนยา  
3.1 ลําดับในการลนยา 

โดยท่ัวไปจะลนยาท่ีเส้นหยางก่อนเส้นยิน ท่ีส่วนบนของร่างกายก่อนส่วนล่าง 
และบริเวณท่ีใช้จํานวนกรวยน้อยหรือขนาดเล็กก่อน 
 3.2 ปริมาณและระยะเวลาในการลนยา 

ปริมาณของการลนยาข้ึนกับขนาดของกรวย เวลาท่ีใช้ พยาธิสภาพของโรค  
สภาพร่างกาย อายุผู้ป่วย และตําแหน่งจุดท่ีใช้ โดยท่ัวไปใช้ 3-5 จ้วง ในแต่ละจุด สําหรับการลนยา
ด้วยแท่งอ้ายเย่จะใช้เวลาประมาณ 10-20 นาที 

3.3 การบํารุงและการระบายด้วยวิธีลนยา  
ตําราเจินจิ่วต้าเฉิงกล่าวว่า “ถ้าต้องการบํารุงให้กดแท่งอ้ายเย่ ท่ีจุดฝังเข็ม 

ขณะแท่งอ้ายเย่ใกล้มอด ถ้าต้องการระบายให้เป่าแท่งอ้ายเย่จนเกิดการเผาไหม้อย่างรวดเร็ว 
เพ่ือเปิดจุดให้ขับเสฺยชี่ออกจากร่างกาย” 

4. ข้อห้ามในการลนยา 
4.1 ภาวะร้อนแกร่งหรือไข้จากยินพร่อง แม้ว่าความร้อนจากการลนยาจะไม่มาก      

แต่อาจก่อให้เกิดผลเสียได้ ยกเว้นกรณีเต้านมอักเสบระยะแรกท่ีมีไข้สูง 
4.2 หลีกเลี่ยงการลนยาแบบมีแผลเป็นบริเวณใบหน้า ข้อต่อ หลอดเลือดขนาดใหญ่ หัวนม 

และใกล้อวัยวะสําคัญ เช่น จิงหมิง (BL 1) ซ่ึงอยู่ใกล้ตา เป็นต้น 
4.3 บริเวณท้อง เอว และกระดูกก้นกบในหญิงต้ังครรภ์ 
4.4 ควรลนยาด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยท่ีหมดสติ แขนขาชา หรืออัมพาต 

5. การดูแลภายหลังการลนยา 
 การลนยาท่ีนานหรือมากเกินไปอาจทําให้เกิดตุ่มน้ํา กรณีมีขนาดเล็กและยังไม่แตก 
ไม่ต้องรักษา ของเหลวจะถูกดูดซึมในเวลาต่อมา กรณีถุงน้ําขนาดใหญ่ อาจเจาะระบายของเหลว
และทําความสะอาดแผลเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ ภายหลังการลนยาแบบมีแผลเป็น ควรหลีกเลี่ยง
การใช้งานหนักบริเวณท่ีเป็นแผลเป็นประมาณ 1 เดือน  
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2. การครอบกระปุก 拔罐法拔罐法拔罐法拔罐法 Cupping 
การครอบกระปุกเป็นวิธีการทําให้เกิดสูญญากาศภายในกระปุก แล้วครอบลงบนผิวหนัง 

ทําให้เกิดการบวมและค่ังเลือดภายในกระปุก ใช้เพ่ือป้องกันและรักษาโรค สมัยโบราณนิยมใช้ไฟ
ในการทําให้เกิดสูญญากาศแล้วครอบกระปุก เพ่ือขจัดเลือดหรือระบายหนองจากฝี เรียกว่า 
“ครอบกระปุกไฟ” วัสดุท่ีใช้ทํากระปุกในปัจจุบัน ได้แก่ ไม้ไผ่ เซรามิค โลหะ แก้ว หรือพลาสติก 

ชนิดของกระปุก 
1. กระปุกไม้ไผ่ นําไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-5 ซม. มาตัดให้เป็นปล้องยาว

ประมาณ 6-10 ซม. โดยมีด้านหนึ่งเป็นข้ออยู่ ขัดผิวตรงขอบให้เรียบ ข้อดี คือ น้ําหนักเบา ราคาถูก
ทําเองได้ง่าย ทนทาน ข้อเสีย คือ ถ้าท้ิงให้แห้งเป็นระยะเวลานานอาจเกิดรอยปริและไม่เกิด
สูญญากาศ 

2. กระปุกเซรามิค มีลักษณะพิเศษ คือ ปากกระปุกแคบ ตัวกระปุกและก้นกระปุกใหญ่     
เหมือนหน้ากลอง ข้อดี คือ แรงดูดมาก ข้อเสีย คือ น้ําหนักมาก แตกง่าย 

3. กระปุกแก้ว มีขนาดต่างๆ กันให้เลือก ข้อดี คือ ใส มองเห็นผิวหนังผู้ป่วยภายใน
กระปุกได้ชัดเจน ข้อเสีย คือ น้ําหนักมาก แตกง่าย 

4. กระปุกพลาสติก ทําจากพลาสติกใส มีก้านลูกสูบสําหรับต่อกับเครื่องสูบสูญญากาศ 
ข้อดี คือ สะดวก แรงดูดมาก แตกยาก ข้อเสีย คือ เสื่อมสภาพเร็ว ใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อไม่ได้
และใช้กับวิธีเคลื่อนกระปุกไม่ได้ 

วิธีการทําให้เกิดสูญญากาศ มี 3 วิธี คือ 
 1. ใช้เปลวไฟ 火罐法 คีบสําลีชุบแอลกอฮอล์ 95% จุดไฟวนเปลวไฟภายในก้นกระปุก 
2-3 รอบเอาไฟออกแล้วรีบครอบกระปุกลงบนผิวหนังทันที ไม่ควรลนไฟใกล้ปากกระปุก  
เพราะความร้อนจะทําให้ผิวหนังไหม้ ห รือ ใ ช ้สํา ล ีช ุบ แอลกอฮอล์ 95% จุดไฟใส่ค้างไว้ 
ในกระปุกแล้วครอบทันที วิธีนี้มักใช้ครอบบริเวณผิวหนังท่ีอยู่ในแนวต้ังฉากกับพ้ืนขณะทําการรักษา 
มิฉะนั้นไฟอาจหล่นมาลวกผิวหนังได้ 
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2. ใช้ไอน้ํา 水罐法 แบ่งเป็น 2 วิธี คือ 

    2.1) ต้มกระปุกไม้ไผ่ในน้ําหรือยาสมุนไพรจนเดือด นํากระปุกไม้ไผ่ต้มในน้ําเดือด
หรือยาสมุนไพรท่ีเดือด 2-3 นาที ใช้คีมคีบถ้วยข้ึนมาในท่าคว่ํา วางบนผ้าขนหนูเพ่ือซับน้ํา   
และอุดปากกระปุกเพ่ือรักษาความเป็นสูญญากาศ แล้วรีบครอบลงบนผิวหนังโดยกดกระปุก 
ค้างไว้ประมาณ 30 วินาที 
  2.2) พ่นไอน้ําเข้าไปในก้นกระปุก โดยใช้ไอน้ําจากพวยกาต้มน้ําหรือจากท่อ พ่นเข้า
ไปในก้นกระปุก 2-3 นาที แล้วครอบกระปุกทันที 
 

 3. ใช้กระบอกสูบสุญญากาศ 抽气罐法 วางกระปุกพลาสติกขนาดท่ีต้องการบนผิวหนัง 
ดึงคันสูบให้เกิดสูญญากาศข้ึนภายในจนเห็นเลือดค่ังใต้ผิวหนัง แล้วถอดแยกคันสูบออก 

 

 
วิธีการครอบกระปุก มี 5 วิธี คือ 
 1. การครอบคากระปุก 留罐法留罐法留罐法留罐法 Retaining cupping  
 หลังจากกระปุกดูดติดผิวหนัง ให้คากระปุกไว้ 10-15 นาที แล้วจึงนํากระปุกออก  
การพิจารณาครอบกระปุกเดียวหรือหลายกระปุกข้ึนกับขนาดของบริเวณท่ีทําการรักษา ไม่ควรวาง
กระปุกชิดกันเกินไป เพราะจะทําให้เกิดแรงตึงมากจนเกิดอาการปวด 
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2. การครอบและเคล่ือนกระปุก 走罐法走罐法走罐法走罐法Moving cupping หรือ Sliding cupping  
ใช้วาสลินโลชั่น ครีม น้ํามันสมุนไพร หรือยาหม่องทาบริเวณผิวหนังก่อนแล้วครอบกระปุก 

จากนั้นใช้มือหนึ่งตรึงผิวหนังบริเวณใกล้ๆ กระปุก อีกมือหนึ่งจับกระปุกเคลื่อนข้ึนลงหรือซ้ายขวา
ตามแนวกล้ามเนื้อหรือเส้นจิงลั่วจนผิวหนังแดง มีเลือดค่ัง หรือมีจุดเลือดออก เหมาะสําหรับ
บริเวณท่ีพ้ืนผิวเรียบและกล้ามเนื้อมากหรือหนา เช่น แผ่นหลัง ต้นขา หน้าท้อง เอว หัวไหล่ 
เป็นต้น ใช้รักษาอาการปวดหรือชา ไข้ และอัมพฤกษ์อัมพาต  

3. การครอบกระปุกแบบปล่อยเร็วและซํ้า 闪罐法闪罐法闪罐法闪罐法 Flashing cupping  
หลังจากครอบกระปุกติดผิวหนังแล้วดึงกระปุกออกทันที ทําซํ้าหลายๆ ครั้งจนผิวหนังแดง

มีเลือดค่ัง หรือมีจุดเลือดออก หากกระปุกร้อนมากควรเปลี่ยนใหม่ ใช้รักษาปี้เจิ้ง โรคหลอดเลือดสมอง 
กล้ามเนื้ออ่อนแรง กล้ามเนื้อลีบและอาการชา 

4. การครอบกระปุกร่วมกับเจาะปล่อยเลือด 刺络拔罐法刺络拔罐法刺络拔罐法刺络拔罐法 Blood letting and cupping  
ใช้เข็มสามเหลี่ยมเจาะปล่อยเลือด จากนั้นครอบกระปุกลงไป คากระปุกไว้ 10-15 นาที 

วิธีนี้ช่วยเสริมประสิทธิผลของการเจาะปล่อยเลือด ใช้รักษาภาวะร้อนแกร่ง เย็นแกร่ง เลือดค่ัง 
เคล็ดขัดยอก เต้านมอักเสบ หอบหืด ปวดเส้นประสาทไซแอติก และโรคผิวหนังบางชนิด  
เช่น คันตามผิวหนัง ผิวหนังอักเสบเรื้อรัง ไฟลามทุ่ง เป็นต้น 

5. การครอบกระปุกร่วมกับคาเข็มในกระปุก 留针拔罐法留针拔罐法留针拔罐法留针拔罐法 Needle-retaining cupping 
 เป็นการฝังเข็มร่วมกับการครอบกระปุก คากระปุกไว้ 5-10 นาที หรือจนกระท่ังผิวหนังแดง 
เลือดค่ัง หรือมีจุดเลือดออก จากนั้นเอากระปุกและเข็มออกตามลําดับ ใช้รักษาปี้เจิ้งเหตุลมชื้น 
ไม่ควรใช้วิธีนี้บริเวณแผ่นหลังส่วนอก เพราะอาจทําให้เข็มเคลื่อนลึกลงไปกว่าเดิมจนเป็น
อันตรายต่อเยื่อหุ้มปอดได้ 

สรรพคุณและข้อบ่งชี้ของการครอบกระปุก 
สรรพคุณ อุ่นทะลวงเส้นจิงลั่ว สลายความเย็น ขับลมหรือความชื้น กระตุ้นการไหลเวียน

ของชี่และเลือด บรรเทาอาการปวดบวม ขจัดความร้อน ถอนพิษ ระบายหนอง เสริมเจิ้งชี่ 
ข้อบ่งช้ี ปี้เจิ้งเหตุลมเย็นชื้น ข้ออักเสบรูมาตอยด์ เคล็ดขัดยอก ปวดกระเพาะอาหาร 

ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย อุจจาระร่วงเรื้อรัง ท้องผูก ปวดเส้นประสาทใบหน้า ปวดศีรษะ  
โรคหลอดเลือดสมอง ปัสสาวะค่ังค้าง กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ปวดประจําเดือน วัยทอง ตกขาว สิว 
ผิวหนังอักเสบ ไฟลามทุ่ง ลมพิษ โรคด่างขาว งูสวัด โรคในเด็ก เช่น อาหารไม่ย่อย เบื่ออาหาร 
ปัสสาวะรดท่ีนอน คางทูม เป็นต้น เสริมความงาม และใช้ร่วมกับการเจาะปล่อยเลือดรักษาภาวะ
เลือดค่ัง 
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ข้อห้าม โรคหัวใจชนิดรุนแรง ภาวะเลือดออกง่าย โรคติดต่อชนิดสัมผัสทางผิวหนัง 
ผิวหนังติดเชื้อ กระดูกหัก ขณะหิว อ่ิม หรืออ่อนเพลียมาก และบวมน้ํารุนแรง 

ข้อควรปฏิบัติ 
1. ให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าท่ีสบาย ไม่ควรขยับเปลี่ยนท่าขณะครอบกระปุก 
2. เลือกขนาดของกระปุกให้เหมาะกับตําแหน่งท่ีทําการรักษา  
3. เลือกบริเวณท่ีมีกล้ามเนื้อมาก ขนน้อย และไม่มีปุ่มกระดูก 
4. ควรครอบกระปุกด้วยความรวดเร็วเพ่ือให้กระปุกติดแน่น 
5. ควรครอบกระปุกด้วยความระมัดระวังเพ่ือป้องกันผิวหนังไหม้หรือถลอก 
6. ไม่ครอบกระปุกบริเวณท่ีมีผื่นแพ้ แผล แผลเป็น บวม หรือบริเวณท่ีมีหลอดเลือด

ขนาดใหญ่ 
7. ไม่ครอบกระปุกในผู้ป่วยท่ีมีไข้สูงหรือชัก  
8. ไม่ครอบกระปุกบริเวณเอว ท้อง หรือก้นกบของหญิงต้ังครรภ ์
9. หลังการครอบกระปุก รอยจ้ําเลือดท่ีเกิดข้ึนจะหายไปเองภายในเวลาไม่ก่ีวัน  

กรณีเกิดถุงน้ําข้ึน หากเป็นถุงน้ําขนาดเล็กจะยุบหายไปเอง หากเป็นถุงน้ําขนาดใหญ่ อาจเจาะ
ระบายของเหลว ทําความสะอาดแผลทุกวันเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ 
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Other Acupuncture Techniques 

1. เข็มสามเหลี่ยม 三棱针三棱针三棱针三棱针 Three-Edged needle 
 ทําจากสแตนเลสยาว 6.5 ซม. ลักษณะด้ามหนาและกลม ตัวเข็มเป็นสามเหลี่ยม 
ปลายแหลมคม ใช้สําหรับเจาะปล่อยเลือดเพ่ือรักษาโรค 

วิธีการรักษา 
เข็มท่ีใช้ต้องผ่านการทําให้ปราศจากเชื้อ ทายาฆ่าเชื้อบริเวณท่ีจะทําการรักษา แล้วเลือกวิธีการ

รักษาตามลักษณะของโรค ดังนี้ 
1. เจาะเฉพาะจุด ใช้เข็มสามเหลี่ยมเจาะบริเวณผิวหนังลึกประมาณ 3-5 มม. เค้นบริเวณ

รอบๆ ให้มีเลือดออกมา 2-3 หยด ใช้สําลีแห้งกดให้เลือดหยุด เหมาะสําหรับบริเวณยอดใบหู
และแขนขา เช่น จุดจิ่ง 12 จุด สือเซฺวียน (EX-UE 11) เป็นต้น 

