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คํานํา   ก 
 

คํานํา 
 จากการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของประธานาธิบดีริชาด นิกสัน แหงสหรัฐอเมริกา ในป
พ.ศ. 2515 นับเปนกาวแรกของการเปดประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนออกสูสายตาชาวโลก   สิ่งท่ี
ประชากรโลกไดรับจากการเปดประเทศคร้ังน้ีก็คือ  ความรูในเร่ืองศาสตรการแพทยแผนจีนท่ีมีประวัติ
ความเปนมายาวนานนับพันป  และไดมีการสืบทอดกันมาอยางตอเน่ือง  โดยการนําไปใชเพ่ือการรักษา 
ปองกันและสงเสริมสุขภาพแกชาวจีน  อยางมีประสิทธิภาพภายใตสภาวะเศรษฐกิจท่ีตกตํ่า และ
ประชาชนท่ียากจน ศาสตรการแพทยแผนจีนน้ันมีท้ังในเร่ือง การใชยาและสมุนไพร  การฝงเข็ม  การทุย
หนา (นวดจีน) ตลอดจน ในเรื่องของการออกกําลังกายดวยการรําไทเกก การรําดาบ การวาดพูกันเพื่อ
ออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ  ความสําเร็จของการนําศาสตรการแพทยแผนด้ังเดิมของจีนมาใชเพื่อลด
คาใชจายในเรื่องยาและการรักษาดวยการแพทยแผนตะวันตกซ่ึงมีคาใชจายท่ีสูงกวา  ถือไดวาเปน
แนวทางใหแกหลายประเทศท่ีมีวิถีการรักษาความเจ็บปวยดวยศาสตรพื้นบานของตนไดพัฒนาและนํา
ศาสตรพื้นบานของตนกลับมาใช ไดอยางมีระบบขั้นตอน เพ่ือประโยชนแกประชาชนในชาติเปนสําคัญ 

 ปจจุบัน การฝงเข็มนับเปนศาสตรการแพทยแผนจีนท่ีไดรับการยอมรับจากประเทศตาง ๆ   
ท่ัวโลก  องคการอนามัยโลกไดแบงกลุมโรคตาง ๆ ท่ีสามารถรักษาไดดวยการฝงเข็มอยางไดผล  และใน
ระยะแรกไดใหการสนับสนุนมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนหลายแหงในประเทศจีนไดเปดการฝกอบรม 
การฝงเข็ม ใหแกแพทยแผนตะวันตกท่ีสนใจในหลักสูตร 3 เดือน  จนปจจุบันหลักสูตร การฝงเข็ม 
สําหรับแพทยแผนตะวันตกไดมีการเปดอบรมในหลายประเทศ ท้ังในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกา 

สําหรับประเทศไทย  กระทรวงสาธารณสุขไดเปดการอบรมหลักสูตร การฝงเข็ม 3 เดือนใหแก 
แพทยแผนตะวนัตกมาต้ังแต ป พ.ศ. 2538   จนปจจุบันมีแพทยท่ีผานการอบรมในหลักสูตรดังกลาวไม
นอยกวาพันคน  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกในฐานะท่ีรับผิดชอบโดยตรงใน
การรักษามาตรฐานการนําศาสตรการแพทยทางเลือกตาง ๆ มาใหบริการแกประชาชนไดใหการสนับสนุน 
ในการจัดการอบรมดังกลาว  โดยเฉพาะในดานการจัดทําตํารามาตรฐานเพื่อการนําไปใชในการจัดการ 
ศึกษา ฝกอบรม  การรักษาพยาบาลแกประชาชน  ท้ังน้ีไดจัดทําตํารามาตรฐานในชุด การฝงเข็ม  รมยา  
โดยมีเปาหมายท่ีจะจัดตํารา การฝงเข็ม  รมยา ท้ังหมด 3 เลม  เลมท่ี 1 ไดจัดพิมพเรียบรอยแลวในป 
2551 เกี่ยวกับทฤษฎีเสนลมปราณ และจุดฝงเข็ม  เลมท่ี 2 คือเลมท่ีจัดพิมพในป 2553 น้ี จะมีเน้ือหา
เกี่ยวกับ  “การฝงเข็มรักษาโรคท่ีพบบอยในประเทศไทย”  โดยไดเรียบเรียงโรคท่ีพบบอยในกลุมอาการ
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โรคตาง ๆ 11 ระบบ  มีโรคตาง ๆ จํานวน 63 โรค/กลุมอาการ  หนังสือเลมน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปน
คูมือสําหรับแพทยฝงเข็มใชเปนแนวทางในการรักษาโรค  โดยเฉพาะแพทยท่ีปฏิบัติงานในตางจังหวัดท่ี
หางไกล และปรกึษา จะสามารถนําใชเปนแนวทางในการพิจารณารักษาผูปวยตอไป  นอกจากน้ันหนังสือ
น้ียังเปนประโยชนแกนักศึกษาในหลักสูตรศาสตรการแพทยแผนจีนระดับปริญญาตรี และผูสนใจใน
ศาสตรการฝงเขม็  เพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยเชงิลกึตอไป 
 ในนามของกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก     ขอขอบคุณแพทยฝงเข็ม 
ทุกทานท่ีรวมมือรวมใจกันจนไดผลสําเร็จเปนหนังสือเลมน้ี  โดยเฉพาะอยางยิ่ง นายแพทยบัณฑิตย  
พรมเคียมออน  ท่ีไดเรียบเรียงเน้ือหาเกี่ยวกับเทคนิคการฝงเข็ม การเลือกจุดฝงเข็ม และการกระตุนเข็ม 
ซึ่งเปนหัวใจของการฝงเข็มไดอยางละเอียดครบถวน นอกจากน้ันยังกรุณาใหความชวยเหลือในการตรวจ
ตนฉบับท้ังหมดดวย นายแพทยสุทัศน  ภัทรวรธรรม  ท่ีไดเรียบเรียงเนื้อหาเก่ียวกับการฝงเข็มระบบหู
และศีรษะ  อาจารยสมชาย  จิรพินิจวงค ท่ีไดตรวจสอบความถูกตองของการตรวจวินิจฉัยโรค  และ 
แพทยหญิงอัมพร  กรอบทอง ท่ีไดกรุณาวาดรูปประกอบในการรักษาซ่ึงทําใหเกิดความงายในการนํา
ความรูไปใชรักษาผูปวยมากยิ่งขึ้น   จึงหวังอยางยิ่งวาหนังสือเลมน้ีจะเปนประโยชนแกผูนําไปใชในการ
รักษาผูปวย และนําไปศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมใหกวางขวางตอไป 
          ทายสุดน้ีคณะผูจัดทําหนังสือเลมน้ีตองขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเซี่ยงไฮ 
ท่ีไดมอบให ทานศาสตราจารยเฉิง จือ เฉิน มาเปนวิทยากรใหการอบรมหลักสูตร การฝงเข็ม รมยา แก
แพทยในประเทศไทยนับต้ังแตรุนท่ี 1 รวมท้ังศาสตราจารยเสวีย ซิว หลิน และรองศาสตราจารย.หวัง ไฉ 
หงส   ท่ีไดเสียสละกําลังกาย กําลังใจอยางยิ่งในการอบรมความรูใหแกแพทยท้ังหลาย จนเปนผลใหเกิด
การใหบริการรักษาผูปวยดวยการฝงเข็มอยางมีประสิทธิภาพ  และเปนท่ีแพรหลายในประเทศไทยใน
ปจจุบัน 
          