2. เจาะแบบกระจาย ใช้เข็มสามเหลี่ยมเจาะรอบๆ บริเวณท่ีมีพยาธิสภาพ 10-20 จุด 
โดยเจาะจากบริเวณรอบนอกเข้าหาด้านใน ใช้รักษาเลือดค่ังเฉพาะท่ี อาการบวม ผิวหนังอักเสบ
เรื้อรัง 

3. เจาะหลอดเลือด รัดสายยางเหนือบริเวณหลอดเลือดดําแขนขาท่ีจะทําการเจาะ 
ใช้เข็มสามเหลี่ยมเจาะท่ีตําแหน่งหลอดเลือดดําให้เลือดออก แล้วใช้สําลีแห้งปราศจากเชื้อกด 
ใช้รักษาโรคเฉียบพลัน เช่น การเจาะหลอดเลือดที่เหว่ยจง (BL 40) กับชฺวีเจ๋อ (PC 3) รักษา
อาการอาเจียน อุจจาระร่วง หงุดหงิด แน่นหน้าอก โรคลมแดด การเจาะหลอดเลือดท่ียิ่นถาง (EX-HN 2) 
รักษาอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ตาปวดบวมแดง จมูกอักเสบ การเจาะหลอดเลือดท่ีจินจิน 
(EX-HN 6) กับ ยฺวี่เย่ (EX-HN 7) รักษาภาวะพูดไม่ได้เหตุโรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น 

4. เจาะลึกใต้ผิวหนัง ใช้เข็มสามเหลี่ยมแทงเฉียงลงไปท่ีผิวหนังลึก 1-2 มม. และเก่ียวผิวหนัง
ให้มีเลือดหรือเยื่อเมือกไหลออกมา อาจแทงเข็มลึกลงไปได้ถึง 5 มม. เพ่ือเก่ียวเนื้อเยื่อเก่ียวพัน 
ท่ีอยู่ลึก เสร็จแล้วทายาฆ่าเชื้อแล้วปิดด้วยผ้าปิดแผล ใช้รักษาอาการปวดกระเพาะอาหาร  
นอนไม่หลับ หอบหืด ปวดบวมข้อไหล่ กระดูกคอเสื่อม ปวดศีรษะ 

สรรพคุณและข้อบ่งช้ี 
สรรพคุณ ทะลวงเส้นจิงลั่ว ขจัดความร้อน เปิดทวาร ลดบวม ลดอาการปวด  
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ข้อบ่งชี้ ภาวะแกร่ง เลือดค่ัง โรคท่ีมีไข้ อาการปวด หมดสติ ไข้สูง ปวดศีรษะ เจ็บคอ  
โรคลมแดด ผิวหนังอักเสบเรื้อรัง ไฟลามทุ่ง ปวดบวมสะบัก ชาแขนขา อัมพาตชนิดเกร็ง 

ข้อควรระวัง 
1. ควรทําด้วยความรวดเร็ว แม่นยํา และไม่ลึกจนเกินไป ระวังอันตรายต่อหลอดเลือดแดง

และเนื้อเยื่ออ่ืนๆ 
2. เคร่งครัดในการทําให้ปราศจากเชื้อทุกข้ันตอน  
3. ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยท่ีร่างกายอ่อนแอ โลหิตจาง ความดันโลหิตตํ่า หญิงต้ังครรภ์ 

หญิงหลังคลอด ทารก และผู้ป่วยท่ีมีภาวะเลือดออกง่าย 

2. เข็มผิวหนัง 皮肤针皮肤针皮肤针皮肤针 Skin Needle 
เข็มผิวหนังทําจากสแตนเลสขนาดสั้นๆ 5-7 อัน เรียงเหมือนรูปเมล็ดบัวในฝักบัว 

ปลายเข็มไม่คมมาก มีด้ามจับยาว 15-19 ซม. มักทําจากวัสดุท่ีมีความยืดหยุ่น เช่น พลาสติก 
เข็มผิวหนังมีชื่อเรียกต่างกันไปตามจํานวนเข็ม เช่น เข็ม 5 เล่ม เรียก “เข็มดอกเหมย” เข็ม 7 เล่ม
เรียก “เข็ม 7 ดาว” เข็ม 18 เล่ม เรียก “เข็มอรหันต์” เป็นวิธีการรักษาโดยเคาะผิวหนังบริเวณ
จุดฝังเข็มหรือตําแหน่งท่ีเหมาะสม เพ่ือทะลวงเส้นจิงลั่ว ปรับสมดุลของชี่และเลือด ปรับการทํางาน
ของอวัยวะจ้างฝู่ นอกจากนี้ ยังมีเข็มผิวหนังชนิดลูกกลิ้ง (roller needle) ใช้กลิ้งไปบนผิวหนัง
ซ่ึงจะครอบคลุมพ้ืนผิวได้กว้างกว่าในเวลาอันสั้น 

วิธีการรักษา 
1. แบ่งตามบริเวณที่เคาะ 

1.1 เคาะตามแนวเส้นจิงลั่ว ใช้รักษาเส้นจิงลั่วท่ีมีพยาธิสภาพ เส้นจิงลั่วท่ีใช้บ่อย  
คือ เส้นตูและเส้นกระเพาะปัสสาวะ โดยเคาะตามแนวกระดูกสันหลังบริเวณแผ่นหลัง คอ เอว 
และกระเบนเหน็บ การเคาะท่ีเส้นตูจะช่วยปรับสมดุลของหยางชี่ท่ัวร่างกาย การเคาะท่ีจุดเป้ยซู
จะช่วยปรับสมดุลอวัยวะจ้างฝู่ ส่วนการเคาะเส้นจิงลั่วระดับใต้ข้อศอกและข้อเข่า จะช่วยรักษา
อวัยวะจ้างฝู่ เนื่องจากเป็นตําแหน่งของจุดอู่ซ ู
 1.2 เคาะจุดฝังเข็ม จุดท่ีเลือกใช้บ่อยเช่น จุดเป้ยซู จุดมู่ จุดซ่ี จุดลั่ว จุดหยวน 
ฮฺว่าถัวเจี๋ยจี่ (EX-B2) จุดอาซ่ือ เป็นต้น 
 1.3 เคาะบริเวณท่ีมีพยาธิสภาพ โดยเคาะเป็นวงกลมวนเข้าหาศูนย์กลางหรือเคาะ
กระจายให้ท่ัวบริเวณ ใช้รักษาอาการบวม ปวดจากเคล็ดขัดยอก และผิวหนังอักเสบเรื้อรัง 
 2. แบ่งตามความแรงของการเคาะ ความแรงของการเคาะข้ึนกับสภาพร่างกายของผู้ป่วย
พยาธิสภาพ และตําแหน่งของการรักษา ความแรงท่ีใช้เคาะแบ่งเป็น 3 ระดับ 
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2.1ระดับเบา เคาะด้วยความนุ่มนวล จนผิวหนังแดงเรื่อหรือมีเลือดค่ังเล็กน้อย      
ผู้ป่วยจะไม่รู้สึกเจ็บ เหมาะสําหรับผู้สูงอายุ สภาพร่างกายอ่อนแอ พยาธิสภาพบริเวณใบหน้า 
ภาวะพร่อง และโรคเรื้อรัง 

2.2 ระดับกลาง เคาะด้วยความแรงปานกลาง จนผิวหนังมีเลือดค่ังแต่ไม่มีเลือดออก
ความแรงอยู่ระหว่างการเคาะเบากับเคาะหนัก ผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บเล็กน้อย เหมาะสําหรับ 
โรคท่ัวไปหรือพ้ืนฐานร่างกายปกติ ไม่ควรใช้กับบริเวณท่ีกล้ามเนื้อบาง เช่น ศีรษะ ใบหน้า เป็นต้น 

2.3 ระดับหนัก เคาะด้วยความแรงค่อนข้างมาก จนผิวหนังมีเลือดออกเล็กน้อย ผู้ป่วย
จะรู้สึกเจ็บปวดชัดเจน เหมาะสําหรับผู้ป่วยอายุน้อย พ้ืนฐานสภาพร่างกายแข็งแรง พยาธิสภาพ
บริเวณหลังและก้น และภาวะแกร่ง 

วิธีปฏิบัติ  
 1. เคร่งครัดในการทําให้ปราศจากเชื้อ 
 2. จับปลายด้ามของเข็มผิวหนังด้วยนิ้วหัวแม่มือ นิ้วกลาง และนิ้วนาง ส่วนนิ้วชี้ให้กด
บริเวณกลางด้าม หรือใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จับท่ีด้าม ใช้แรงเคาะของข้อมือ เม่ือปลายเข็ม
สัมผัสผิวหนังแล้วปล่อยให้ด้ามเข็มดีดกลับ เคาะซํ้าตามความต้องการด้วยความแรงและจังหวะ
สมํ่าเสมอ การเคาะต้องให้เข็มข้ึนลงตรงๆ ในแนวด่ิง 

3. รอบการรักษา เคาะทุกวันหรือวันเว้นวัน วันละ 1 ครั้งรักษา 10 ครั้ง นับเป็น 1 รอบ 
เม่ือครบรอบการรักษาให้พัก 3-5 วัน 

ข้อบ่งช้ี 
 เข็มผิวหนังมีขอบเขตการรักษาโรคค่อนข้างกว้าง เช่น ปวดศีรษะ ปวดเอว ปวดสีข้าง 
ผิวหนังอักเสบเรื้อรัง ผมร่วงเป็นหย่อม อุจจาระร่วงเรื้อรัง ท้องผูก สายตาสั้น ประสาทตาเสื่อม 
นอนไม่หลับ สมองพิการในเด็ก สมองเสื่อม โรคหลอดเลือดสมอง อัมพาตใบหน้า 
เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น 

ข้อควรระวัง  
1. ตรวจดูความแข็งแรงของด้ามเข็มและตัวเข็ม ปลายเข็มต้องไม่งอหรือเป็นตะขอ  
2. เคาะเข็มข้ึนลงในแนวด่ิง เพ่ือลดความเจ็บปวด  
3. ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยท่ีมีภาวะเลือดออกง่าย  
4. ไม่ควรเคาะบริเวณท่ีมีการบาดเจ็บเฉพาะท่ี เป็นแผล หรือมีแผลเป็น 
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3. เข็มใต้ผิวหนัง 皮内针皮内针皮内针皮内针 Intradermal needle 
 เป็นการรักษาโดยใช้เข็มท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะฝังเข้าไปใต้ผิวหนังและคาเข็มไว้ 
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง มักใช้ฝังติดบริเวณท่ีไม่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหว เช่น จุดเป้ยซู ใบหู หรือแขนขา
บางตําแหน่ง เป็นต้น ใช้ปรับสมดุลของอวัยวะจ้างฝู่และเส้นจิงลั่ว รักษาโรคเรื้อรังและอาการปวด
ท่ีกําเริบบ่อยๆ 
 

ชนิดของเข็มใต้ผิวหนัง มี 2 ชนิด 
 1. เข็มรูปเมล็ดข้าวสาลี (grain-like type) ตัวเข็มยาว 1 ซม. มีด้ามจับเป็นหัวกลมรี  
ขนาดเท่าเมล็ดข้าวสาลี 
 2. เข็มรูปตะปูกด (thumbtack type) ตัวเข็มยาว 0.2–0.25 ซม. ด้ามจับเป็นวงแหวน 

วิธีปฏิบัติ  
 ใช้ตัวหนีบจับ (forceps) หยิบตัวเข็ม กรณีใช้เข็มรูปเมล็ดข้าวสาลีให้แทงราบ 0.5-0.8 ซม.  
แล้วปิดทับด้วยพลาสเตอร์เหนียวให้แน่น กรณีใช้เข็มรูปตะปูกดให้กดลงบนจุดโดยตรง แล้วปิด
ด้วยแผ่นพลาสเตอร์เหนียวให้แน่น ระยะเวลาคาเข็มข้ึนกับสภาพของโรค โดยปกติคาเข็มไว้นาน
3-5 วัน หรือสูงสุด 7 วัน ในช่วงฤดูร้อนหรืออากาศร้อนไม่ควรคาเข็มนานเกิน 1-2 วัน  
เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ แนะนําให้ผู้ป่วยใช้นิ้วมือกดบริเวณเข็ม ตําแหน่งละ 1-2 นาที ทุก 4 ชม.
เป็นการกระตุ้นเข็มเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการรักษา 

ข้อบ่งช้ี 
 โรคหรือภาวะเรื้อรังท่ี ด้ือต่อการรักษา เช่น ปวดเอว เอวเคล็ด ปวดประจําเดือน 
ปวดเส้นประสาทใบหน้า หน้ากระตุก ความดันโลหิตสูง ปี้เจิ้ง หอบหืด ปัสสาวะรดท่ีนอนในเด็ก 
กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ไมเกรน อาการถอนยา ปวดเกร็งถุงน้ําดี ลดความอ้วน เป็นต้น 

ข้อควรระวัง 
1. หลีกเลี่ยงการใช้เข็มใต้ผิวหนังบริเวณข้อ เนื่องจากเม่ือเคลื่อนไหวข้อจะทําให้ปวด 
2. ไม่ควรใช้เข็มใต้ผิวหนังบริเวณหน้าท้องหรือหน้าอก เนื่องจากการหายใจจะทําให้ปวด 

 3. เม่ือฝังเข็มใต้ผิวหนังแล้วเกิดอาการปวดมาก ให้ถอนเข็มออกแล้วฝังใหม่ในตําแหน่งเดิม
หรือตําแหน่งใหม่ท่ีปวดน้อยกว่า 
 4. บริเวณท่ีฝังเข็มไม่ควรถูกน้ําเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ ในฤดูร้อนไม่ควรคาเข็มนาน เนื่องจาก
มีเหง่ือออกมาก 
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4. การฝังเข็มร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้า 电针电针电针电针 Electro-acupuncture 
 เป็นการฝังเข็มรักษาร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้าโดยอาศัยกระแสไฟฟ้าปริมาณน้อย ข้อดี  
คือ สามารถควบคุมความแรง ความถ่ี ระยะเวลา และประหยัดแรงงานท่ีต้องคอยกระตุ้นเข็ม 

วิธีปฏิบัติ  
 1. แทงเข็มจนเต๋อชี่ เลือกจุดท่ีต้องการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า 1-3 คู่ 
 2. ปรับความแรงของกระแสไฟฟ้าให้อยู่ท่ีตําแหน่งศูนย์ ใช้ข้ัวไฟฟ้าคีบด้ามเข็ม โดยข้ัวลบ
คีบท่ีจุดหลัก ข้ัวบวกคีบท่ีจุดรอง หรือแล้วแต่ความต้องการ จากนั้นเปิดเครื่องให้กระแสไฟเข้า 
เลือกชนิดคลื่นและความถ่ี แล้วค่อยๆ ปรับกระแสไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนจนถึงระดับท่ีผู้ป่วยทนได้ กระตุ้น
นาน 10-30 นาที ในกลุ่มโรคปวดให้กระตุ้นไม่เกิน 20 นาที หากรู้สึกว่าความแรงลดลงระหว่าง
กระตุ้น แสดงว่าผู้ป่วยเกิดภาวะทนต่อแรงกระตุ้น ซ่ึงจะทําให้ประสิทธิผลการรักษาลดลง ให้ปรับ
ความแรงเพ่ิมหรือปิดเครื่อง 1-2 นาที แล้วเปิดใหม่ เม่ือครบเวลาท่ีกําหนดให้ปรับความถ่ี 
และความแรงของกระแสไฟฟ้าไปท่ีศูนย์ ปิดเครื่อง ปลดสายไฟ แล้วถอนเข็มออก 

การเลือกชนิดคล่ืนและความถ่ี 
ความถ่ีกระแสไฟฟ้าตํ่าช่วยลดอาการปวด ทําให้สงบ เพ่ิมการไหลเวียนของชี่และเลือด  

ลดความตึงของกล้ามเนื้อ ชนิดของคลื่นและความถ่ีให้ประสิทธิผลการรักษาต่างกัน ดังนี้ 
 1. คลื่นความถ่ีสูง (dense wave) ความถ่ีมากกว่า 200 รอบต่อนาที เหมาะสําหรับเข็มศีรษะ 
ช่วยลดความไวของเส้นประสาท รักษาอาการปวด นอนไม่หลับ กล้ามเนื้อและหลอดเลือดหดเกร็ง
เหมาะสําหรับการฝังเข็มช่วยเสริมการระงับความรู้สึกในการผ่าตัด 
 2. คลื่นความถ่ีตํ่า (disperse wave) ความถ่ีน้อยกว่า 50 รอบต่อนาที เหมาะสําหรับ
การฝังเข็มร่างกาย ช่วยกระตุ้นการหดรัดตัวของกล้ามเนื้อ เพ่ิมความตึงของกล้ามเนื้อและเอ็นยึด 
ใช้รักษากลุ่มโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เอ็นยึด กระดูก และข้อ 
 3. คลื่นความถ่ีสูงสลับความถ่ีตํ่า (dense-disperse wave) มีระยะเวลาเปลี่ยนความถ่ี
ห่างกัน 1.5  วินาที ช่วยกระตุ้นการสันดาป กระตุ้นการไหลเวียนของชี่และเลือด ช่วยลําเลียง
สารอาหารไปหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อ ลดบวม ใช้ในการห้ามเลือด รักษาเคล็ดขัดยอก ฟกช้ํา ข้อแพลง 
ปวดรอบข้อ ปวดประสาทไซแอติก อัมพาตใบหน้า กล้ามเนื้ออ่อนแรง และแผลจากความเย็น 
 4. คลื่นความถ่ีเต้นหยุดสลับกัน (intermittent wave) เป็นคลื่นต่อเนื่องซ่ึงเต้นนาน 
1.5 วินาที แล้วหยุดเต้น 1.5 วินาที สลับกันไป ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อต่ืนตัวและมีการหดตัว 
ใช้รักษาโรคกล้ามเนื้อลีบ กล้ามเนื้ออ่อนแรง และอัมพฤกษ์อัมพาต 
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ข้อควรระวัง  
 1. ควรตรวจสอบเครื่องกระตุ้นสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะบริเวณท่ีสายไฟบิดงอบ่อยๆ  
สายภายในอาจขาดหรือหลวมได้ง่าย ทําให้กระแสไฟฟ้าอาจเข้าเครื่องไม่ต่อเนื่อง หากแบตเตอรี่
ใช้นานเกินไปควรเปลี่ยนใหม่ ปิดสวิตซ์ทุกอันก่อนเปิดใช้เครื่อง 
 2. ควรเพ่ิมความแรงของกระแสไฟฟ้าทีละน้อย เพ่ือป้องกันการหดรัดตัวของกล้ามเนื้อ
อย่างรุนแรง ซ่ึงอาจทําให้เข็มงอหรือหักได้ 
 3. ความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุดไม่ควรเกิน 40 โวลต์ ความแรงของกระแสไฟฟ้าไม่ควรเกิน  
1 มิลลิแอมแปร์ เพ่ือป้องกันผู้ป่วยถูกไฟฟ้าดูด 
 4. ไม่ควรติดข้ัวไฟฟ้าให้กระแสไฟฟ้าไหลข้ามแนวก่ึงกลางของร่างกาย 
 5. หลีกเลี่ยงการกระตุ้นไฟฟ้าผ่านหัวใจหรือบริเวณหน้าอกเหนือหัวใจ 
 6. ควรหลีกเลี่ยงการกระตุ้นอย่างรุนแรงในผู้ป่วยท่ีมีสภาพร่างกายอ่อนแอหรือต่ืนเต้น 
เพราะอาจทําให้เป็นลม 
 7. ในหญิงต้ังครรภ์ควรใช้การกระตุ้นไฟฟ้าด้วยความระมัดระวัง 

ข้อห้าม 
 1. ผู้ป่วยที่ติดเครื่องกระตุ้นหัวใจ (pace maker) เนื่องจากกระแสไฟฟ้าอาจรบกวน
การทํางานของเครื่องกระตุ้นหัวใจ 

 2. ผู้ป่วยโรคลมชักหรือชักกระตุก 

5. เข็มน้ํา 水针水针水针水针 Acupuncture injection 
 เป็นการฉีดยาหรือสารบางอย่างเข้าท่ีจุดฝังเข็ม นิยมใช้ยาสมุนไพรจีนหรือยาแผนปัจจุบัน  
โดยอาศัยฤทธิ์ยาและสรรพคุณของจุดร่วมกัน ทําให้ได้ผลในการรักษาเพ่ิมข้ึน  
  ยาสมุนไพรจีนท่ีใช้บ่อย เช่น ตางกุย หงฮฺวา ป่านหลานเกิน ตานเซิน หฺวางฉี หยฺวีซิงฉ่าว เป็นต้น 
  ยาแผนปัจจุบันท่ีใช้บ่อย เช่นวิตามินต่างๆ น้ําเกลือ กลูโคส เป็นต้น 
 

วิธีการปฏิบัติ 
 1. เข้มงวดเรื่องการทําให้ปราศจากเชื้อ 

 2. เลือกเข็มฉีดยาเบอร์ 24 หรือ 25 
 3. เลือกตําแหน่งจุดฝังเข็มตามสภาพปัญหาของผู้ป่วย 2-4 จุด ตําแหน่ง ท่ี ฉีด 

ควรมีกล้ามเนื้อหนา อาจเลือกจุดอาซ่ือ จุดปฏิกริยา เช่น มีตุ่ม ผิวหนังเกิดรอยนูนหรือเปลี่ยนสี เป็นต้น 
 4. ปริมาณยาท่ีใช้ฉีดเป็นไปตามปริมาณการใช้ของยาแต่ละชนิด โดยท่ัวไปใช้ยาเพียง 1/5-1/2

ของปริมาณยานั้นๆ ในแต่ละตําแหน่งจะใช้ปริมาณยาต่างกัน เช่น ใบหน้าและศีรษะ ใช้ 0.3-0.5 มล. 
ใบหูใช้ 0.1 มล. แขนขาใช้ 1-2 มล. แผ่นหลังและหน้าอกใช้ 0.5-1 มล. เอวหรือสะโพกใช้ 2-5 มล. 
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 5.วิธีการฉีดเหมือนฉีดยาท่ัวไป หลังจากแทงเข็มแล้วต้องให้เต๋อชี่  ลองดูดกลับ 
เพ่ือตรวจสอบว่าแทงเข็มเข้าหลอดเลือดหรือไม่ เม่ือไม่พบเลือดจึงฉีดยา ในผู้ป่วยโรคเฉียบพลัน
หรือสุขภาพแข็งแรงสามารถบริหารยาได้เร็ว สําหรับผู้ท่ีร่างกายอ่อนแอหรือเป็นโรคเรื้อรัง 
ให้บริหารยาช้าๆ กรณีท่ีใช้ยาปริมาณมากให้ฉีดไปถอยเข็มไปหรือฉีดกระจายรอบๆ จุดนั้น 
  6. รอบการรักษา โรคเฉียบพลันฉีดวันละ 1-2 ครั้ง โรคเรื้อรังฉีดทุกวันหรือวันเว้นวัน
รักษา 6-10 ครั้ง เป็น 1 รอบการรักษา ยาท่ีออกฤทธิ์นานให้ฉีดทุก 2-3 วัน จุดท่ีใช้ ฉีด 
ควรสลับกันไป โดยให้พักจุด 5-7 วัน จึงฉีดซํ้าท่ีเดิม 

ข้อบ่งช้ี 
  1. โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น กระดูกต้นคอเสื่อม ไหล่ติดเอวเคล็ด ข้ออักเสบ  
ข้อแพลง เป็นต้น 
  2. โรคระบบประสาท เช่น อัมพาตใบหน้า ปวดเส้นประสาทใบหน้า ปวดประสาทไซแอติก
ปลายประสาทอักเสบ โรคจิตเภท โรคลมชัก อ่อนเพลียเรื้อรัง เป็นต้น 
  3. โรคระบบทางเดินอาหาร เช่น กระเพาะอาหารหย่อน อุจจาระร่วง บิด ลําไส้แปรปรวน เป็นต้น 
  4. โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น หลอดลมอักเสบ หอบหืด วัณโรคปอด เป็นต้น 
  5. โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ  
ปวดเค้นหัวใจ เป็นต้น 
  6. โรคผิวหนัง เช่น ลมพิษ สิว ผิวหนังอักเสบเรื้อรัง เป็นต้น 

ข้อควรระวัง 
  1. ต้องเลือกยาให้เหมาะสม ควรคํานึงถึงฤทธิ์ สรรพคุณ ปริมาณ และผลข้างเคียงของยา 
  2. ตรวจสอบวันหมดอายุ ลักษณะทางกายภาพของยาว่ามีตะกอนหรือเปลี่ยนสีหรือไม่ 
  3. ก่อนฉีดยาควรซักประวัติการแพ้ยา อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงสรรพคุณและอาการ
ข้างเคียงหลังฉีดยา เช่น ปวด บวม ตึง หรือหน่วง เป็นต้น ซ่ึงจะหายไปภายในไม่เกิน 1 วันหลังฉีดยา 
  4. ห้ามแทงเข็มลึกบริเวณต้นคอ ท้ายทอย หน้าอก เพราะอาจบาดเจ็บต่ออวัยวะภายใน 
 5. ห้ามฉีดยาเข้าข้อ ช่องไขสันหลัง หลอดเลือด และเส้นประสาทขนาดใหญ่ หากแทงเข็ม
ถูกหลอดเลือดหรือเส้นประสาท ให้ถอยเข็มแล้วเปลี่ยนทิศทางใหม่ 
 6. สตรีมีครรภ์ห้ามฉีดยาบริเวณบั้นเอว ซานยินเจียว (SP 6) หรือเหอกู่ (LI 4) เพราะอาจเกิดภาวะ
แท้งบุตรได้ 
 7. ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยท่ีสภาพร่างกายอ่อนแอ ให้ลดจํานวนจุดท่ีฉีดและปริมาณยาลง





บทที่ 7 
การฝังเข็มศีรษะและหู 

Scalp and Ear Acupuncture 

1. การฝังเข็มศีรษะ (Scalp acupuncture) 
 การฝังเข็มศีรษะเป็นการฝังเข็มรักษาโรคตามแนวเขตหนังศีรษะ แนวเขตหนังศีรษะ 
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหน้าท่ีของอวัยวะจ้างฝู่ เนื่องจากศีรษะและใบหน้าเป็นตําแหน่งสําคัญ  
ท่ีจิงชี่รวมกัน ศีรษะเป็นศูนย์รวมของเส้นหยางท้ังหมด สมองเป็นทะเลแห่งไขกระดูก เป็นที่อยู่
ของหยวนเสินซ่ึงควบคุมการทํางานของอวัยวะจ้างฝู่และเส้นจิงลั่ว เป็นตําแหน่งสําคัญในการปรับ    
ชี่และเลือดท่ัวร่างกาย 

 ต้ังแต่ปี คศ. 1970 เป็นต้นมา มีการใช้เข็มศีรษะหลายรูปแบบในทางคลินิกจนกลายเป็น
วิธีฝังเข็มท่ีใช้บ่อยในการรักษาโรคหลายชนิด โดยเฉพาะโรคทางสมอง การฝังเข็มศีรษะมีทฤษฎี
ท่ีใช้อ้างอิง 2 ทฤษฎี ในการเลือกตําแหน่งแนวเขตหนังศีรษะท่ีสัมพันธ์กัน คือ 

1. อ้างอิงตามหลักทฤษฎีอวัยวะจ้างฝู่และเส้นจิงลั่ว 
2. อ้างอิงตามหน้าท่ีของเปลือกสมอง (cerebral cortex) ตําแหน่งต่างๆ ซ่ึงสะท้อนไปท่ีแนวเขต

หนังศีรษะ 
 วิธีการฝังเข็มศีรษะมีหลายสํานัก ท่ีนิยมกันมาก คือ การฝังเข็มศีรษะแบบ “เจียว ซุ่นฟา” 

และการฝังเข็มศีรษะตามมาตรฐานสากล 

การฝังเข็มศีรษะแบบ “เจียว ซุ่นฟา” 
  เป็นวิธีการฝังเข็มศีรษะท่ีได้รับความนิยมมาก คิดค้นโดยศาสตราจารย์เจียว ซุ่นฟา 
แห่งมณฑลซานซี โดยเริ่มศึกษาค้นคว้าพัฒนาการฝังเข็มศีรษะต้ังแต่ปี คศ. 1970 ประสิทธิผล 
ในการรักษาโดยเฉพาะโรคทางสมองเป็นที่ยอมรับและเผยแพร่ไปทั่วประเทศจีนและทั่วโลก 
โดยเรียกชื่อแนวเขตหนังศีรษะตามชื่อหน้าท่ีของเปลือกสมอง 
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แนวเขตหนังศีรษะ 

     วิธีหาแนวเขตหลัก 2 แนว 
1. เส้นแนวก่ึงกลางหน้าหลัง (Antero-posterior median line) จุดเริ่มต้นอยู่ท่ีจุดก่ึงกลาง

ระหว่างหัวค้ิว ไปตามแนวก่ึงกลางกะโหลกศีรษะถึงปุ่มกะโหลกท้ายทอย (external occipital 
protuberance) 

2. เส้นแนวด้านข้างศีรษะ (Supraciliary-occipital line) จุดเริ่มต้นอยู่ท่ีก่ึงกลางระหว่างหัวค้ิว 
ไปทางด้านข้าง ผ่านจอนผมถึงปุ่มกะโหลกท้ายทอย (external occipital protuberance) 
แนวเขตหนังศีรษะ ประกอบด้วย 13 แนวเขตดังนี้ 

1. แนวเขตการเคล่ือนไหว (Motor area) 
ตําแหน่ง: เส้นท่ีลากจากจุดเริ่มต้นซ่ึงอยู่หลังต่อจุดแบ่งครึ่งของเส้นแนวก่ึงกลางหน้าหลัง 0.5 ซม.
ไปสิ้นสุดท่ีจุดเชื่อมตัดกันระหว่างเส้นแนวด้านข้างศีรษะกับขอบหน้าของจอนผม 
ข้อบ่งชี้: แบ่งเส้นนี้เป็น 5 ส่วนเท่าๆ กัน โดย 

1/5 ตอนบน: รักษาอาการอ่อนแรงของขาและลําตัวด้านตรงข้าม 
2/5 ตอนกลาง: รักษาอาการอ่อนแรงของแขนด้านตรงข้าม 
2/5 ตอนล่าง: รักษาอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อใบหน้าด้านตรงข้าม ได้แก่ อัมพาตใบหน้า

น้ําลายไหล ปัญหาการพูด เช่น พูดไม่ได้ (motor aphasia) เป็นต้น; เขตการพูดท่ี 1 (speech 1 area) 
ก็เรียก 

2. แนวเขตรับความรู้สึก (Sensory area) 
ตําแหน่ง: เส้นท่ีขนานกับแนวเขตการเคลื่อนไหว โดยห่างไปทางด้านหลัง 1.5 ซม. 
ข้อบ่งชี้: แบ่งเส้นนี้เป็น 5 ส่วนเท่าๆ กัน โดย 

1/5 ตอนบน: รักษาความผิดปกติของการรับความรู้สึกของขาและลําตัวด้านตรงข้าม
ได้แก่ ปวดหรือชาขา ปวดเอวร้าวลงขา ปวดท้ายทอย หูอ้ือ 

2/5 ตอนกลาง: รักษาความผิดปกติของการรับความรู้สึกของแขนด้านตรงข้าม ได้แก่ 
อาการปวดชาไหล่และแขน 

2/5 ตอนล่าง: รักษาความผิดปกติของการรับความรู้สึกของใบหน้าด้านตรงข้าม ได้แก่
ปวดเส้นประสาทใบหน้า (trigeminal neuralgia) ไมเกรน ปวดกราม ปวดฟัน 
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3. แนวเขตควบคุมการส่ัน (Chorea and tremor controlling area) 
ตําแหน่ง: อยู่ขนานและหน้าต่อแนวเขตการเคลื่อนไหว 1.5 ซม. 
ข้อบ่งชี้: กลุ่มโรคท่ีมีอาการสั่น เช่น โรคพาร์กินสัน, chorea เป็นต้น  