 
     (แพทยหญิงวิลาวัณย  จึงประเสริฐ) 
           อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
          มิถุนายน  2553 
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 การจัดทําหนังสือ การฝงเข็ม รมยา เลม 2 (การฝงเข็มรักษาโรคท่ีพบบอย) มีวัตถุประสงคให
ผูอานเขาใจถึงขั้นตอนในการรักษาโรคดวยการฝงเข็ม และความสําคัญของการตรวจวินิจฉัยโรคท่ี
ถูกตอง เพ่ือการเลือกใชจุดฝงเข็มท่ีเหมาะสมกับโรค และสภาพรางกายของผูปวย การรักษาและการ
เลือกจุดฝงเข็มท่ีใชในหนังสือเลมน้ี เปนการเรียบเรียงขึ้น จากเอกสารทางวิชาการท่ีจัดทําโดย
สถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียง ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดแก มหาวิทยาลัยการแพทยแผน
จีนเซี่ยงไฮ มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนปกกิ่ง  มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนนานจิง เปนตน ท้ังน้ี
เพ่ือใหผลการรักษามีประสิทธิภาพเชนเดียวกับการรักษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และเปน
แนวทางในการศึกษาวิจัย ผลการรักษาโรคดวยการฝงเข็ม เพื่อพัฒนาองคความรูและทักษะใหกาวหนา
ตอไป  
 การฝงเข็มเปนเวชกรรมการรักษาโรคของจีนท่ีมีประวัติการคนควาและแพรหลายมาหลายพันป  
การฝงเข็มเปนวิธีการรักษาโรค ฟนฟูสุขภาพ สรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค โดยการใชเข็มปกตาม
ตําแหนงจุดเฉพาะตาง ๆ ของรางกาย มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับสมดุลรางกาย ชวยปรับใหอวัยวะและ
ระบบการทํางานตาง ๆ ของรางกายกลับทํางานไดเปนปกติ โดยเฉพาะท่ีโดดเดนในการระงับอาการ
เจ็บปวด  จึงนําไปใชในการรักษาโรคปวดตาง ๆ ไดดี 
 หนังสือ การฝงเข็ม รมยา เลม 2 น้ี ประกอบดวยเน้ือหาตาง ๆ  ดังน้ี 
 บทท่ี 1 เทคนิคการฝงเข็ม มีเน้ือหาเกี่ยวกับความรูเรื่องเข็มท่ีใชในการรักษาผูปวย กลาวถึง
เข็มในอดีต ซึ่งมีเข็มโบราณ 9 แบบ จนถึงในปจจุบัน ไดพัฒนามีรูปแบบและวิธีการใชหลากหลายมาก
ขึ้น เชน เข็มบาง  เข็มผิวหนัง  เข็มนํ้า  เข็มใตผิวหนัง  รวมถึงการใชเคร่ืองกระตุนเข็มไฟฟารวมกับการ
ฝงเข็ม 
 นอกจากน้ัน ยังมีรายละเอียดในเร่ืองการเตรียมสถานท่ี และอุปกรณการรักษา เพื่อใหได
มาตรฐานในเรื่องความปลอดภัย การจัดเตรียมทาของผูปวยเพื่อการฝงเข็ม  รวมท้ังรวบรวมวิธีการ
ฝงเข็มและเทคนิคการกระตุนเข็มแบบตาง ๆ ไวอยางสมบูรณ  
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 บทท่ี 2 ปฐมบทสูการฝงเข็มรักษาโรค  กลาวถึงหลักท่ัวไปในการรักษาโรค ไดแก การปรับ
สมดุลของอิน-หยาง การเสริมสรางภูมิตานทานและขจัดปจจัยกอโรค การรักษาโรคตามสภาพผูปวยและ
สภาวะส่ิงแวดลอม วิธีการรักษาโรค ไดแก การเสริมบํารุง การระบาย การทําใหอุน ฯ หลักพ้ืนฐาน
สําหรับตํารับจุดและการเลือกจุดฝงเข็มในการรักษาโรค การประยุกตใชจุดพิเศษตาง ๆ เชน จุดซูท้ังหา  
จุดเหอลาง  จุดซี จุดเหยฺวียน-ลั่ว จุดซู-มู จุดอิทธิพลท้ัง 8 นอกจากน้ี ยังไดรวบรวมความรูในเร่ืองการ
เลือกจุดฝงเข็มตามกระแสการไหลเวียนในเสนลมปราณสัมพันธกับเวลาโลก หรือปจจุบันเรียกวา 
นาฬิกาชีวิต  
 บทท่ี 3 การฝงเข็มระบบศีรษะ และใบหู เปนการรวบรวมเน้ือหาในเร่ืองการฝงเข็มหนังศีรษะ
ท้ังระบบใหมและระบบเดิม เกี่ยวกับการหาตําแหนงตาง ๆ ในการฝงเข็มหนังศีรษะ ขอบงใชและวิธีการ
ฝงเข็มไวอยางละเอียด  

ในเร่ือง การฝงเข็มหู เปนการเรียบเรียงความรูเกี่ยวกับการฝงเข็มใบหูท้ังหมดตามแบบ
มาตรฐานการฝงเข็มหูของจีน ไดแก องคประกอบของใบหู ตําแหนงของจุดบนใบหู ท้ังแบบท่ีใชการ
กําหนดจุดเรียกชื่อ เปรียบเทียบกับแบบเรียกรหัสพ้ืนท่ี ท้ังความเหมือนและความแตกตางเปนตาราง
แบบเทียบเคียงกัน รวมท้ังสรรพคุณ ขอบงใช การเลือกจุดหู และวิธีการกระตุนจุดหูแบบตาง ๆ ท่ีนิยม
ใชในทางคลินิก อน่ึง ในบทการฝงเข็มหู มีการบัญญัติศัพทขึ้นใหมจํานวนหน่ึงเกี่ยวกับการเรียกชื่อสวน
ตาง ๆ ของใบหู เพื่อใชแทนการทับศัพทภาษาอังกฤษ ซึ่งทําใหเกิดความกระชับในขอความเน้ือหา และ
หวังเปนอยางยิ่งวาจะทําใหงายตอการทําความเขาใจในเชิงปฏิบัติ 
 บทท่ี 4 การรักษาโรคดวยการฝงเข็ม กลาวถงึโรค/กลุมอาการ ท่ีพบบอยและรกัษาไดดวยการ
ฝงเข็ม โดยมีลําดับรายละเอียดตาง ๆ ในแตละโรค/กลุมอาการ ดังน้ี 