 
ภาพท่ี 7.1 แสดงแนวเขตต่างๆ ของหนังศีรษะ 

4. แนวเขตเวียนศีรษะและการได้ยิน (Dizziness and auditory area) 
ตําแหน่ง: จากเหนือยอดใบหู 1.5 ซม. ลากเส้นตามแนวระนาบไปด้านหน้า 2 ซม. และด้านหลัง 
2 ซม. รวม 4 ซม. จุดก่ึงกลางอยู่ตรงกับยอดใบหู 
ข้อบ่งชี้: Meniere’s disease, เวียนศีรษะ 

5. แนวเขตการพูดท่ี 2 (speech 2 area) 
ตําแหน่ง: จากปุ่มด้านข้างศีรษะ (parietal tubercle) ออกไปทางด้าน postero-inferior 2 ซม. 
ลากเส้นขนานกับเส้นแนวก่ึงกลางหน้าหลังลงล่าง 3 ซม. 
ข้อบ่งชี้: nominal aphasia คือ ป่วยพูดได้ บอกได้ว่าสิ่งนั้นใช้ทําอะไร แต่บอกชื่อไม่ได้ 
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6. แนวเขตการพูดท่ี 3 (speech 3 area) 
ตําแหน่ง: จากจุดกึ่งกลางของแนวเขตเวียนศีรษะและการได้ยิน ลากเส้นไปด้านหลัง 4 ซม.
จะทับเส้นแนวเขตเวียนศีรษะและการได้ยิน แต่ยาวต่อไปด้านหลังอีก 2 ซม. 
ข้อบ่งชี้ : sensory aphasia คือ ผู้ป่วยพูดได้ แต่ฟังไม่เข้าใจ ทําให้พูดจาโต้ตอบไม่รู้เรื่อง     
ถามอย่างหนึ่งตอบอย่างหนึ่ง 

7. แนวเขตการใช้งาน (Application area) 
ตําแหน่ง: จากปุ่มด้านข้างศีรษะ (parietal tubercle) ลากเส้น 3 เส้น ยาวเส้นละ 3 ซม. เส้นแรก 
ลากลงมาแนวด่ิง เส้นท่ี 2 ทํามุม 40° กับเส้นแรกไปทางด้านหน้า เส้นท่ี 3 ทํามุม 40° กับเส้นแรก
ไปทางด้านหลัง  
ข้อบ่งชี้: apraxia คือ ผู้ป่วยเคลื่อนไหวได้ แต่ไม่สามารถควบคุมการใช้งาน เช่น ติดกระดุมไม่ได้ เป็นต้น 

8. แนวเขตการเคล่ือนไหวและรับความรู้สึกของขา (Motor and sensory of foot area) 
ตําแหน่ง: จากจุดแบ่งครึ่งเส้นแนวก่ึงกลางหน้าหลังออกไปด้านข้าง 1 ซม. ลากเส้นขนานกับ
เส้นแนวก่ึงกลางหน้าหลังไปด้านหลัง 3 ซม. 
ข้อบ่งชี้: อาการปวดและอ่อนแรงขาด้านตรงข้าม ปัสสาวะมากเหตุใต้เปลือกสมอง (subcortical 
diuresis) ปัสสาวะรดท่ีนอน กลั้นปัสสาวะไม่ได้ มดลูกหย่อน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7.2 แสดงแนวเขตการเคลื่อนไหวและรับความรู้สึกของขา 
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9. แนวเขตการมองเห็น (Optic area) 
ตําแหน่ง: จากจุดท่ีห่างออกจากปุ่มกะโหลกท้ายทอยในแนวระนาบ 1 ซม. ลากเส้นขนานกับเส้น   
แนวก่ึงกลางหน้าหลังข้ึนบน 4 ซม. 
ข้อบ่งชี้: ความผิดปกติของการมองเห็นเหตุเปลือกสมอง (cerebrocortical visual disturbance) 
 

  

ภาพท่ี 7.3 แสดงแนวเขตต่างๆ ของหนังศีรษะ 

10. แนวเขตการทรงตัว (Balance area) 
ตําแหน่ง: จากจุดท่ีห่างจากปุ่มกะโหลกท้ายทอยในแนวระนาบ 3.5 ซม. ลากเส้นขนานกับเส้น   
แนวก่ึงกลางหน้าหลังลงไป ยาว 4 ซม. 
ข้อบ่งชี้: เสียการทรงตัวเหตุสมองน้อย (cerebellum equilibrium disturbance) 
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11. แนวเขตกระเพาะอาหาร (Stomach area) 
ตําแหน่ง: จากแนวชายผมขอบหน้าผากตรงกับรูม่านตาในแนวด่ิง ลากเส้นขนานกับเส้นแนวก่ึงกลาง
หน้าหลังข้ึนบนยาว 2 ซม.  
ข้อบ่งชี้: กระเพาะอาหารอักเสบ ปวดกระเพาะอาหาร ปวดท้อง  
 

 
 

ภาพท่ี 7.4 แสดงแนวเขตต่างๆ ของหนังศีรษะ 
 

12. แนวเขตทรวงอก (Thoracic cavity area) 
ตําแหน่ง: จากแนวชายผมขอบหน้าผากตรงจุดกึ่งกลางระหว่างเส้นแนวกึ่งกลางหน้าหลัง    
กับแนวเขตกระเพาะอาหาร ลากเส้นข้ึนบน 2 ซม. และลงล่าง 2 ซม. รวมเป็น 4 ซม. 
ข้อบ่งชี้: ใจสั่น ใจหวิว แน่นหน้าอก ปวดทรวงอก สะอึก หอบ 

13. แนวเขตระบบสืบพันธุ์ (Reproductive area) 
ตําแหน่ง: จากแนวชายผมมุมขอบหน้าผาก ลากเส้นขนานกับเส้นแนวก่ึงกลางหน้าหลังข้ึนบน 2 ซม. 
ข้อบ่งชี้: มดลูกหย่อน ประจําเดือนมามาก 
หมายเหตุ: อาจใช้ร่วมกับแนวเขตการเคลื่อนไหวและรับความรู้สึกของขาเพ่ือรักษามดลูกหย่อน 
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การฝังเข็มศีรษะตามมาตรฐานสากล 
ในปี คศ. 1984 สํานักงานภาคพ้ืนแปซิฟิกตะวันตกขององค์การอนามัยโลกได้จัดให้มีการประชุม 

เพ่ือปรับปรุงตําแหน่งจุดฝังเข็มศีรษะ รวมท้ังการเรียกชื่อให้เป็นมาตรฐานสากล โดยแบ่งพ้ืนท่ีศีรษะ
ออกเป็น 4 บริเวณ คือ หน้าผาก (forehead) กระหม่อม (vertex) ขมับ (temporal) และท้ายทอย 
(occipital) มีแนวเส้นต่างๆ ดังนี้ 
1. เส้นก่ึงกลางหน้าผาก (Middle line of forehead: MS 1) 
ตําแหน่ง: บริเวณหน้าผาก เป็นเส้นท่ีลากจาก Shenting (GV 24) มายังด้านหน้า ยาว 1 ซม. 
ข้อบ่งชี้: โรคลมชัก โรคทางจิตเวช โรคของจมูก 
2. เส้นข้างหน้าผากเส้น 1 (Lateral line 1 of forehead: MS 2) 
ตําแหน่ง: บริเวณหน้าผาก เป็นเส้นท่ีลากจาก Meichong (BL 3) มายังด้านหน้า ยาว 1 ซม. 
ข้อบ่งชี้: กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ปวดเค้นหัวใจ หอบหืด 
 

 
ภาพท่ี 7.5 แสดงแนวเส้นต่างๆ ของหนังศีรษะ 

 

3. เส้นข้างหน้าผากเส้น 2 (Lateral line 2 of forehead: MS 3) 
ตําแหน่ง: บริเวณหน้าผาก เป็นเส้นท่ีลากจาก Toulinqi (GB 15) มายังด้านหน้า ยาว 1 ซม. 
ข้อบ่งชี้: กระเพาะอาหารอักเสบ แผลในกระเพาะอาหารหรือลําไส้เล็กส่วนต้น โรคของตับ
หรือถุงน้ําดี 
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4. เส้นข้างหน้าผากเส้น 3 (Lateral line 3 of forehead: MS 4) 
ตําแหน่ง: บริเวณหน้าผาก เป็นเส้นท่ีลากจากจุดท่ีอยู่ medial ต่อ Touwei (ST 8) 0.75 ชุ่น 
มายังด้านหน้า ยาว 1 ซม. 
ข้อบ่งชี้: เลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ฝันเปียก มดลูกหย่อน 
ปัสสาวะบ่อย กลั้นปัสสาวะไม่ได้ 
5. เส้นกลางกระหม่อม (Middle line of vertex: MS 5) 
ตําแหน่ง: บริเวณกระหม่อม เป็นเส้นท่ีเชื่อมระหว่าง Baihui (GV 20) กับ Qianding (GV 21) 
ข้อบ่งชี้: ปวดบริเวณกระหม่อม โรคของเอว ขา และเท้า เช่น อาการอ่อนแรง ชา ปวด เป็นต้น
ปัสสาวะมากเหตุเปลือกสมอง (cortical diuresis) ไส้ตรงหย่อน ปัสสาวะรดท่ีนอน กลั้นปัสสาวะไม่ได้
ความดันโลหิตสูง 

 
             ภาพท่ี 7.6 แสดงแนวเส้นกลางกระหม่อม 

6. เส้นเฉียงกระหม่อม-ขมับเส้นหน้า (Anterior oblique line of vertex-temporal: MS 6) 
ตําแหน่ง: อยู่ระหว่างกระหม่อมกับขมับ เป็นเส้นท่ีเชื่อมระหว่าง Qianshenchong กับ Xuanli 
(GB 6)  
ข้อบ่งชี้: แบ่งเส้นนี้เป็น 5 ส่วนเท่าๆ กัน โดย 

1/5 ตอนบน: รักษาอาการอ่อนแรงของขาและลําตัวด้านตรงข้าม 
2/5 ตอนกลาง: รักษาอาการอ่อนแรงของแขนด้านตรงข้าม 
2/5 ตอนล่าง: รักษาอาการอ่อนแรงของใบหน้าด้านตรงข้าม พูดไม่ได้ (motor aphasia) 

น้ําลายไหลย้อย 
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7. เส้นเฉียงกระหม่อม-ขมับเส้นหลัง (Posterior oblique line of vertex-temporal: MS 7) 
ตําแหน่ง: อยู่ระหว่างกระหม่อมกับขมับ เป็นเส้นท่ีเชื่อมระหว่าง Baihui (GV 20) กับ Qubin (GB 7) 
ข้อบ่งชี้: แบ่งเส้นนี้เป็น 5 ส่วนเท่าๆ กัน โดย 

1/5 ตอนบน: รักษาความผิดปกติของการรับความรู้สึกของขาและลําตัวด้านตรงข้าม 
2/5 ตอนกลาง: รักษาความผิดปกติของการรับความรู้สึกของแขนด้านตรงข้าม 
2/5 ตอนล่าง: รักษาความผิดปกติของการรับความรู้สึกของใบหน้าด้านตรงข้าม 
 

 

  
 

ภาพท่ี 7.7 แสดงแนวเส้นต่างๆ ของหนังศีรษะ 

8. เส้นข้างกระหม่อมเส้น 1 (Lateral line 1 of vertex: MS 8) 
ตําแหน่ง: บริเวณกระหม่อม เป็นเส้นท่ีลากจาก Tongtian (BL 7) ไปด้านหลัง 1.5 ชุ่น โดยขนาน
และห่างจากเส้นตู 1.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: โรคของแผ่นหลังส่วนเอวและขา เช่น ขาอ่อนแรง ชา ปวด เป็นต้น 
9. เส้นข้างกระหม่อมเส้น 2 (Lateral line 2 of vertex: MS 9) 
ตําแหน่ง: บริเวณกระหม่อม เป็นเส้นท่ีลากจาก Zhengying (GB 17) ไปด้านหลัง 1.5 ชุ่น โดยขนาน
และห่างจากเส้นตู 2.2 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: โรคของไหล่ แขน และมือ เช่น อ่อนแรง ชา ปวด เป็นต้น 
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10. เส้นขมับหน้า (Anterior temporal line: MS 10) 
ตําแหน่ง: บริเวณขมับ เป็นเส้นท่ีเชื่อมระหว่าง Hanyan (GB4) กับ Xuanli (GB6)  
ข้อบ่งชี้: ไมเกรน พูดไม่ได้ (motor aphasia) อัมพาตใบหน้า โรคของช่องปาก  

  
ภาพท่ี 7.8 แสดงแนวเส้นต่างๆ ของหนังศีรษะ 

 

11. เส้นขมับหลัง (Posterior temporal line: MS 11) 
ตําแหน่ง: บริเวณขมับ เป็นเส้นท่ีเชื่อมระหว่าง Shuaigu (GB 8) กับ Qubin (GB 7)  
ข้อบ่งชี้: ไมเกรน หูอ้ือ หูตึง เวียนศีรษะ 
12. เส้นกลางท้ายทอยเส้นบน (Upper middle line of occiput: MS 12) 
ตําแหน่ง: ศีรษะด้านหลัง เป็นเส้นท่ีเชื่อมระหว่าง Qiangjian (GV 18) กับ Naohu (GV 17) ยาว 1.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: โรคตา ผิวหนังอักเสบเรื้อรังท่ีเท้า 
 

  
ภาพท่ี 7.9 แสดงแนวเส้นต่างๆ ของหนังศีรษะ 
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13. เส้นข้างท้ายทอยเส้นบน (Upper lateral line of occiput: MS 13) 
ตําแหน่ง: ศีรษะด้านหลัง เป็นเส้นที่ลากจากแนวระดับปุ่มกะโหลกท้ายทอยขึ้นมา 1.5 ชุ่น  
โดยขนานและห่างจากเส้นตู 0.5 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: ความผิดปกติของสายตาเหตุเปลือกสมอง ต้อกระจก สายตาสั้น 
14. เส้นข้างท้ายทอยเส้นล่าง (Lower lateral line of occiput: MS 14) 
ตําแหน่ง: บริเวณท้ายทอย เป็นเส้นท่ีลากจาก Yuzhen (BL 9) ลงไป 2 ชุ่น 
ข้อบ่งชี้: เสียการทรงตัวเหตุสมองน้อย (cerebellum equilibrium disturbance) ปวดท้ายทอย 

ข้อบ่งชี้  
การฝังเข็มศีรษะส่วนมากใช้ในกรณีมีความผิดปกติของสมอง เช่น แขนขาอ่อนแรงหรือชา 

เสียการสื่อความ (aphasia) ปัสสาวะมากเหตุเปลือกสมอง (cortical diuresis) มึนงง เวียนศีรษะ  
หูอ้ือ, chorea, โรคลมชัก สมองพิการ (cerebral palsy) ปัญญาอ่อน อัมพาตเหตุโรคสมอง เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังใช้รักษาอาการปวดศีรษะ ผมร่วง ขาอ่อนแรงเหตุไขสันหลัง ความดันโลหิตสูง       
โรคระบบจิตประสาท นอนไม่หลับ โรคของตาและจมูก ข้อไหล่อักเสบ ปวดหลังส่วนล่าง ปวดขา 
และภาวะโรคปวดอ่ืนๆ 