1) ชื่อโรค/กลุมอาการ ใชชื่อเปนภาษาไทย และกํากับในวงเล็บดวยภาษาอังกฤษตามศัพท
การแพทยแผนตะวันตก สําหรับโรคท่ีไมมีศัพทบัญญัติภาษาไทย จะทับศัพทตามชื่อโรคของการแพทย
แผนตะวันตก 

2) บทนํา เปนการกลาวบรรยายถึงความหมาย คําจํากัดความ ลักษณะเดนและการดําเนินโรค 
ของโรค/กลุมอาการ ตลอดจนแสดงความสัมพันธในแตละมุมมองของการแพทยแตละแผน  

3) สาเหตุและกลไกลการเกิดโรค กลาวถึง สาเหตุและกลไกการเกิดโรคตามแนวคิดของศาสตร
การแพทยแผนจีน 
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4) การวินิจฉัยแยกกลุมโรค เปนการบรรยายสรุปการวินิจฉัยตามกลุมโรค โดยการวิเคราะห
โรคตามกลุมอาการ ในแบบแผนของทฤษฎีการแพทยจีน ตามหลักการตรวจพืน้ฐานของจีน 4 ประการ 
ไดแก การดู การถาม ฟง ดม และจับชีพจร โดยเฉพาะจุดเดนในการดูลิ้นและการจับชีพจร ในเลมน้ีได
บัญญัติศัพทการเรียกชื่อชพีจรแทนการทับศัพทพินอินหรือการทับศัพทภาษาอังกฤษ โดยไดรวบรวม
เปรียบเทียบศัพทท่ีหลากหลายพรอมคําบรรยายลักษณะชีพจรโดยกระชับแตละแบบไวในตาราง
ภาคผนวกท่ี 3 ชีพจรแบบผสมจะมี "-" ค่ันไวเพ่ือลดความสับสน  

5) การรักษา เนนการรักษาดวยการฝงเข็มระบบเสนลมปราณ โดยกลาวถึงหลักการหรือ
วัตถุประสงคในการรักษาโรค หลักการเลือกจดุฝงเข็มและกระตุนเข็ม ตํารับจุดหลักและจุดเสริมตาม
อาการ รวมถึงอรรถาธิบายสรรพคุณและเหตุผลในการเลือกใชจุดดังกลาว การเรียกชื่อจุดในบทน้ีใชการ
เรียกชื่อตามระบบพินอินและรหัสจุด ตามมาตรฐานขององคการอนามัยโลก สวนคําอานภาษาไทยและ
ชื่อจุดภาษาจีนไดจัดรวบรวมไวในตารางภาคผนวกท่ี 2 

หนาตํารับจุดจะมีสัญลักษณ  อยูหนาจุดหลัก และ  ..-  อยูหนาจุดเสริมเรียง
ตามลําดับชุดของจุดเสริมแตละอาการ ซึ่งจะตรงกับสัญลกัษณตํารับจุดในรูปประกอบ   

บางโรค/กลุมอาการ จะมีการเพิ่มการรักษาโรคดวยวิธีอื่นนอกเหนือจากการฝงเข็มดวย ไดแก 
การฝงเข็มหู การครอบกระปุก การรักษาดวยเขม็ผิวหนัง ฯ  

6) ภาพประกอบ เปนภาพแสดงตํารับจุดฝงเขม็ท่ีใชรักษาในแตละกลุมโรค โดยเปนรูปแสดง
สวนของรางกายและตําแหนงจุด และมีรหัสจุดกาํกบัอยู  

รูปประกอบดานขวาจะมีสัญลักษณแสดงจุดหลกั จุดเสริม รหัสจุดและวิธีการกระตุนเข็มดังน้ี  
  หมายถึง จุดหลัก 
   ...  หมายถึง จุดเสริมชุดท่ี 1, ชุดท่ี 2, ชุดท่ี 3....ชุดท่ี 10 
   หมายถึง กระตุนบํารุง 
   หมายถึง กระตุนระบาย 
   หมายถึง กระตุนเทากัน หรือ กระตุนบํารุงระบายเทากัน 
    หมายถึง เข็มอุน 
   หมายถึง พิจารณากระตุนเข็มตามภาวะของโรค เชน พรองใหบํารุง 
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  หมายถึง ชี้ปลายเข็มถึง หรือไปยังทิศทางจุดน้ัน  
  หมายถึง รมยา 
  หมายถึง เจาะปลอยเลือดดวยเข็มสามเหลี่ยม 

◎ หมายถึง ครอบกระปุก 
-  หมายถึง หรือ 
+ หรือ ไมมีเคร่ืองหมายค่ัน หมายถึง และ, รวมกับ เชน   คือ บํารุงรวมกับรมยา 
 
ภาคผนวก หนังสือ การฝงเข็ม - รมยา เลม 2 มีภาคผนวก 2 เรื่อง ไดแก  

 ภาคผนวกท่ี 1  ชื่อและรหัสจุดฝงเข็ม 
 ภาคผนวกท่ี 2  ลักษณะชีพจรตาง ๆ                      

                       
 บรรณานกุรม  จะอยูทายสุดของหนังสือ  
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สารบัญตาราง 
  หนา

ตาราง 1.1   แสดงเสนผาศูนยกลางของเข็มเปรียบเทียบ gauge number และมิลลิเมตร 5 
ตาราง 1.2  แสดงความยาวของเข็มเปรียบเทียบ นิ้ว (cun) และมิลลเิมตร 5 
ตาราง 1.3 แสดงแรงดันอุณหภูมิ และเวลาในการทําปราศจากเช้ือโดยการอบไอน้ํา 10 
ตาราง 2.1 แสดงตัวอยางการเลือกจุดใกล (จุดถิ่นและจุดประชิด) และจุดไกล 57 
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บทที่ 1 
เทคนิคการฝงเข็ม 

Acupuncture Techniques 
  

การฝงเข็มใหเกิดผลในการรักษาโรค ไมใชเพียงแคการปกเข็มไปตามรางกายเทาน้ัน แตยังตอง
อาศัยเทคนิคหลายอยางในขั้นตอนของการฝงเข็ม เทคนิคในการฝงเข็มท่ีดีนอกจากทําใหการรักษา
สัมฤทธ์ิผลแลวยังสามารถหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซอนอันไมพึงประสงคไดอีกดวย แพทยฝงเข็ม
จําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับเข็มและอุปกรณการฝงเข็มเปนอยางดี ท้ังประเภทของเข็ม ขอบงใช ขอหาม 
วิธีการใช เทคนิคตาง ๆ ในการกระทําตอเข็มเพ่ือใหเกิดผลตามวัตถุประสงคในการรักษาโรค ต้ังแตเริ่ม
จับเข็มแทงจนกระท่ังถอนเข็ม รวมถึงรูจักเลือกใชอุปกรณรวมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 

ประเภทของเข็ม  
 การฝงเข็มมีการคิดคนและพัฒนามายาวนานหลายพันป เข็มแตละประเภทไดถูกปรับเปลี่ยนไป
ตามความเหมาะสมและความเจริญของยุคสมัย จากเข็มหิน เข็มกระดูก เปนเข็มโลหะประเภทตาง ๆ 
เข็มบางประเภทถูกเลิกใช บางประเภทยังคงใชอยูและไดรับการปรับปรุงรูปลักษณใหเหมาะสมกับ
การแพทยในปจจุบัน 
 

ประเภทของเข็มในอดีต 
จากหลักฐานท่ีมีบันทึกไวกวา 2000 ป ในคัมภีรหฺวังต้ีเนยจิง ภาคหลิงซู บทท่ี 7 เรื่องการ

ประยุกตใชเข็ม กลาวถึงประเภทของเข็มท่ีมีการประดิษฐขึ้นใชรักษาโรคดวยวัตถุประสงคตาง ๆ ไว 9 
ชนิด (รูปท่ี 1.1) ไดแก 

 
 
 

 
 

รูปท่ี 1.1 เข็มโบราณ 9 แบบ 
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 1. เข็มหัวธนู หรือ ฉานเจิน (镵针 ChánZhēn: Shear or arrow headed needle) ลกัษณะ
หัวเข็มกลมหนา ปลายเข็มบานออกแลวสอบปลายแหลมคมคลายหัวธนู ตัวเข็มยาวประมาณ 1.6 น้ิว 
เปนเข็มท่ีใชแทงต้ืนเพื่อรักษาโรคในระดับผิวหนัง หรือใชระบายเพื่อรักษาอาการไข ตัวรอน ปจจุบัน
ดัดแปลงเปนเข็มผิวหนัง (Dermal needle) ไดแก เข็มเจ็ดดาว (Seven star needle) และ เข็มดอก
เหมย (Plum-blossom needle) และเข็มสอดผิวหนัง (Intradermal needle) ไดแก เข็มกด 
(Thumbtack type) และ เข็มสอดผิว หรือ เขม็ทรงเมล็ดขาวสาล ี(Grain-like type)  
 

 

 2. เข็มปลายกลม หรือ เหยวียนเจิน (圆针 YuánZhēn: Round point needle) ลักษณะ
ปลายเข็มเปนทรงกลมรูปไข ตัวเข็มยาวประมาณ 1.6 น้ิว ใชกดนวดไปตามผิวหนังเพ่ือรักษาโรคของ
กลามเน้ือ ปจจุบันใชในการนวดแผนจีน  

 
 

 3. เข็มทู หรือ ตีเจิน (鍉针 DīZhēn: Blunt or spoon needle) ลักษณะตัวเข็มกลม ยาว
ประมาณ 3.5 น้ิว ปลายเข็มสอบทูไมแหลมคม ใชกดจุดหรือกดไลไปตามแนวเสนลมปราณ สําหรับกรณี
ชี่พรอง 

 
 

 4. เข็มฉมวก หรือ เฟงเจิน (锋针 FēngZhēn: Sharp-edged or lance needle) ลักษณะ
ปลายเข็มเปนทรงสามเหลี่ยมดานเทา ปลายสอบแหลมคลายยอดปรามิดมีความแหลมคม ตัวเข็มยาว
ประมาณ 1.6 น้ิว ใชเจาะปลอยเลือดหรือเจาะฝท่ีอยูต้ืน สําหรับรักษากลุมอาการปวด บวม หรือมีไข 
ปจจุบันคือ เข็มสามเหลี่ยม หรือ ซานหลิงเจิน (三棱针 SānLíngZhēn: Three-edged needle) 

 

 
 5. เข็มกรีด หรือ พีเจิน (铍针 PīZhēn: Sword-shaped or stiletto needle) เข็มยาว
ประมาณ 4 น้ิว กวาง 0.25 น้ิว รูปลักษณคลายกระบ่ี ใชสําหรับกรีดระบายหนอง 
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 6. เข็มกลมแหลม หรือ เหยวียนลี่เจิน (圆利针 YuánLìZhēn: Round-sharp needle) 
ลักษณะปลายเขม็กลมแหลมและใหญกวาตัวเขม็ ยาวประมาณ 1.6 น้ิว ใชรักษาโรคกลามเน้ือ ฝ 
บรรเทาปวดหรือบวมปวด 

 
 

 7. เข็มบาง หรือ เหาเจิน (毫针 HáoZhēn: Filiform needle) ลักษณะตัวเข็มกลมบาง 
ยาวประมาณ 2.6 น้ิว ปลายแหลมคม ใชปรับสมดุลเสนลมปราณ รักษาอาการรอนหรือเย็น ใชกระตุน
จุดเพื่อบํารุงหรือระบาย เข็มชนิดน้ียังเปนท่ีนิยมใชอยางแพรหลายในปจจุบัน และเปนเข็มหลักท่ีใชใน
การฝงเข็มท่ัวไป โดยยังคงรูปลกัษณเดิม เกือบไมมีการเปลี่ยนแปลงเลย ยกเวนตัวเข็มท่ีบางกวาอดีต 
จากการใชโลหะสเตนเลส 

 
 

 
 8. เข็มยาว หรือ ฉางเจิน (长针  ChángZhēn: Long needle) ตัวเขม็กลมคอนขางหนา 
ปลายเข็มแหลม ยาวประมาณ 7 น้ิว ใชในการรักษาโรคในเน้ือเยื่อสวนลึก หรือกลุมอาการปวดเรื้อรัง 
ปจจุบันคือ หมังเจิน (芒  MángZhēn) 

 
 

 

 9. เข็มใหญ หรือ ตาเจิน (大针 DàZhēn: Large or big needle) เข็มยาวประมาณ 4 น้ิว 
ตัวเข็มกลมหนา ในอดีตใชรักษาโรคขอท่ีมีอาการบวมนํ้า ปจจุบัน คือ เข็มไฟ 
 