วิธีการฝังเข็มศีรษะ 

 ให้ผู้ป่วยนั่งหรือนอน ใช้เข็มเบอร์ 28-30 ยาว 1.5-2.5 ชุ่น แทงเข็มทํามุม 30° กับหนังศีรษะ
ลึกถึงชั้นใต้ผิวหนังโดยใช้ความเร็ว ให้ปลายเข็มอยู่ระหว่างชั้นหนังศีรษะ (galea aponeurotica) 
กับชั้นเยื่อหุ้มกะโหลกศีรษะ (pericranium) เม่ือแรงต้านเข็มลดลง ให้ดันเข็มขนานไปกับหนังศีรษะ
ร่วมกับการหมุนเข็ม ความลึกของเข็มข้ึนกับบริเวณท่ีจะฝังเข็ม โดยท่ัวไปลึกประมาณ 0.5–3 ชุ่น 

การกระตุ้นเข็มใช้การหมุนเข็มเท่านั้น ไม่ใช้การขยับเข็มเข้าออก ความเร็วในการหมุนเข็ม
ประมาณ 200 รอบต่อนาที นาน 2-3 นาที จะได้ผลดีที่สุด จากนั้นกระตุ้นซํ้าทุก 5–10 นาที 
อีก 2–3 รอบแล้วถอนเข็มออก ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตระหว่างกระตุ้นเข็มและคาเข็ม ให้เคลื่อนไหว
แขนขาข้างท่ีมีพยาธสภาพเท่าท่ีทําได้ ถ้าผู้ป่วยเคลื่อนไหวไม่ได้ ให้ช่วยเหลือโดยจับให้เคลื่อนไหว 
ในการถอนเข็มให้ค่อยๆ หมุนเข็มจนรู้สึกไม่แน่นแล้วจึงถอนออกพร้อมกับใช้มือกดบริเวณรูเข็ม 
ถ้ามีเลือดออกให้ใช้สําลีแห้งกดค้างนาน 1-2 นาที 
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ข้อควรระวัง 
1. การฝังเข็มศีรษะอาจเกิดการกระตุ้นอย่างแรงจนทําให้ผู้ป่วยเป็นลมได้ ควรดูแลใกล้ชิด

และควบคุมให้การกระตุ้นเข็มอยู่ในระดับพอเหมาะ 
2. ไม่แนะนําให้ใช้เข็มศีรษะในทารกท่ีกระหม่อมหน้ายังไม่ปิด 
3. ไม่แนะนําให้ใช้เข็มศีรษะในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองชนิดแตกซ่ึงสัญญาณชีพยังไม่คงท่ี 
4. ควรดูแลอย่างใกล้ชิดในการฝังเข็มให้ผู้ป่วยท่ีมีไข้สูง มีภาวะอักเสบเฉียบพลัน หรือหัวใจวาย  

2. การฝังเข็มหู (Ear acupuncture) 
การฝังเข็มหูเป็นวิธีการฝังเข็มระบบหนึ่งซ่ึงใช้ป้องกันและรักษาโรคได้ โดยการฝังเข็มหู

เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับการฝังเข็มร่างกาย เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวก สามารถทําได้ทุกวัน 
ข้อบ่งชี้กว้าง นอกจากนี้ จุดฝังเข็มหูยังใช้ประกอบการวินิจฉัยทางคลินิกได้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างหู เส้นจิงล่ัว และอวัยวะจ้างฝู่ 
หูมีความสัมพันธ์กับเส้นจิงลั ่วต่างๆ โดยเส้นลําไส้เล็ก เส้นซานเจียว เส้นถุงน้ําดี 

และเส้นลําไส้ใหญ่ มีเส้นทางไหลเวียนผ่านหู ส่วนเส้นกระเพาะอาหาร เส้นกระเพาะปัสสาวะ 
มีเส้นทางผ่านด้านหน้าและด้านบนของหูตามลําดับ เส้นหยางเชียวและเส้นยินเชียวผ่านหลังหู 
ส่วนเส้นยินท้ัง 6 เส้น แม้ไม่ไหลเวียนผ่านหูโดยตรง แต่ก็เชื่อมเส้นคู่นอก-ในกับเส้นหยาง ดังนั้น  
จึงอาจกล่าวได้ว่า เส้นเจิ้งจิง 12 เส้น เชื่อมกับหูไม่โดยทางตรงก็โดยทางอ้อม 

หูมีความสัมพันธ์กับอวัยวะจ้างฝู่ คัมภีร์หฺวางต้ีเน่ยจิงกล่าวว่า “ในทางสรีรวิทยา 
หูเชื่อมต่อกับอวัยวะจ้าง 5” คัมภีร์หนีเจิ้งอ้านหมอย่าวซู่ กล่าวว่า“บริเวณหูแบ่งเป็น 5 ส่วน  
ซ่ึงสัมพันธ์กับอวัยวะจ้าง 5 กล่าวคือ หลังใบหูสัมพันธ์กับตับ ตรงข้ามขอบใบหูขาบนสัมพันธ์กับหัวใจ 
ขอบใบหูสัมพันธ์กับม้าม ผิวหนังใบหูสัมพันธ์กับปอด กระบังหูสัมพันธ์กับไต” 

หูมีความสัมพันธ์กับการเจ็บป่วยของร่างกาย สามารถใช้ประกอบในการวินิจฉัยโรคได้ 
เช่น ใบหูสีคล้ําเล็กแสดงว่าไตเล็ก ใบหูใหญ่แสดงว่าไตใหญ่ ใบหูอยู่สูงแสดงว่าไตอยู่ค่อนข้างสูง 
ใบหูด้านหลังมีรอยบุ๋มลึกแสดงว่าไตอยู่ค่อนข้างตํ่า ใบหูแข็งและหนาแสดงว่าไตสมบูรณ์ ใบหูบาง
และอ่อนแสดงว่าไตไม่แข็งแรง เด็กเล็กท่ีเป็นโรคสุกใสหรือฝีดาษ หากหลังใบหูแดงร้อนแสดงว่า
พยากรณ์โรคดี แต่หากหลังใบหูคล้ําแสดงว่าโรคจะรุนแรงมากขึ้น ยอดใบหูเย็นแสดงว่า 
เด็กกําลังจะออกหัด หลังต่ิงหูแดงและมีแผลเรื้อรังท่ีกกหู มักแสดงถึงการมีพยาธิสภาพในสมอง 
ผู้ป่วยเบาหวานขอบใบหูจะแห้งเกรียม 
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ส่วนประกอบของหู 
หูประกอบด้วยกระดูกอ่อน ไขมัน เนื้อเยื่อบางๆ และเส้นประสาทฝอยมากมาย 

นอกจากนี้ ยังมีเส้นประสาทไขสันหลังคอท่ี 2 และ 3 เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 5, 7 และ 10 มาหล่อเลี้ยง
ดังนั้น โรคท่ีมีสาเหตุจากเส้นประสาทเหล่านี้จึงรักษาได้ด้วยการฝังเข็มหู 

ช่ือเรียกส่วนต่างๆ ของหูและความสัมพันธ์กับอวัยวะต่างๆ 
1. ขั้วขอบใบหู (耳轮脚: Helix crus) เป็นส่วนของขอบใบหูที่ยื่นเข้าไปเหนือต่อรูหู 

สัมพันธ์กับกระบังลม 
2. ขอบใบหู (耳轮: Helix) เป็นส่วนขอบนอกสุดของใบหู สัมพันธ์ทางเดินหายใจส่วนบน

และทอนซิล 
3. ตุ่มขอบใบหู (耳轮结节: Helix tubercle) เป็นปุ่มเล็กๆ บนขอบใบหูด้านหลัง - ด้านบน 
4. ตรงข้ามขอบใบหู (对耳轮: Antihelix) เป็นส่วนนูนรูปตัว Y ขนานกับขอบใบหู สัมพันธ์

กับกระดูกสันหลังต้ังแต่ส่วนคอ อก เอว ถึงกระเบนเหน็บ 
5. ตรงข้ามขอบใบหูขาบน (对耳轮上脚: Superior antihelix crus) เป็นขาบนของส่วนนูน

รูปตัว Y สัมพันธ์กับขา เข่า ตาตุ่ม ส้นเท้า และนิ้วเท้า 
6. ตรงข้ามขอบใบหูขาล่าง (对耳轮下脚: Inferior antihelix crus) เป็นขาล่างของส่วนนูน

รูปตัว Y สัมพันธ์กับสะโพก เส้นประสาท sciatic และ sympathetic 
7. ท้องเรือ (耳舟: Scapha) อยู่ระหว่าง helix กับ antihelix สัมพันธ์กับแขน ไหปลาร้า ไหล่ 

ศอก ข้อมือ และนิ้วมือ 
8. แอ่งสามเหลี่ยม (三角窝: Triangular fossa) เป็นแอ่งระหว่างขาทั้งสองของส่วนนูน

รูปตัว Y สัมพันธ์กับอวัยวะสืบพันธุ์รวมถึงมดลูก กระดูกเชิงกราน และเสินเหมิน 
9. รอบข้างข้ัวขอบใบหู (耳轮脚周围: Periphery of the helix crus) สัมพันธ์กับทางเดินอาหาร

ต้ังแต่ปาก หลอดอาหาร ถึงลําไส้ใหญ่ 
10. อุ้งหู (耳甲艇: Cymba conchae) เป็นแอ่งเหนือข้ัวขอบใบหู สัมพันธ์กับท้อง ไต ตับอ่อน  

ถุงน้ําดี ตับ ม้าม และกระเพาะปัสสาวะ  
11. อุ้งหน้ารูหู (耳甲腔: Cavum conchae) เป็นแอ่งใต้ข้ัวขอบใบหู อยู่หลังรูหู สัมพันธ์กับทรวงอก 

หัวใจ ปอด และซานเจียว 
12. รอยหยักกระบังหู (屏间切迹: Intertragic notch) สัมพันธ์กับต่อมไร้ท่อ รังไข่ และอัณฑะ 
13. กระบังหู (耳屏: Tragus) สัมพันธ์กับจมูกชั้นในและคอหอย 
14. ตรงข้ามกระบังหู (对耳屏: Antitragus) สัมพันธ์กับศีรษะด้านหน้า, subcortex, ท้ายทอย 

ต้ิงฉ่วน และต่อมน้ําลาย 
 



 
 
218                                                               บทท่ี 7 การฝังเข็มศีรษะและหู 
 

15. ต่ิงหู (耳垂: Ear lobule) สัมพันธ์กับใบหน้า ขากรรไกรบน-ล่าง เพดานปาก ลิ้น ตา 
ต่อมทอนซิล แก้ม และหูชั้นใน 

16. หลังหู (耳背: Ear back) สัมพันธ์กับแผ่นหลังส่วนอกและเอว  
 

 

 

 

 
 
Helix and points 

HX1: ear center 

HX2: rectum 

HX3: urethra 

HX4: external genitalia 

HX5: anus 

HX6: ear apex 

HX6,7i: ear apex 

HX8: tubercle 

HX9: helix1 

HX10: helix2 

HX11: helix3 

HX12: helix4 

HX13: helix5 
 

Scapha and points 

SF1: finger 

SF2: wrist 

SF1,2i: wind stream 

SF3: elbow 

SF4,5: shoulder 

SF6: clavicle 
 

Antihelix and points 

AH1: heel 

AH2: toe 

AH3: ankle 

AH4: knee 

AH5: hip 

AH6: sciatic nerve 

AH6a: sympathetic 

AH7: gluteus 

AH8: abdomen 

AH9: lumbosacral vertebrae 

AH10: chest 

AH11: thoracic vertebrae 

AH12: neck 

AH13: cervical vertebrae 

 

 

 

Triangular fossa and points 

TF1: superior triangular fossa 

TF2: internal genitalia 

TF3: middle triangular fossa 

TF4: shenmen 

TF5: pelvis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Auricular lobule and points 

LO1: tooth 

LO2: tongue 

LO3: jaw 

LO4: anterior ear lobe 

LO5: eye 

LO6: internal ear 

LO5,6i: cheek 

LO7,8,9: tonsil 

 

 

 

 

 

 
Tragus and points 
TG1: upper tragus 

TG2: lower tragus 

TG1u: external ear 

TG1p: apex of tragus 

TG1,2i: external nose 

TG2p: adrenal gland 

TG3: pharynx and larynx 

TG4: internal nose 
 

Antitragus and points 

AT1: forehead 

AT2: temple 

AT3: occiput 

AT4: subcortex 
 

Auricular conchae and points 

CO1: mouth 

CO2: esophagus 

CO3: cardia 

CO4: stomach 

CO5: duodenum 

CO6: small intestine 

CO7: large intestine 

CO6, appendix 

CO8: angle of superior concha 

CO9: bladder 

CO10: kidney 

CO9,10i: ureter 

CO11: pancreas and  

gallbladder 

CO12: liver 

CO13: spleen 

CO14: lung 

CO15: heart 

CO16: trachea 

CO17: triple energy 

CO18: endocrine 
 

 

 

 

ภาพท่ี 7.10 แสดงรหัสและชื่อเรียกส่วนต่างๆ ของหู 
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ตําแหน่งพ้ืนท่ีของหู 
ตารางท่ี 7.1 แสดงส่วนต่างๆ ของหู ชื่อตําแหน่งและรหัส และขอ้บ่งชี้ในการรักษา 
 

ส่วนของหู ชื่อตําแหน่งและรหัส ข้อบ่งชี ้

ขั้วขอบใบห ู
(Helix crus) 

ข้ัวขอบใบหู (HX1) 
ปัสสาวะรดทีน่อน กลัน้ปัสสาวะไม่ได ้สะอึก 
ลมพิษ คันผวิหนัง ไอเปน็เลือด 

 
 
 
 

ขอบใบห ู
(Helix) 

ลําไส้ตรง (HX2) ท้องผูก ท้องเสีย ไส้ตรงหย่อน ริดสีดวงทวาร 

ท่อปัสสาวะ (HX3) 
ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะขัด ปัสสาวะรดทีน่อน  
กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ปสัสาวะค่ังค้าง  

อวัยวะสืบพนัธุ์ภายนอก 
(HX4) 

ตกขาว คันช่องคลอด ฝันเปียก อัณฑะอักเสบ 
เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 

ทวารหนัก (HX5) 
แผลปริขอบทวารหนัก (anal fissure)  
ไส้ตรงหย่อนริดสีดวงทวาร 

ยอดหู (HX6,7) 
ไข้ ปวดฟนั ความดันโลหิตสูง เยื่อบุตาอักเสบ 
ตากุ้งยิง 

ตุ่มหู (HX8) เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ความดนัโลหิตสงู 

ขอบใบหู 1-4 (HX9-12) ไข้ ทอนซิลอักเสบ ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน 
 
 
 

ตรงข้ามขอบใบหู 
(Antihelix) 

 

ส้นเท้า (AH1) ปวดสน้เท้า 

นิ้วเท้า (AH2) เล็บขบ ปวดนิ้วเท้า 

ข้อเท้า (AH3) ข้อเท้าแพลง 

เข่า (AH4) ปวดเข่า 

สะโพก (AH5) ปวดข้อสะโพก ปวดประสาท sciatic, ขาอ่อนแรง 

Sciatic nerve (AH6) ปวดประสาท sciatic, ขาอ่อนแรง 

Sympathetic nervous 
system (AH6a) 

กระเพาะอาหารและลาํไส้เกร็ง ปวดเค้นหัวใจ  
ปวดบิดท่อน้ําดี นิ่วในท่อไต  
ความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัต ิ

ก้น (AH7) ปวดประสาท sciatic, gluteal fasciitis 
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ตารางท่ี 7.1 แสดงส่วนต่างๆ ของหู ชื่อตําแหน่งและรหัส และขอ้บ่งชี้ในการรักษา (ต่อ) 
 

ส่วนของหู ชื่อตําแหน่งและรหัส ข้อบ่งชี ้
 
 
 

ตรงข้ามขอบใบหู 
(Antihelix) 

 

ท้อง (AH8) 
ปวดแนน่ท้อง ท้องเสยี เอวเคลด็ ปวดประจาํเดือน 
เจ็บครรภ์คลอด 

กระดูกสนัหลังเอว (AH9) ปวดกระดูกสันหลงัเอว ปวดกระเบนเหน็บ 

ทรวงอก (AH10) 
ปวดทรวงอก แน่หน้านอก เต้านมอักเสบ  
ปวดสีข้าง ปวดประสาทซ่ีโครง  

กระดูกสันหลังอก (AH11) 
เจ็บหน้าอก เจ็บเต้านมก่อนมีประจําเดือน  
เต้านมอักเสบ น้าํนมไม่พอ 