ประเภทของเข็มในปจจุบัน 
 ปจจุบันการฝงเข็มไดรับการยอมรับใหเปนสวนหน่ึงในการรักษาโรคควบคูไปกับการแพทยแผน
ตะวันตก เข็มในอดีตบางชนิดถูกยกเลกิไป เขม็ท่ียังคงไดรับการยอมรับใชกันอยางแพรหลาย ไดแก  
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1. เข็มบาง (毫针: HáoZhēn: Filiform needle) 
 เข็มบาง เปนเข็มท่ีนิยมใชแพรหลายมากท่ีสุด ตัวเข็มมีลักษณะกลม-บาง โดยมีขนาดเสนผาน 
ศูนยกลางของตัวเข็มใหญกวาเสนผมเพียงเล็กนอย ปลายเข็มแหลมคม ความยาวอยูระหวาง 5 - 125 
มิลลิเมตร ปจจุบันเข็มสวนใหญทําดวยโลหะสเตนเลส ซึ่งมีความทนทาน ไมเปราะหรือหักงาย และไม
เปนสนิม โครงสรางของเข็มแบงเปน 5 สวน (รูปท่ี 1.2) ไดแก 
 ปลายเข็ม หรือ ยอดเข็ม (Tip) คือสวนปลายสุดของตัวเข็ม มีลักษณะแหลมคม เปนสวนท่ี
แทงนําผานเขาผิวหนัง 
 ตัวเข็ม (Body) คือสวนระหวางปลายเข็มกับโคนเข็ม มีลักษณะเปนแทงกลม ตรง ผิวเรียบ 
เปนสวนท่ีใชแทงผานเขารางกาย ตัวเข็มเปนสวนท่ีใชบอกขนาดของเข็ม กลาวคือ เสนผานศูนยกลางของ
เข็ม (เสนผานศูนยกลางของตัวเข็ม) และความยาวของเข็ม (ความยาวของตัวเข็มต้ังแตปลายเข็มถึงโคน
เข็ม ไมรวมความยาวของดามเขม็) 
 โคนเข็ม (Root) สวนรอยตอระหวางดามเข็มกับตัวเข็ม เปนสวนท่ีเปราะท่ีสุดของเข็ม 
 ดามเข็ม (Handle) เปนสวนท่ีพันรอบดวยลวดทองแดงหรือสเตนเลสขนาดเล็ก จากโคนเข็ม
จนถึงหัวเข็ม ทําใหมีขนาดใหญกวาตัวเข็มและไมลื่นหลุดงายเพื่อความสะดวกในการจับใชเข็ม ปองกัน
ไมใหเข็มลื่นไหลเขารางกายขณะคาเข็ม และใชติดอุปกรณเสริมการฝงเข็ม เชน กระตุนไฟฟา รมยา 
 หางเข็ม (Tail) สวนปลายสุดดานตรงขามกับปลายเข็ม หรือสวนปลายของดามเข็ม มักทําเปน
รูกลมเล็ก ๆ ใชเปนจุดสังเกตองศาในการหมุนเข็ม 
 

  
 
 
 

 
 

รูปท่ี 1.2 โครงสรางของเข็มบาง 

หาง

ดาม

โคน

ปลาย

ตัว
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 ขนาดของเข็ม หมายถึง ขนาดความยาวและเสนผานศูนยกลางของตัวเข็ม โดยแสดงตัวเลข 
เสนผานศูนยกลาง x ความยาว หนวยท่ีใชมี 2 ระบบ ไดแก mm x mm (มิลลิเมตร) และ gauge 

number / x ชุน (cun) สวนใหญมักจะบอกไวท้ังสองระบบ เชน 0.25 mm x 25 mm / 32# x 1” 

ตารางท่ี 1.1 แสดงเสนผาศูนยกลางเปรียบเทียบ gauge number กับ มิลลิเมตร และ ตารางท่ี 1.2 
แสดงความยาวเปรียบเทียบ ชุน กับ มิลลิเมตร ขอสังเกต ความยาว 1” = 25 mm  แต 0.5” =15 mm  

อาทิ 0.5” = 15 mm, 1” = 25 mm, 1.5” = 40 mm, 2” = 50 mm เปนตน ขนาดเข็มท่ีนิยมใชอยู
ระหวาง gauge 26 – 32 # x 1 – 3”  
 

ตาราง 1.1 เสนผาศูนยกลางของเข็ม เปรียบเทียบ gauge number และ มิลลิเมตร 
Gauge: # 26 28 30 32 34 

มิลลิเมตร: mm  0.45 0.38 0.32 0.25 0.22 
 

ตาราง 1.2 ความยาวของเข็ม เปรียบเทียบ น้ิว (cun, ”) และ มิลลิเมตร 
ชุน (”) 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
mm 15 25 40 50 65 75 90 100 115 125 

 
2. เข็มสามเหลี่ยม (三棱针 : SānLíngZhēn: Three-edged needle) 
 เข็มสามเหลี่ยม หรือ เข็มซานหลิง เปนเข็มท่ีพัฒนามาจากเข็มฉมวก หรือ เฟงเจิน ในอดีต 
เข็มทําจากสเตนเลส ยาวประมาณ 2 ชุน สวนตัวเข็มกลมใหญเปนดามสําหรับจับ ปลายเข็มสอบเปนทรง
สามเหลี่ยมดานเทาปลายแหลมคมสําหรับเจาะหรือแทงต้ืน ๆ ท่ีผิวหนังหรือหลอดเลือดดําเพ่ือทําใหเกิด  

เลือดออก (รูปท่ี 1.3) 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 1.3 เข็มสามเหลี่ยม หรือ เข็มซานหลิง 
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3. เข็มผิวหนัง (皮肤针 PíFūZhēn : Dermal or cutaneous or skin needle) 

 เข็มผิวหนัง พัฒนามาจากการใชเข็มปกต้ืน ๆ บริเวณผิวหนัง 3 วิธี ในอดีต ไดแก ปนชื่อ (半
刺 BànCì), เหมาชื่อ (毛刺 MáoCì) และ หยางชื่อ (扬刺 YángCì) 
 เข็มผิวหนังมีลักษณะคลายคอนขนาดเล็ก ดามจับในอดีตทําจากเขากระบือ ปจจุบันมักทําจาก
พลาสติกลกัษณะแบนยาวประมาณ 15-19 ซม. ปลายดามดานหน่ึงเปนหัวเข็มลักษณะทรงกระบอก
ติดต้ังฉากกับดามเข็มทําใหมองดูคลายคอนขนาดเล็ก ตรงปลายหัวเข็มทรงกระบอกมีกลุมเข็มฝงยื่น
ปลายออกมาจํานวน 5 หรือ 7 เลม โดยเรียกชื่อตามจํานวนเข็มและการเรียงตัว ไดแก เข็ม 5 เลม เรียง
ตัวเปนกระจุกอยูตรงกลาง เรียกวา “เข็มดอกเหมย” (Plum-blossom needle) และเข็ม 7 เลม เรียง
เปนจุดศูนยกลาง 1 เลม อีก 6 เลม ลอมรอบเปนวงกลม เรียกวา “เข็มเจ็ดดาว” (Seven-star needle) 