คอ (AH12) ปวดบวมตน้คอ คอแข็ง ตกหมอน 

กระดูกต้นคอ (AH13) คอแข็ง กระดูกคอเสื่อม 
 

ท้องเรือ 
(Scapha) 

นิ้วมือ (SF1) ชานิว้ ปวดนิ้ว เล็บขบ 

เฟิงซี (SF1,2i) ลมพิษ คันผวิหนัง จมูกอักเสบชนิดภูมิแพ้ 

ข้อมือ (SF2) ปวดข้อมือ 

ข้อศอก (SF3) Tennis elbow, ปวดข้อศอก 

ข้อไหล่และรอบไหล่ (SF4,5) ข้อไหล่อักเสบ ปวดไหล ่

ไหปลาร้า (SF6) ข้อไหล่อักเสบ 
 
 
 

แอ่งสามเหลี่ยม 
(Triangular 

fossa) 
 

Upper triangular fossa (TF1) ความดันโลหิตสูง 

อวัยวะสบืพนัธุ์ภายใน (TF2) 
เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ฝันเปยีก หลั่งเร็ว  
ปวดประจาํเดือน รอบเดือนผิดปกติ ตกขาว 
เลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลกู 

Middle triangular fossa (TF3) หอบหืด 

เสินเหมิน (TF4) นอนไม่หลบั ฝันมาก กลุ่มโรคปวด โรคลมชัก 
ความดันโลหิตสูง ปวดประสาท อาการถอนยา 

เชิงกราน (TF5) อุ้งเชิงกรานอักเสบ ปีกมดลูกอักเสบ 
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 ตารางท่ี 7.1 แสดงส่วนต่างๆ ของหู ชื่อตําแหน่งและรหัส และขอ้บ่งชี้ในการรักษา (ต่อ) 
 

ส่วนของหู ชื่อตําแหน่งและรหัส ข้อบ่งชี้ 

 

 

รอบข้าง 
ขั้วขอบใบหู 
(Periphery 
of the helix 

crus) 

 

ปาก (CO1) 
อัมพาตใบหน้า ช่องปากอักเสบ โรคปริทันต์      
ลิ้นอักเสบ  ถุงน้ําดีอักเสบ นิ่วในถุงน้าํดี อาการถอนยา 

หลอดอาหาร (CO2) หลอดอาหารอักเสบ หลอดอาหารหดเกร็ง 

กระเพาะอาหารส่วนบน (CO3) กระเพาะอาหารส่วนบนหดเกร็ง, nervous vomiting 

กระเพาะอาหาร (CO4) 
กระเพาะอาหารหดเกร็ง กระเพาะอาหารอักเสบ  
แผลในกระเพาะอาหาร อาหารไม่ย่อย คลื่นไส้
อาเจียน ปวดหนา้ผาก ปวดฟนั นอนไม่หลบั 

ลําไส้เล็กส่วนต้น (CO5) 
แผลในลําไส้เล็กส่วนต้น ถุงน้ําดีอักเสบ นิ่วในถุงน้ําดี 
ปวดแนน่ท้อง กระเพาะอาหารส่วนลา่งหดเกร็ง 
อุจจาระร่วง 

ลําไส้เล็ก (CO6) 
อาหารไม่ย่อย ปวดแนน่ท้อง หัวใจเต้นเร็ว  
หัวใจเต้นผิดจังหวะ 

ลําไส้ใหญ่ (CO7) อุจจาระร่วง ท้องผูก ไอ ปวดฟนั สิว 

ไส้ติ่ง (CO6,7i) ไส้ติ่งอักเสบ อุจจาระร่วง 
 
 

 
อุ้งหู 

(Cymba 
conchae) 

 

มุมอุ้งใบหู (Angle of cymba 
conchae) (CO8) 

ต่อมลูกหมากอักเสบ ท่อปัสสาวะอักเสบ 

กระเพาะปัสสาวะ (CO9) 
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ปัสสาวะรดที่นอน 
กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ปสัสาวะค่ังค้าง ปวดท้ายทอย  
ปวดประสาท sciatic, ปวดหลังส่วนลา่ง  

ไต (CO10) 

ปวดหลังส่วนลา่ง หูอ้ือ หอบหืด กรวยไตอักเสบ 
ปัสสาวะรดทีน่อน กลัน้ปัสสาวะไม่ได้ ฝนัเปียก 
เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ หลั่งเร็ว รอบเดือนผิดปกติ
อ่อนเพลียเร้ือรัง 

ท่อไต (CO9,10i) นิ่วในท่อไต 

ตับอ่อน ถุงน้ําดี (CO11) 
ถุงน้ําดีอักเสบ นิ่วในถุงน้ําดี พยาธิไส้เดือนในท่อน้ําดี 
ไมเกรน งูสวัด หูน้าํหนวก หูอ้ือ ตับอ่อนอักเสบ 
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ตารางท่ี 7.1 แสดงส่วนต่างๆ ของหู ชื่อตําแหน่งและรหัส และขอ้บ่งชี้ในการรักษา (ต่อ) 
 

ส่วนของหู ชื่อตําแหน่งและรหัส ข้อบ่งชี้ 

 
อุ้งหู 

(Cymba 
conchae) 

 

ตับ (CO12) 
ปวดสีข้าง เวียนศีรษะ สายตาสัน้ ต้อหิน  
รอบเดือนผิดปกติ กลุ่มอาการวยัทอง  
กลุ่มอาการก่อนมีประจําเดือน ความดันโลหิตสูง  

ก่ึงกลางอุ้งหู (Middle cymba 
concha) (CO6,10i) 

ปวดแนน่ท้อง คางทูม พยาธไิส้เดือนในท่อน้ําดี  

ม้าม (CO13) 
เวียนศีรษะเหตุประสาทหู แน่นท้อง อุจจาระร่วง 
ท้องผูก เบื่ออาหาร เลือดออกผิดปกติจากโพรง
มดลูก ตกขาว 

 

อุ้งหน้ารูหู
(Cavum 

conchae) 

ปอด (CO14) 
ไอ แน่นหน้าอก เสียงแหบ คันผิวหนัง ลมพิษ 
ท้องผูก อาการถอนยา หูดราบ 

หัวใจ (CO15) 
หัวใจเต้นเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ ปวดเค้นหัวใจ 
aortic arch syndrome, อ่อนเพลียเร้ือรัง  
โรคฮีสทีเรีย เจ็บลิน้ เจ็บปาก 

หลอดลม (CO16) หลอดลมอักเสบ หอบหืด 

ซานเจียว (CO17) ท้องผูก แน่นท้อง ปวดตน้แขนดา้นนอก 

ต่อมไร้ท่อ (CO18) 
ปวดประจาํเดือน รอบเดือนผิดปกติ กลุ่มอาการวัยทอง 
สิว มาลาเรีย ต่อมไทรอยด์ทํางานผิดปกต ิ

 
 

กระบังหู
(Tragus) 

 

กระบังหูส่วนบน (TG1) คออักเสบ จมูกอักเสบ 

หูภายนอก (TG10) หูชั้นนอกอักเสบ หูน้ําหนวก หูอ้ือ 

ยอดกระบังหู ( TG1p) ปวดฟัน ตาเข 

จมูกภายนอก (TG1,2i) จมูกอักเสบ 

กระบังหูส่วนล่าง (TG2) จมูกอักเสบ คัดจมูก 

กระบังหูด้านหนา้ส่วน
ล่างสดุ (TG2l) 

คออักเสบ เยื่อบุช่องปากอักเสบ 
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ตารางท่ี 7.1 แสดงส่วนต่างๆ ของหู ชื่อตําแหน่งและรหัส และขอ้บ่งชี้ในการรักษา (ต่อ) 
 

ส่วนของหู ชื่อตําแหน่งและรหัส ข้อบ่งชี้ 
 

กระบังหู
(Tragus) 

ต่อมหมวกไต (TG2p) ความดนัโลหิตต่าํ เวียนศีรษะ ปวดข้อรูมาติก คางทมู  
พิษจากยา streptomycin, หอบหืด ภาวะช็อก 

คอหอยและกล่องเสียง (TG3) เสียงแหบ คออักเสบ เสียการสื่อความ หอบหืด 

จมูกภายใน (TG4) จมูกอักเสบ ไซนัสอักเสบ เลือดกําเดาไหล 
 
 
 

ตรงข้าม 
กระบังหู 

(Antitragus) 
 

หน้าผาก (AT1) ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ นอนไม่หลับ ฝันมาก 

ขมับ (AT2) ไมเกรน เวียนศีรษะ 

ท้ายทอย (AT3) ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ หอบหืด ลมชัก อ่อนเพลียเร้ือรัง 

ใต้เปลือกสมอง 
(Subcortex) (AT 4) 

กลุ่มอาการปวด มาลาเรีย อ่อนเพลียเร้ือรัง  
นอนไม่หลบั สายตาสั้นชั่วคราว 
(pseudomyopia) 

ก้านสมอง (AT3,4i) สายตาสั้นชั่วคราว เวียนศีรษะ ปวดท้ายทอย 

ติ้งฉ่วน (จุดหอบ) (AT1,2,4i) หอบหืด คางทูม อัณฑะอักเสบ ท่อน้ําเชื้ออักเสบ 
ผิวหนังอักเสบเร้ือรัง 

Central rim (AT2,3,4i) 
เลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลกู ปัสสาวะรดที่
นอน กลั้นปัสสาวะไม่ได้ เวียนศีรษะเหตุประสาท
หู เบาจืด  

 
 

 
ต่ิงหู 

(Ear lobule) 
 

ฟัน (LO1) ปวดฟัน โรคปริทันต์ ความดนัโลหิตต่ํา 

ลิ้น (LO2) ลิ้นอักเสบ ช่องปากอักเสบ 

กราม (LO3) ปวดฟัน ข้อขากรรไกรทํางานผดิปกติ 

ติ่งหูด้านหนา้ (LO4) อ่อนเพลียเร้ือรัง ปวดฟัน 

ตา (LO5) เยื่อบุตาอักเสบเฉียบพลัน ตากุ้งยิง สายตาสัน้ 

หูชั้นใน (LO6) เวียนศีรษะเหตุประสาทหู หูอ้ือ หูตึง หูน้ําหนวก  

 
แก้ม (LO5,6i) 

อัมพาตใบหน้า ปวดประสาทใบหน้า สิว หูดราบ  
หน้ากระตุก คางทูม 

ทอนซิล (LO7,8,9) ทอนซิลอักเสบ คออักเสบ 
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ตารางท่ี 7.1 แสดงส่วนต่างๆ ของหู ชื่อตําแหน่งและรหัส และขอ้บ่งชี้ในการรักษา (ต่อ) 
 

ส่วนของหู ชื่อตําแหน่งและรหัส ข้อบ่งชี้ 
 

หลังใบหู 
(Ear back) 

หัวใจ (P1) ใจสั่น นอนไม่หลับ ฝันมาก 

ปอด (P2) หอบหืด คันผิวหนัง 

ม้าม (P3) ปวดกระเพาะอาหาร อาหารไม่ย่อย เบื่ออาหาร 

ตับ (P4) ถุงน้ําดีอักเสบ นิว่ในถุงน้าํดี ปวดสีข้าง 

ไต (P5) อ่อนเพลียเร้ือรัง ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ             

ร่องหลังใบหู (PS) ความดันโลหิตสูง คันผิวหนัง 

โคนหู 
(Root of 
the ear) 

โคนหูส่วนบน (R1) เลือดกําเดาไหล 
Root of auricular 
vagus nerve (R2) 

ถุงน้ําดีอักเสบ พยาธิไส้เดือนในท่อน้ําดี นิ่วในถุงน้าํด ี
ปวดท้อง อุจจาระร่วง คัดจมูก หัวใจเต้นเร็ว 

โคนหูส่วนล่าง (R3) ความดันโลหิตต่ํา ขาอ่อนแรง โปลิโอในเด็ก 

ตําแหน่งของใบหูท่ีสะท้อนถึงพยาธิสภาพในส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
- ท้องเรือ (scapha): ความผิดปกติของแขน 
-  ตรงข้ามขอบใบหูขาบนและขาล่าง (superior and inferior antihelix crus): ความผิดปกติของขา 
- ตรงข้ามขอบใบหู (antihelix): ความผิดปกติของลําตัว 
- กระบังหู (tragus) และต่ิงหู (ear lobule): ความผิดปกติของใบหน้า หู จมูก และลําคอ 
- ตรงข้ามกระบังหู (antitragus): ความผิดปกติของศีรษะ 
- อุ้งหู (cymba concha): ความผิดปกติของช่องท้องส่วนล่าง 
- ข้ัวขอบหู (helix crus): ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร 
- แอ่งสามเหลี่ยม (triangular fossa): ความผิดปกติของอุ้งเชิงกราน 

การหาพยาธิสภาพบนใบหู มี 3 วิธี 
1. หาจุดกดเจ็บด้วยด้ามเข็ม หัวเข็มหมุด หรือหัวไม้ขีดไฟ 
2. สังเกตโดยตรง ในบางภาวะหรือบางโรคจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือเปลี่ยนสี 

เช่น ผิวหนังเปลี่ยนสี สะเก็ดหลุดลอก บวม ตุ่มก้อน ตุ่มน้ําใส เป็นต้น 
3. ใช้อุปกรณ์วัดความต่างศักย์ไฟฟ้า 
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หลักการเลือกพ้ืนท่ีฝังเข็มบนหู 
- เลือกพ้ืนท่ีตามตําแหน่งของอวัยวะท่ีเกิดโรค เช่น เลือกกระเพาะอาหารสําหรับอาการ

ปวดกระเพาะอาหาร เป็นต้น 
- เลือกพื้นที่ประสาทซิมพาเธติก สําหรับความผิดปกติในการทํางานของอวัยวะจ้างฝู่

และการไหลเวียนของเลือด 
- เลือกพ้ืนท่ีตามทฤษฎีการแพทย์แผนจีน จากการวินิจฉัยแยกภาวะโรค เช่น เลือกตาและตับ

สําหรับรักษาโรคตา เนื่องจากตับเปิดทวารท่ีตา; เลือกปอดกรณีเป็นไข้หวัดและโรคผิวหนัง
เนื่องจากปอดควบคุมกํากับผิวหนัง เป็นต้น 

- เลือกพ้ืนท่ีตามทฤษฎีแพทย์แผนปัจจุบัน เช่น ปวดประจําเดือน เลือกมดลูก ต่อมไร้ท่อ   
และ subcortex เป็นต้น 

- เลือกพื้นที่ตามประสบการณ์ เช่น เลือกร่องหลังใบหูสําหรับรักษาความดันโลหิตสูง   
เลือกต้ิงฉ่วนสําหรับรักษาโรคหอบหืด เลือกตําแหน่งไส้ติ่งสําหรับรักษาโรคไส้ติ่งอักเสบ เป็นต้น 

การเลือกตําแหน่งบนใบหูสําหรับการรักษาโรคในระบบต่างๆ  
1. โรคระบบทางเดินอาหาร: เลือกกระเพาะอาหาร ลําไส้ใหญ่ ลําไส้เล็ก ตับอ่อน ถุงน้ําดี 

ม้าม ตับ ประสาทซิมพาเธติก ท้อง ต่อมไร้ท่อ เสินเหมิน 
2. โรคระบบทางเดินหายใจ: เลือกต้ิงฉ่วน หลอดลม ปอด ทรวงอก ท้ายทอย เสินเหมิน 

ประสาทซิมพาเทติก ต่อมไร้ท่อ 
3. โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด: เลือกหัวใจ ปอด ต่อมหมวกไต ต่อมไร้ท่อ เสินเหมิน 

ประสาทซิมพาเธติก 
4. โรคระบบทางเดินปัสสาวะและสืบพันธุ์: เลือกไต กระเพาะปัสสาวะ ต่อมหมวกไต ท้ายทอย 