บางคร้ังมีการใชเข็มผิวหนังท่ีมี 18 เลม เรียกวา “เข็มสิบแปดอรหันต”  
เข็มผิวหนังใชเคาะไปตามผิวหนังบริเวณจุดฝงเข็มตามแนวเสนลมปราณ หรือเคาะผิวหนัง

บริเวณท่ีมีปญหา เพ่ือกระตุนการไหลเวียนของเลือดและชี่ของระบบเสนลมปราณหรือตําแหนงท่ีเคาะ ซึ่ง
จะชวยฟนฟูหนาท่ีอวัยวะตาง ๆ รวมท้ังใชในการบรรเทาอาการเจ็บปวดดวย  

ปจจุบันมีการพัฒนาเข็มผิวหนังเปน “เข็มกลิ้ง” (Roller needle) มีลักษณะเปนดามจับ ตรง
ปลายดานหน่ึงเปนแกนทรงกระบอกกลิ้งไดรอบตัวและมีเข็มเลก็ๆ จํานวนมากยื่นปลายออกมาจาก
ดานขางทรง กระบอก ใชกลิ้งไปบนผิวหนังเพ่ือใหไดพื้นท่ีกวางและรวดเร็ว  

 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.4 เข็มเจ็ดดาวและเข็มดอกเหมย 
 
 



บทท่ี 1 เทคนิคการฝงเข็ม 
 

 

7

 
 

 
 
 
 
 
 

รูป 1.5 เข็มกลิ้ง (Roller needle) 
 
 

4. เข็มสอดผิวหนัง  (皮内针 PíNèiZhēn: Intradermal needle)  

 เข็มสอดผิวหนัง หรือ เข็มติดผิวหนัง เปนเข็มขนาดเล็กใชแทงสอดหรือกดลงไปในระดับชั้น
ผิวหนังแลวติดคาไว 1-3 วัน เพ่ือเปนการกระตุนจุดท่ีตองการอยางตอเน่ือง เข็มสอดผิวหนังมี 2 แบบ 
ไดแก เข็มกด (เข็มรูปตะปูกด: Thumbtack type needle) และ เข็มสอดผิว (เข็มรูปเมล็ดขาวสาล:ี 
Grain-like type needle) 
 เข็มกด มีลักษณะตัวเข็มขดเปนวงกลม ปลายเข็มยื่นฉากออกมาตรงกลางวงกลมยาว 0.2 - 
0.3 ซม. มองคลายกับตะปูกดกระดาษ เข็มชนิดน้ีมักนิยมใชติดจุดท่ีใบหู แตสามารถใชติดบริเวณอื่น ๆ 
ของรางกายไดเชนกัน 
 เข็มสอดผิว มีลักษณะหัวเข็มกลมเปนหวงเล็ก ๆ ปลายเข็มออกมาจากขางหวงยาว 1 ซม. 
คลายเมล็ดขาวสาลี หรือ เข็มหมุดหัวแบน ใชสอดเขาในชั้นผิวหนังติดคาไวตามจุดท่ีตองการ    
 

 
 

รูปท่ี 1.6 เข็มสอดผิวหนัง A. เข็มกด B. เข็มสอด  
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การเลือกเข็มและบํารุงรักษาเข็ม 
 โดยท่ัวไป เม่ือกลาวถึง “เข็ม” ท่ีใชในการฝงเข็ม จะเปนท่ีเขาใจกันวาหมายถึง เข็มบาง 
(Filiform needle) จึงนิยมเรียกแบบกระชับวา เข็ม โดยไมระบุชนิด เวนแตตองการเข็มชนิดอ่ืน จึง
เรียกระบุชนิดตามความตองการ ในตําราเลมน้ีก็เชนเดียวกัน เม่ือกลาวถึงเข็มและเทคนิคตาง ๆ 
เกี่ยวกับเข็ม ใหเปนท่ีเขาใจวาหมายถึง เข็มบาง เวนแตตองการกลาวถึงเข็มชนิดอ่ืน จึงจะมีการระบุชนิด
เข็มไวอยางชัดเจน 

เข็มใหมตองผลิตและบรรจุอยูในภาชนะปลอดเชื้อจนกวาจะถูกนํามาใชงาน เข็มท้ังเลมตองตรง
ไมคดงอ โดยเฉพาะตรงโคนเข็มซึ่งเปนสวนท่ีเปราะและหักงาย ตัวเข็มกลม ผิวเรียบ มีความยืดหยุน 
สามารถโคงงอและคืนสภาพไดดี ปลายเข็มแหลมคมไมเปนเงี่ยงซึ่งอาจเกี่ยวทําลายเน้ือเยื่อในขณะ
ฝงเข็มได  

โดยท่ัวไปนิยมใชเข็มท่ีคอนขางบางกวาอดีต เม่ือใชเสร็จแลวควรท้ิงทําลายไมนํากลับมาใชซ้ํา 
หากมีความจําเปนตองใชเข็มอันเดิมซ้ําใหใชซ้ํากับผูปวยรายเดิมเทาน้ัน หามใชเข็มซ้ํากับผูปวยรายอื่น 
โดยหากมีแผนจะใชเข็มซ้ํา ควรเลือกใชเข็มท่ีหนาขึ้นกวาเข็มท่ีใชคร้ังเดียวเพราะเข็มหนากวาจะชํารุด
เสียหายนอยกวา เม่ือใชเสร็จแลวตองทําการคัดเลือกเข็มวายังอยูในสภาพใชงานไดอีกหรือไม เข็มท่ีผาน
การใชงานแลวอาจมีความเสียหายอยูบางโดยเฉพาะท่ีปลายเข็ม เข็มท่ีถูกเลือกกลับมาใชซ้ําตองนําไปผาน
กระบวนการปลอดเชื้อกอนจึงจะนํากลับมาใชได ในระหวางขั้นตอนการทําปลอดเชื้อและการเก็บรักษา
สวนท่ีตองระมัดระวังไมใหกระทบกระแทกเสียหายคือสวนปลายเข็ม 
  

การปองกันการติดเช้ือ   

องคการอนามัยโลกแนะนาํ ดังนี ้
 การปองกันการติดเชื้อขณะฝงเข็มใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับการฉีดยาเขาใตผิวหนังหรือเขา
กลามเน้ือซึ่งประกอบดวย 