เสินเหมิน ประสาทซิมพาเธติก ต่อมไร้ท่อ 
5. โรคระบบจิตประสาท: เลือก subcortex, ท้ายทอย ศีรษะด้านหน้า กระเพาะอาหาร 

หัวใจ ไต เสินเหมิน 
6. โรคสูตินรีเวชกรรม: เลือกรังไข่ ต่อมไร้ท่อ ไต มดลูก ประสาทซิมพาเธติก 
7. โรคของอวัยวะรับความรู้สึก 

- หู: เลือกหูชั้นใน ท้ายทอย ต่อมหมวกไต ไต เสินเหมิน 
- จมูก: เลือกจมูกภายใน จมูกภายนอก ต่อมหมวกไต  
- คอหอย: เลือกคอหอย ต่อมไร้ท่อ ปลายต่ิงหู ไต หัวใจ ต่อมหมวกไต เสินเหมิน 
- ตา: เลือกตา ตับ 
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8. การอักเสบและปวด: เลือกตําแหน่งท่ีสัมพันธ์กับบริเวณท่ีเป็น ร่วมกับเสินเหมิน ต่อมหมวกไต
ท้ายทอย, subcortex 

9. โรคผิวหนัง: เลือกตําแหน่งท่ีสัมพันธ์กับบริเวณท่ีเป็น ร่วมกับปอด ต่อมไร้ท่อ ต่อมหมวกไต 
เสินเหมิน 

วิธีการฝังเข็มหู 
 ใช้เข็มขนาดความยาว 0.5 ชุ่น ทําการปราศจากเชื้อแล้วแทงตรงหรือแทงราบลึกถึงกระดูกอ่อน 
จะรู้สึกตึงๆ หรือร้อน ถ้าผู้ป่วยไม่รู้สึกใดๆ ให้ยกเข็มข้ึนแล้วเปลี่ยนทิศทางอ่ืนจนกระท่ังผู้ป่วยเต๋อชี่ 
ให้ระวังการแทงทะลุใบหู คาเข็ม 20–30 นาที กระตุ้นเข็มเป็นช่วงๆ ผู้ป่วยท่ีกล้ามเนื้ออ่อนแรง
หรือบาดเจ็บแขนขา ให้ขยับแขนขาข้างนั้นในขณะท่ีคาเข็มอยู่ด้วย ฝังเข็มวันละครั้งหรือวันเว้นวัน 
ครบ 10 ครั้ง เป็น 1 รอบการรักษา กรณีการกระตุ้นไฟฟ้า เนื่องจากเข็มฝังไม่ลึก ให้ใช้ตัวหนีบเล็กๆ 
หนีบเข็มไว้และค่ันระหว่างเข็มแต่ละจุดด้วยสําลีแห้ง กระตุ้นด้วยความแรงระดับท่ีผู้ป่วยทนได้ 

 อาจติดเมล็ดหวางปู้หลิวสิง เม็ดแม่เหล็ก หรือเข็มกด ซ่ึงเหมาะกับโรคเรื้อรัง 
ท่ีต้องรักษานาน เม่ือติดแล้วให้ผู้ป่วยกระตุ้นด้วยการกดเอง ตําแหน่งละ 1-3 นาที วันละ 3-5 ครั้ง 
คาไว้ 2-5 วัน แล้วเปลี่ยนชุดใหม่ โดยติดสลับหูอีกข้างหนึ่ง 

ข้อควรระวัง 
1. การฝังเข็มหูต้องทําภายใต้เทคนิคการปราศจากเชื้ออย่างเคร่งครัด 
2. ขณะแทงเข็มหู ผู้ป่วยอาจเป็นลมได้ 
3. ไม่ควรกระตุ้นเข็มในผู้ป่วยท่ีมีโรคหัวใจหรือความดันโลหิตสูงรุนแรง 
4. ผู้สูงอายุหรือผู้ที่สภาพร่างกายอ่อนแอ ควรพักผ่อนให้เพียงพอก่อนและหลังฝังเข็ม

และควรฝังเข็มในท่านอน 

ข้อห้าม 

1. ใบหูอักเสบ 
2. หญิงต้ังครรภ์ท่ีมีประวัติแท้งเป็นอาจิณ 
3. การทํางานของอวัยวะล้มเหลว 
4. ภาวะโลหิตจางรุนแรง  
5. ผู้ป่วยท่ีมีปัญหาการแข็งตัวของเลือด 
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ดัชนีจุดฝงเข็ม 
 

ช่ือทับศัพท พินยิน ช่ือจีน รหัสจุด 

กงซุน Gongsun 公孙 SP 4 

กวางหมิง Guangming 光明 GB 37 

กานซู Ganshu 肝俞 BL 18 

กาวฮฺวาง Gaohuang 膏肓 BL 43 

กุยหลาย Guilai 归来 ST 29 

กฺวานชง Guanchong 关冲 TE 1 

กฺวานหยวน Guanyuan 关元 CV 4 

กฺวานหยวนซู Guanyuanshu 关元俞 BL 26 

กฺวานเหมิน Guanmen 关门 ST 22 

เกอกฺวาน Geguan 膈关 BL 46 

เกอซู Geshu 膈俞 BL 17 

ขงจุย Kongzui 孔最 LU 6 

โขวเหอเหลียว Kouheliao 口禾髎 LI 19 

คุนหลุน Kunlun 昆仑 BL 60 

คูฝาง Kufang 库房 ST 14 

คฺวานกู Kuangu 髋骨 EX-LE 1 

จงขุย Zhongkui 中魁 EX-UE 4 
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ช่ือทับศัพท พินยิน ช่ือจีน รหัสจุด 

จงจี๋ Zhongji 中极 CV 3 

จงจู Zhongzhu 中渚 TE 3 

จงจู Zhongzhu 中注 KI 15 

จงเฉฺวียน Zhongquan 中泉 EX-UE 3 

จงชง Zhongchong 中冲 PC 9 

จงซู Zhongshu 中枢 GV 7 

จงตู Zhongdu 中都 LR 6 

จงตู Zhongdu 中渎 GB 32 

จงถิง Zhongting 中庭 CV 16 

จงฝู Zhongfu 中府 LU 1 

จงเฟง Zhongfeng 中封 LR 4 

จงหลฺวี่ซู Zhonglüshu 中膂俞 BL 29 

จงเหลียว Zhongliao 中髎 BL 33 

จงหวาน Zhongwan 中脘 CV 12 

จางเหมิน Zhangmen 章门 LR 13 

จาวหาย Zhaohai 照海 KI 6 

จิงกู Jinggu 京骨 BL 64 

จิงฉฺวี Jingqu 经渠 LU 8 

จิ๋งปายหลาว Jingbailao 颈百劳 EX-HN 15 
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ช่ือทับศัพท พินยิน ช่ือจีน รหัสจุด 

จิงหมิง Jingming 睛明 BL 1 

จิงเหมิน Jingmen 京门 GB 25 

จินจิน Jinjin 金津 EX-HN 12 

จินซัว Jinsuo 筋缩 GV 8 

จินเหมิน Jinmen 金门 BL 63 

จิวเหวย Jiuwei 鸠尾 CV 15 

จี่จง Jizhong 脊中 GV 6 

จี๋เฉฺวียน Jiquan 极泉 HT 1 

จี๋มาย Jimai 急脉 LR 12 

จีเหมิน Jimen 箕门 SP 11 

จื่อกง Zigong 紫宫 CV 19 

จื่อกง Zigong 子宫 EX-CA 1 

จือโกว Zhigou 支沟 TE 6 

จือเจิ้ง Zhizheng 支正 SI 7 

จื้อซ่ือ Zhishi 志室 BL 52 

จื้อเปยน Zhibian 秩边 BL 54 

จื้อยิน Zhiyin 至阴 BL 67 

จื้อหยาง Zhiyang 至阳 GV 9 

จูปน Zhubin 筑宾 KI 9 



 
 
230                                                                                 ดัชนีจุดฝงเข็ม 
 

ช่ือทับศัพท พินยิน ช่ือจีน รหัสจุด 

จูเชี่ยวยิน Zuqiaoyin 足窍阴 GB 44 

จูซานหลี่ Zusanli 足三里 ST 36 

จูทงกู Zutonggu 足通谷 BL 66 

จูหลินชี ่ Zulinqi 足临泣 GB 41 

จูอูหลี่ Zuwuli 足五里 LR 10 

จฺวี้กู Jugu 巨骨 LI 16 

จฺวี้เฉฺวียน Juquan 聚泉 EX-HN 10 

จฺวี้เชฺวี่ย Juque 巨阙 CV 14 

จฺวี้เชฺวี่ยซู Juqueshu 巨阙俞 EX-B 12 

จฺวีเหลียว Juliao 居髎 GB 29 

จฺวี้เหลียว Juliao 巨髎 ST 3 

เจอจิน Zhejin 辄筋 GB 23 

เจิ้งหยิง Zhengying 正营 GB 17 

เจี๋ยจี่ 

ฮฺวาถัวเจี๋ยจี่ 

Jiaji 

(Huatuojiaji) 

夹脊 

(华佗夹脊) 
EX-B 2 

เจี๋ยเฉิงเจียง Jiachengjiang 夹承浆 EX-HN 17 

เจี๋ยเชอ Jiache 颊车 ST 6 

เจียนจงซู Jianzhongshu 肩中俞 SI 15 

เจียนจิ่ง Jianjing 肩井 GB 21 
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ช่ือทับศัพท พินยิน ช่ือจีน รหัสจุด 

เจียนเจิน Jianzhen 肩贞 SI 9 

เจียนเฉียน 

(เจียนเนยหลิง) 

Jianqian 

(Jianneiling) 

肩前 

(肩内陵) 
EX-UE 12 

เจียนวายซู Jianwaishu 肩外俞 SI 14 

เจียนสื่อ Jianshi 间使 PC 5 

เจียนหยฺว ี Jianyu 肩髃 LI 15 

เจี้ยนหลี่ Jianli 建里 CV 11 

เจียนเหลียว Jianliao 肩髎 TE 14 

เจียวซ่ิน Jiaoxin 交信 KI 8 

เจี่ยวซุน Jiaosun 角孙 TE 20 

เจฺยซี Jiexi 解溪 ST 41 

เจฺวี๋ยยินซู Jueyinshu 厥阴俞 BL 14 

โจวเจียน Zhoujian 肘尖 EX-UE 1 

โจวหรง Zhourong 周荣 SP 20 

โจวเหลียว Zhouliao 肘髎 LI 12 

ฉวนจู Cuanzhu 攒竹 BL 2 

ฉางเฉียง Changqiang 长强 GV 1 

ฉิวโฮว Qiuhou 球后 EX-HN 7 

ฉ่ือเจอ Chize 尺泽 LU 5 
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ช่ือทับศัพท พินยิน ช่ือจีน รหัสจุด 

เฉิงกวาง Chengguang 承光 BL 6 

เฉิงจิน Chengjin 承筋 BL 56 

เฉิงเจียง Chengjiang 承浆 CV 24 

เฉิงชี่ Chengqi 承泣 ST 1 

เฉิงซาน Chengshan 承山 BL 57 

เฉิงฝู Chengfu 承扶 BL 36 

เฉิงหมาน Chengman 承满 ST 20 

เฉิงหลิง Chengling 承灵 GB 18 

เฉียงเจียน Qiangjian 强间 GV 18 

เฉียนกู Qiangu 前谷 SI 2 

เฉียนติ่ง Qianding 前顶 GV 21 

เฉฺวียนเหลียว Quanliao 颧髎 SI 18 

ชงหยาง Chongyang 冲阳 ST 42 

ชงเหมิน Chongmen 冲门 SP 12 

ชิงหลิง Qingling 青灵 HT 2 

ชิงเหลิ่งเยฺวียน Qinglengyuan 清冷渊 TE 11 

ชิวซฺว ี Qiuxu 丘墟 GB 40 

ชี่ชง Qichong 气冲 ST 30 

ชี่เซอ Qishe 气舍 ST 11 
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ชี่ตวน Qiduan 气端 EX-LE 12 

ชี่เสฺวีย Qixue 气穴 KI 13 

ชี่หาย Qihai 气海 CV 6 

ชี่หายซู Qihaishu 气海俞 BL 24 

ชีเหมิน Qimen 期门 LR 14 

ชี่เหมิน Qimen 气门 EX-CA 8 

ชี่ฮู Qihu 气户 ST 13 

ชื่อมาย Chimai 瘛脉 TE 18 

ชื่อเหลียว Ciliao 次髎 BL 32 

ชฺวีกู Qugu 曲骨 CV 2 

ชฺวีเจอ Quze 曲泽 PC 3 

ชฺวีฉือ Quchi 曲池 LI 11 

ชฺวีเฉฺวียน Ququan 曲泉 LR 8 

ชฺวีชา Qucha 曲差 BL 4 

ชฺวีปน Qubin 曲鬓 GB 7 

ชฺวีหยวน Quyuan 曲垣 SI 13 

เชียนเจิ้ง Qianzheng 牵正 EX-HN 16 

เชฺวียเผิน Quepen 缺盆 ST 12 

ซวยกู Shuaigu 率谷 GB 8 
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ซางกวาน Shangguan 上关 GB 3 

ซางจฺวี้ซฺวี Shangjuxu 上巨虚 ST 37 

ซางชฺวี Shangqu 商曲 KI 17 

ซางชิว Shangqiu 商丘 SP 5 

ซางซิง Shangxing 上星 GV 23 

ซางหยาง Shangyang 商阳 LI 1 

ซางหยิงเซียง Shangyingxiang 上迎香 EX-HN 8 

ซางหวาน Shangwan 上脘 CV 13 

ซางเหลียน Shanglian 上廉 LI 9 

ซางเหลียนเฉฺวียน Shanglianquan 上廉泉 EX-HN 21 

ซางเหลียว Shangliao 上髎 BL 31 

ซานเจียน Sanjian 三间 LI 3 

ซานเจี๋ยวจิ่ว Sanjiaojiu 三角灸 EX-CA 5 

ซานเจียวซู Sanjiaoshu 三焦俞 BL 22 

ซานยินเจียว Sanyinjiao 三阴交 SP 6 

ซานหยางลั่ว Sanyangluo 三阳络 TE 8 

ซาวเจอ Shaoze 少泽 SI 1 

ซาวชง Shaochong 少冲 HT 9 

ซาวซาง Shaoshang 少商 LU 11 
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ซาวฝู Shaofu 少府 HT 8 

ซาวหาย Shaohai 少海 HT 3 

ซินซู Xinshu 心俞 BL 15 

ซ่ินฮุย Xinhui 囟会 GV 22 

ซีกฺวาน Xiguan 膝关 LR 7 

ซีหยางกฺวาน Xiyangguan 膝阳关 GB 33 

ซ่ีเหมิน Ximen 郗门 PC 4 

ซีเหยี่ยน Xiyan 膝眼 EX-LE 5 

ซือจูคง Sizhukong 丝竹空 TE 23 

ซ่ือตู Sidu 四渎 TE 9 

ซ่ือปาย Sibai 四白 ST 2 

ซ่ือเฟง Sifeng 四缝 EX-UE 10 

ซ่ือเสินชง Sishencong 四神聪 EX-HN 1 

ซ่ือหมาน Siman 四满 KI 14 

ซูฝู Shufu 俞府 KI 27 

ซูกู Shugu 束骨 BL 65 

ซูเหลียว Suliao 素髎 GV 25 

ซฺยงเซียง Xiongxiang 胸乡 SP 19 

เซินจู Shenzhu 身柱 GV 12 
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ช่ือทับศัพท พินยิน ช่ือจีน รหัสจุด 

เซ่ินซู Shenshu 肾俞 BL 23 

เซินมาย Shenmai 申脉 BL 62 

เซ่ียกฺวาน Xiaguan 下关 ST 7 

เซ่ียจื้อซ่ือ 

(เซ่ียจี๋ซู) 

Xiazhishi 

(Xiajishu) 

下志室 

(下极俞) 
EX-B 5 

เซ่ียจฺวี้ซฺวี Xiajuxu 下巨虚 ST 39 

เซ่ียนกู Xiangu 陷谷 ST 43 

เซียวลั่ว Xiaoluo 消泺 TE 12 

เซ่ียหวาน Xiawan 下脘 CV 10 

เซ่ียเหลียน Xialian 下廉 LI 8 

เซ่ียเหลียว Xialiao 下髎 BL 34 

เซฺวี่ยยาเตี่ยน Xueyadian 血压点 EX-HN 32 

เซฺวี่ยหาย Xuehai 血海 SP 10 

ตากูคง Dagukong 大骨空 EX-UE 5 

ตางหยาง Dangyang 当阳 EX-HN 2 

ตาจง Dazhong 大钟 KI 4 

ตาจุย Dazhui 大椎 GV 14 

ตาจู Dazhu 大杼 BL 11 

ตาจฺวี้ Daju 大巨 ST 27 
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ช่ือทับศัพท พินยิน ช่ือจีน รหัสจุด 

ตาฉางซู Dachangshu 大肠俞 BL 25 

ตาตุน Dadun 大敦 LR 1 

ตาตู Dadu 大都 SP 2 

ตานซู Danshu 胆俞 BL 19 

ตานหนาง Dannang 胆囊 EX-LE 6 

ตาปาว Dabao 大包 SP 21 

ตายมาย Daimai 带脉 GB 26 

ตาหยิง Daying 大迎 ST 5 

ตาหลิง Daling 大陵 PC 7 

ตาเหิง Daheng 大横 SP 15 

ตาเฮอ Dahe 大赫 KI 12 

ติ้งฉวน Dingchuan 定喘 EX-B 1 

ตี้จี Diji 地机 SP 8 

ตี้ชาง Dicang 地仓 ST 4 

ตี้อูฮุย Diwuhui 地五会 GB 42 

ตุยตวน Duiduan 兑端 GV 27 

ตูซู Dushu 督俞 BL 16 

ตูป Dubi 犊鼻 ST 35 

ตูยิน Duyin 独阴 EX-LE 11 
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ช่ือทับศัพท พินยิน ช่ือจีน รหัสจุด 

ถงจื่อเหลียว Tongziliao 瞳子髎 GB 1 

ถานจง Tanzhong 膻中 CV 17 

ถาวตาว Taodao 陶道 GV 13 

ถีทัว Tituo 提托 EX-CA 9 

เถียวโขว Tiaokou 条口 ST 38 

โถวเชี่ยวยิน Touqiaoyin 头窍阴 GB 11 

โถวหลินชี ่ Toulinqi 头临泣 GB 15 

โถวเหวย Touwei 头维 ST 8 

ทงเทียน Tongtian 通天 BL 7 

ทงหลี่ Tongli 通里 HT 5 

ทายชง Taichong 太冲 LR 3 

ทายซี Taixi 太溪 KI 3 

ทายปาย Taibai 太白 SP 3 

ทายเยฺวียน Taiyuan 太渊 LU 9 

ทายหยาง Taiyang 太阳 EX-HN 5 

ทายอ่ี Taiyi 太乙 ST 23 

ทิงกง Tinggong 听宫 SI 19 

ทิงฮุย Tīnghui 听会 GB 2 

เทียนจง Tianzong 天宗 SI 11 
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เทียนจิ่ง Tianjing 天井 TE 10 

เทียนจู Tianzhu 天柱 BL 10 

เทียนฉือ Tianchi 天池 PC 1 

เทียนเฉฺวียน Tianquan 天泉 PC 2 

เทียนชง Tianchong 天冲 GB 9 

เทียนชวง Tianchuang 天窗 SI 16 

เทียนซี Tianxi 天溪 SP 18 

เทียนซู Tianshu 天枢 ST 25 

เทียนติ่ง Tianding 天鼎 LI 17 

เทียนทู Tiantu 天突 CV 22 

เทียนฝู Tianfu 天府 LU 3 

เทียนหยิ่ว Tianyou 天牖 TE 16 

เทียนหรง Tianrong 天容 SI 17 

เทียนเหลียว Tianliao 天髎 TE 15 

หนาวคง Naokong 脑空 GB 19 

หนาวฮู Naohu 脑户 GV 17 

นาวซู Naoshu 臑俞 SI 10 

นาวฮุย Naohui 臑会 TE 13 

เนยกฺวาน Neiguan 内关 PC 6 
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เนยซีเหยี่ยน Neixīyan 内膝眼 EX-LE 4 

เนยถิง Neiting 内庭 ST 44 

เนยหยิงเซียง Neiyingxiang 内迎香 EX-HN 9 

เนยหฺวายเจียน Neihuaijian 内踝尖 EX-LE 8 

ปาเฟง Bafeng 八风 EX-LE 10 

ปายฉงวอ Baichongwo 百虫窝 EX-LE 3 

ปายหฺวานซู Baihuanshu 白环俞 BL 30 

ปายฮุย Baihui 百会 GV 20 

ปาวฮฺวาง Baohuang 胞肓 BL 53 

ปาเสฺย Baxie 八邪 EX-UE 9 

ปงเฟง Bingfeng 秉风 SI 12 

ปกฺวาน Biguan 髀关 ST 31 

ปจง Bizhong 臂中 EX-UE 13 

ปนาว Binao 臂臑 LI 14 

ปูหรง Burong 不容 ST 19 

ปูหลาง Bulang 步廊 KI 22 

เปนเสิน Benshen 本神 GB 13 

ผางกวางซู Pangguangshu 膀胱俞 BL 28 

ผี่เกิน Pigen 痞根 EX-B 4 
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ผีซู Pishu 脾俞 BL 20 

ผูชาน Pucan 仆参 BL 61 

ฝูซ่ี Fuxi 浮郗 BL 38 

ฝูเซอ Fushe 府舍 SP 13 

ฝูทู Futu 扶突 LI 18 

ฝูทู Futu 伏兔 ST 32 

ฝูปาย Fubai 浮白 GB 10 

พอฮู Pohu 魄户 BL 42 

เพียนลี่ Pianli 偏历 LI 6 

ฟูเจฺย Fujie 腹结 SP 14 

ฟูทงกู Futonggu 腹通谷 KI 20 

ฟูเฟน Fufen 附分 BL 41 

ฟูลิว Fuliu 复溜 KI 7 

ฟูหยาง Fuyang 跗阳 BL 59 

ฟูอาย Fu’ai 腹哀 SP 16 

เฟยซู Feishu 肺俞 BL 13 

เฟยหยาง Feiyang 飞扬 BL 58 

เฟงฉือ Fengchi 风池 GB 20 

เฟงซ่ือ Fengshi 风市 GB 31 
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เฟงฝู Fengfu 风府 GV 16 

เฟงหลง Fenglong 丰隆 ST 40 

เฟงเหมิน Fengmen 风门 BL 12 

ม่ิงเหมิน Mingmen 命门 GV 4 

มูชวง Muchuang 目窗 GB 16 

หยงเฉฺวียน Yongquan 涌泉 KI 1 

หยางกาง Yanggang 阳纲 BL 48 

หยางกู Yanggu 阳谷 SI 5 

หยางเจียว Yangjiao 阳交 GB 35 

หยางฉือ Yangchi 阳池 TE 4 

หยางซี Yangxi 阳溪 LI 5 

หยางปาย Yangbai 阳白 GB 14 

หยางฝู Yangfu 阳辅 GB 38 

หยางหลาว Yanglao 养老 SI 6 

หยางหลิงเฉฺวียน Yanglingquan 阳陵泉 GB 34 

หยาเหมิน Yamen 哑门 GV 15 

หยิงเซียง Yingxiang 迎香 LI 20 

หยินเจียว Yinjiao 龈交 GV 28 

หยิ่นปาย Yinbai 隐白 SP 1 
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หยฺวินเหมิน Yunmen 云门 LU 2 

หยฺวีจี้ Yuji 鱼际 LU 10 

หยฺวียาว Yuyao 鱼腰 EX-HN 4 

ยาวฉี Yaoqi 腰奇 EX-B 9 

ยาวซู Yaoshu 腰俞 GV 2 

ยาวทงเตี่ยน Yaotongdian 腰痛点 EX-UE 7 

ยาวหยางกฺวาน Yaoyangguan 腰阳关 GV 3 

ยาวเหยี่ยน Yaoyan 腰眼 EX-B 7 

ยาวอ๋ี Yaoyi 腰宜 EX-B 6 

ยินกู Yingu 阴谷 KI 10 

ยินเจียว Yinjiao 阴交 CV 7 

ยินซ่ี Yinxi 阴郗 HT 6 

ยินซ่ือ Yinshi 阴市 ST 33 

ยินตู Yindu 阴都 KI 19 

ยินปาว Yinbao 阴包 LR 9 

ยินหลิงเฉฺวียน Yinlingquan 阴陵泉 SP 9 

ยินเหมิน Yinmen 殷门 BL 37 

ยินเหลียน Yinlian 阴廉 LR 11 

ยิ่นถาง Yintang 印堂 EX-HN 3 
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ยิวเหมิน Youmen 幽门 KI 21 

ยฺวี่จง Yuzhong 彧中 KI 26 

ยฺวี่เจิ่น Yuzhen 玉枕 BL 9 

ยฺวี่ถาง Yutang 玉堂 CV 18 

ยฺวี่เย Yuye 玉液 EX-HN 13 

เยเหมิน Yemen 液门 TE 2 

เยฺวียนเย Yuanye 渊液 GB 22 

รื่อเยฺวี่ย Riyue 日月 GB 24 

หรานกู Rangu 然谷 KI 2 

หรูเกิน Rugen 乳根 ST 18 

หรูจง Ruzhong 乳中 ST 17 

ลั่วเชฺวี่ย Luoque 络却 BL 8 

หลานเหวย Lanwei 阑尾 EX-LE 7 

หลาวกง Laogong 劳宫 PC 8 

หลิงตาว Lingdao 灵道 HT 4 

หลิงถาย Lingtai 灵台 GV 10 

หลีโกว Ligou 蠡沟 LR 5 

ลี่ตุย Lidui 厉兑 ST 45 

ลี่เนี่ยวเสฺวีย Liniaoxue 利尿穴 EX-CA 6 



 
 
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก                                            245 
 

ช่ือทับศัพท พินยิน ช่ือจีน รหัสจุด 

หลูซี Luxi 颅息 TE 19 

เลฺยเชฺวีย Lieque 列缺 LU 7 

โลวกู Lougu 漏谷 SP 7 

หวานกู Wangu 完骨 GB 12 

วานกู Wangu 腕骨 SI 4 

วายกฺวาน Waiguan 外关 TE 5 

วายชิว Waiqiu 外丘 GB 36 

วายหลาวกง 

(ลาวเจิ่น) 

Wailaogong 

(Laozhen) 

外劳宫 

(落枕) 
EX-UE 8 

วายหลิง Wailing 外陵 ST 26 

วายหฺวายเจียน Waihuaijian 外踝尖 EX-LE 9 

เวยชาง Weicang 胃仓 BL 50 

เวยซาง Weishang 胃上 EX-CA 4 

เวยซู Weishu 胃俞 BL 21 

เวยหวานเซ่ียซู 

(อ๋ีซู) 

Weiwanxiashu 

(Yishu) 

胃脘下俞 

(胰俞) 
EX-B 3 

เวินลิว Wenliu 温溜 LI 7 

สิงเจียน Xingjian 行间 LR 2 

สุยเฉฺวียน Shuiquan 水泉 KI 5 
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สือกฺวาน Shiguan 石关 KI 18 

สือชีจุย Shiqizhui 十七椎 EX-B 8 

สือเซฺวียน Shixuan 十宣 EX-UE 11 

สือโตว Shidou 食窦 SP 17 

สือเหมิน Shimen 石门 CV 5 

สุยโกว 

(เหรินจง) 

Shuigou 

(Renzhong) 

水沟 

(人中) 
GV 26 

สุยตาว Shuidao 水道 ST 28 

สุยทู Shuitu 水突 ST 10 

สุยเฟน Shuifen 水分 CV 9 

เสินฉาง Shencang 神藏 KI 25 

เสินเชฺวี่ย Shenque 神阙 CV 8 

เสินตาว Shendao 神道 GV 11 

เสินถาง Shentang 神堂 BL 44 

เสินถิง Shenting 神庭 GV 24 

เสินเฟง Shenfeng 神封 KI 23 

เสินเหมิน Shenmen 神门 HT 7 

เสียซี Xiaxi 侠溪 GB 43 

เสียปาย Xiabai 侠白 LU 4 
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เสียวกูคง Xiaogukong 小骨空 EX-UE 6 

เสี่ยวชางซู Xiaochangshu 小肠俞 BL 27 

เสียวหาย Xiaohai 小海 SI 8 

เสฺวียนจง 

(เจฺวี๋ยกู) 

Xuanzhong 

(Juegu) 

悬钟 

(绝骨) 
GB 39 

เสฺวียนจ ี Xuanji 璇玑 CV 21 

เสฺวียนซู Xuanshu 悬枢 GV 5 

เสฺวียนหล ี Xuanli 悬厘 GB 6 

เสฺวียนหล ู Xuanlu 悬颅 GB 5 

โสวซานหลี ่ Shousanli 手三里 LI 10 

โสวอูหลี ่ Shouwuli 手五里 LI 13 

หายเฉฺวียน Haiquan 海泉 EX-HN 11 

หุนเหมิน Hunmen 魂门 BL 47 

หฺวากาย Huagai 华盖 CV 20 

หฺวาโรวเหมิน Huaroumen 滑肉门 ST 24 

หฺวานจง Huanzhong 环中 EX-LE 13 

หฺวานเท่ียว Huantiao 环跳 GB 30 

เหมยชง Meichong 眉冲 BL 3 

เหรินหยิง Renying 人迎 ST 9 
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ช่ือทับศัพท พินยิน ช่ือจีน รหัสจุด 

หลิงซฺวี Lingxu 灵墟 KI 24 

เหลียงชิว Liangqiu 梁丘 ST 34 

เหลียงเหมิน Liangmen 梁门 ST 21 

เหลียนเฉฺวียน Lianquan 廉泉 CV 23 

เหวยจง Weizhong 委中 BL 40 

เหวยตาว Weidao 维道 GB 28 

เหวยหยาง Weiyang 委阳 BL 39 

เหอกู Hegu 合谷 LI 4 

เหอหยาง Heyang 合阳 BL 55 

เหิงกู Henggu 横骨 KI 11 

อานเหมียน Anmian 安眠 EX-HN 22 

อิงชวง Yingchuang 鹰窗 ST 16 

อ้ีซ่ี Yixi 譩譆 BL 45 

อ้ีเซอ Yishe 意舍 BL 49 

อ้ีเฟง Yifeng 翳风 TE 17 

อ้ีหมิง Yiming 翳明 EX-HN 14 

อูชู Wuchu 五处 BL 5 

อูซู Wushu 五枢 GB 27 

อูอ้ี Wuyi 屋翳 ST 15 
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ช่ือทับศัพท พินยิน ช่ือจีน รหัสจุด 

เออรเจียน Erjian 耳尖 EX-HN 6 

เออรเจียน Erjian 二间 LI 2 

เออรปาย Erbai 二白 EX-UE 2 

เออรเหมิน Ermen 耳门 TE 21 

เออรเหอเหลียว Erheliao 耳禾髎 TE 22 

ฮานเยี่ยน Hanyan 颔厌 GB 4 

ฮุยจง Huizong 会宗 TE 7 

ฮุยยิน Huiyin 会阴 CV 1 

ฮุยหยาง Huiyang 会阳 BL 35 

ฮฺวางซู Huangshu 肓俞 KI 16 

ฮฺวางเหมิน Huangmen 肓门 BL 51 

เฮอติ่ง Heding 鹤顶 EX-LE 2 

โฮวซี Houxi 后溪 SI 3 

โฮวติ่ง Houding 后顶 GV 19 
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