- สถานท่ีฝงเข็มและสิง่แวดลอมตองสะอาดถูกหลักอนามัย 
- แพทยฝงเข็มตองทําความสะอาดมือตามขั้นตอนท่ีเหมาะสม 
- เตรียมและทําความสะอาดตําแหนงท่ีจะทําการฝงเข็ม 
- ทําปราศจากเช้ือเข็มและอุปกรณ และมีการเก็บรักษาอยางเหมาะสม 
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1. สถานที่ฝงเข็มและสิ่งแวดลอมสะอาด 
 หองฝงเข็มควรสะอาดปราศจากฝุนและจัดแบงเปนสัดสวน เตียงฝงเข็มปูคลุมดวยผาสะอาด 
วัสดุและอุปกรณตาง ๆ จัดวางอยูในถาดอยางเปนระเบียบ เชน เข็ม สําลี แอลกอฮอล 70% ปากคีบ 
ขณะท่ียังไมใชงานเตียงและวัสดุอุปกรณตาง ๆ ควรคลุมใหมิดชิดดวยผาสะอาด ถังขยะ ขยะติดเชื้อ 
และภาชนะท้ิงของมีคม ควรจัดเตรียมและมีการท้ิงทําลายตามหลักการทางการแพทยท่ีเหมาะสม ภายใน
หองควรมีแสงสวางเพียงพอ มีการระบายอากาศที่ดี สถานท่ีใหบริการควรต้ังอยูในบริเวณท่ีสะอาด มี
สิ่งแวดลอมท่ีดี 
 

2. การทําความสะอาดมือ 
 แพทยฝงเข็มควรทําความสะอาดมือทุกครั้งกอนทําการรักษาผูปวย การใชถงุมือหรือปลอกสวม
น้ิวมือปราศจากเชื้อ แนะนําใหใชในกรณีท่ีแพทยมีบาดแผลท่ีมือหรือน้ิวมือ ซึ่งจะชวยปองกันการติดเชื้อ
ไดท้ังสองฝาย แพทยท่ีมีแผลติดเช้ือท่ีมือควรงดทําการฝงเข็มจนกวาจะรักษาหาย 
 

3. การเตรียมจุดฝงเข็ม 
 ตําแหนงท่ีจะแทงเข็มควรสะอาด ปราศจากบาดแผลดวยแอลกอฮอล 70% หรือสารท่ีมี
คุณสมบัติฆาเชื้อ รอจนแอลกอฮอลแหงจึงแทงเข็ม   
 

4. การทําปราศจากเช้ือเข็มและอุปกรณ 
 เข็มทุกประเภทท่ีนํามาใชใหมตองไดรับการทําปราศจากเชื้อ  สําหรับวัสดุอุปกรณตาง ๆ อาทิ 
ถวยครอบ ถาดใสอุปกรณ ปากคีบ สําลี ฯ ใหทําความสะอาดตามความเหมาะสม  
 แนะนําใหใชเข็มปราศจากเชื้อท่ีใชเพียงครั้งเดียวแลวท้ิงในทุกกรณี โดยไมละเลยตอเทคนิค
ปลอดเชื้อในขั้นตอนอ่ืน ๆ เข็มท่ีใชเสร็จแลวควรท้ิงทันทีในภาชนะพิเศษสําหรับวัตถุมีคม 
 เข็มบางและเข็มสอดผิวหนังควรใชเพียงครั้งเดียวแลวท้ิง เข็มดอกเหมยและเข็มเจ็ดดาวอาจใช
ซ้ํากับผูปวยรายเดิมไดอีกแตตองผานการทําปราศจากเชื้อกอนเสมอ หากตองใชซ้ํากับผูปวยรายอื่นควร
เลือกใชเข็มเจ็ดดาวท่ีสามารถเปลี่ยนหัวเข็มได โดยทําความสะอาดดามเข็มกอนใช 
 อุปกรณท่ีสามารถนํากลับมาใชซ้ําไดควรนําไปแชลางทันทีในนํ้ายาท่ีเตรียมไว แลวโกรกลางดวย
นํ้าประปาและทําความสะอาดตามขั้นตอนการทําความสะอาดอุปกรณทางการแพทย จากน้ันจึงบรรจุหอ
เพ่ือนําไปทําปราศจากเชื้อ 
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 วัสดุอุปกรณท่ีผานการทําปราศจากเชื้อแลวควรจัดเก็บไวในท่ีสะอาด ปลอดภัย มีการระบาย
อากาศดีและไมอับชื้น ระยะเวลาในการจัดเก็บตามวันหมดอายุซึ่งจะแตกตางกันตามแตละวสัดุอุปกรณ
และวิธีการทําปราศจากเชื้อ  
 

 4.1 วิธีการทําปราศจากเช้ือ (Sterilization) 
การทําปราศจากเชื้อ หมายถึง การทําลายจุลินทรียทุกชนิดรวมถึงสปอรของแบคทีเรียดวย 

โดยท่ัวไปอุปกรณท่ีทําจากโลหะหรือแกวมักทําปราศจากเชื้อดวยการอบไอนํ้าภายใตแรงดันอุณหภูมิและ 
เวลาท่ีเหมาะสม (ตารางท่ี 1.3) ซึ่งเปนวิธีท่ีสามารถทําลายเชื้อโรคและสปอรไดทุกชนิด รวดเร็ว ไมมี
สารเคมีหรือสารพิษตกคาง และมีใชกันอยางแพรหลาย 
 

ตารางที่ 1.3 แรงดัน อุณหภูมิและเวลา ในการทําปราศจากเช้ือโดย
การอบไอน้ํา ( เชน autoclave, pressure cooker) 
แรงดันท่ีใช => 15 ปอนดตอตารางน้ิว (PSI) (= 101 kilopascals) 

อุณหภูมิ ระยะเวลา (นาที) 
115ºC 30 

121ºC 15 

126ºC 10 

134ºC 3 
 

 4.2 การทําปลอดการติดเช้ือ (Disinfection) 

การทําปลอดการติดเชื้อ เปนวิธีการทําลายจุลนิทรียทุกชนิดเชนกัน แตไมสามารถทําลายสปอร
ของเชื้อโรคบางชนิดท่ีทนตอการทําลายได  การทําปลอดการติดเชื้อทําไดโดยการตมหรือแชในสารเคมี 
หรือนํ้ายาฆาเชื้อ ซึ่งนํามาใชทดแทนในกรณีท่ีไมสามารถจัดเตรียมการทําปราศจากเชื้อได 

การตมเปนเวลา 20 นาทีเปนวิธีการท่ีทําไดงายในการระงับจลุชพีกอโรคไดเกือบท้ังหมดรวมท้ัง 
ไวรัสเอดสและไวรัสตับอักเสบ 

สารเคมีหรือนํ้ายาฆาเชื้อใชสําหรับวัสดุอุปกรณท่ีไมสามารถทนความรอนสูงได เชน อุปกรณท่ี
ทําจากยางหรือพลาสติก สารเคมีแตละชนิดมีประสิทธิภาพในการทําลายเชื้อท่ีหลากหลายไดแตกตางกัน 
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รวมท้ังมีการเสื่อมสภาพไปตามอายุและสภาพการใชงานจึงมีความนาเชื่อถือนอยกวาการตมและการทํา
ปราศจากเชื้อ  นอกจากน้ีสารเคมีอาจเปนอันตรายหรือระคายเคืองตอผิวของผูปวยไดจึงควรโกรก
ลางดวยนํ้าสะอาดกอนนําไปใช สารเคมีท่ีใชเปนสารเคมีเชนเดียวกับท่ีใชในการแพทยท่ัวไป เชน เอธิล 
หรือ ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล 70% (70% Ethyl or isopropyl alcohol) หรือ สารละลาย กลูทารัลดี
ไฮด 2% (2% Glutaraldehyde) เปนตน  
 

การฝกแทงเข็ม 
 เข็มท่ีใชเพื่อการฝงเข็มเปนเข็มท่ีมีลักษณะเฉพาะซ่ึงบางและยาว ขณะท่ีผิวหนังเน้ือเยื่อมีความ
หนาเหนียวและแรงตานทานสูง จึงไมใชเร่ืองงายท่ีผูไมผานการฝกฝนจะสามารถแทงเข็มผานผิวหนังลง
ไปได การฝกฝนการแทงเข็มจึงเปนสิ่งจําเปนท่ีแพทยฝงเข็มทุกคนจะตองฝกฝนจนชํานาญ การฝกแทง
เข็มแบงเปน 2 ขั้นตอน คือ ฝกแทงเข็มกับวัสดุจําลอง และฝกแทงเข็มกับรางกายตนเอง 

การฝกแทงเข็มกับวัสดุจําลอง วัสดุท่ีใชฝกแทงเข็มสามารถทําไดเองดวยกระดาษทิชชูหรือสําล ี
โดยกระดาษทิชชูพับใหมีพื้นท่ี 5 x 8 ซม. นํามาทบซอนกันจนแนนใหมีความหนาประมาณ 1 ซม. หอ
มัดดวยผากอซหรือใชสําลีอัดใหแนนเปนกอนกลมเสนผาศูนยกลาง 5-6 ซม. หอมัดดวยผากอซ การฝก
แทงเข็มใชมือซายจับตรึงวสัดุจําลอง มือขวาจับเข็มโดยใชน้ิวหัวแมมือและน้ิวชีจ้ับดามเข็ม น้ิวท่ีเหลือแผ
ออกประคองตัวเข็มไมใหโคงงอ สงแรงดันจากขอมือดวยแรงท่ีพอเหมาะ หากดันเร็วหรือแรงเกินไปเข็ม
จะคดงอ ขณะกดเข็มอาจปนเข็มไปกลับเล็กนอยดวยกไ็ด เม่ือสามารถผานเข็มลงไปไดแลว ใหฝกปน
เข็มตามและทวนเข็มนาฬิกาดวยองศาท่ีเทากัน และฝกซอยเข็มโดยดึงเข็มขึน้และกดเข็มลงดวยระยะท่ี
เทากัน เม่ือเริ่มตนฝกใหมควรใชเข็มท่ีหนาและสั้น จนเม่ือชํานาญจึงใชเข็มท่ีบางและยาวขึน้ และเพ่ิม
ความหนาของวสัดุจําลองขึ้นอีก (รูป 1.7)  

การฝกแทงเข็มกับรางกายตนเอง เม่ือฝกกับวัสดุจําลองจนม่ันใจแลว ใหทดลองฝกแทงเขม็
กับรางกายของตน ซึ่งจะทําใหผูฝกฝนมีประสบการณ ท้ังการควบคุมแรงในการแทงเข็มโดยไมรูสึกเจ็บ
จนเกินไปและไดรับความรูสึกของการถูกฝงเขม็ ตําแหนงท่ีงายตอการฝกแทงเข็มตนเองคือบริเวณตนขา 
เม่ือชํานาญแลวจึงฝกแทงตามจุดตาง ๆ ท่ีตองการ รวมถงึอาจทดลองรักษาตนเองดวยการฝงเข็ม วา
ไดผลจริงหรือไม การแทงเข็มใหกับตนเองในตําแหนงจุดและเทคนิคท่ีถูกตองจะไมเกิดผลเสยีใด ๆ เลย 
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รูป 1.7 การฝกฝงเข็มกับวัสดุจําลอง  
 
 

การจัดทาผูปวยเพื่อการฝงเข็ม 
 การจัดทาผูปวยท่ีเหมาะสมนอกจากจะชวยใหสามารถฝงเข็มและกระตุนเข็มในจุดท่ีตองการได
สะดวกแลว ยงัชวยลดภาวะแทรกซอนจากการฝงเข็ม เชน เข็มติด เข็มงอ เข็มหัก ไดดวย การจัดทา
ผูปวยควรคํานึงถึงท้ังดานผูปวยและแพทย กลาวคือ ผูปวยอยูในทาท่ีสบายและผอนคลายสามารถให
ความรวมมือไดจนเสร็จสิ้นการรักษา และแพทยสามารถใหการรักษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ทาท่ีมักใช
กันโดยท่ัวไปในการฝงเข็ม ไดแก  

1. ทานอนหงาย (Supine) เหมาะสําหรับการฝงเข็มบริเวณ ศีรษะ ใบหนา อก ทอง แขนและ
ขา (รูป 1.8) 

2. ทานอนคว่ํา (Prone) เหมาะสําหรับการฝงเขม็บริเวณ ศีรษะ คอ ลําตัวดานหลัง และแขน-
ขาดานหลัง (รูป 1.9) 

3. ทานอนตะแคง (Lateral recumbent) เหมาะสําหรับการฝงเข็มบริเวณดานขางของลําตัว
และแขน-ขา (รูป 1.10) 

4. ทานั่งคว่ําหนา (Sitting in flexion) เหมาะสําหรับการฝงเข็มบริเวณศีรษะ คอและหลัง 
(รูป 1.11) 

5. ทานั่งตัวตรงวางศอกบนโตะ (Sitting erect with elbows resting on a table) เหมาะ
สําหรับการฝงเขม็บริเวณ ศีรษะ คอ ไหล แขน (รูป 1.12) 
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6. ทานั่งตะแคงหนา (Sitting with one side of the body exposing the practitioner) 
เหมาะสําหรับการฝงเข็มบริเวณ ขางศีรษะ หู และ ใบหนา ดานท่ีตะแคงขึ้น (รูป 1.13) 

7. ทานั่งเอนหลังพิงพนักเกาอี ้ (Straight sitting with the back leaning against the 

chair) เหมาะสําหรับการฝงเข็มบริเวณ ศีรษะ หนา คอ อก และแขน-ขา (รูป 1.4) 
 

 

 
 
 
 
                   

                     รูป 1.8 ทานอนหงาย                                    รูป 1.9 ทานอนคว่าํ  
 
 

 
 
 
 
 
 

รูป 1.10 ทานอนตะแคง 
 

 
 

รูป 1.11 ทานั่งคว่ําหนา 
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รูป 1.12 ทานั่งตัวตรงวางศอกบนโตะ  
 
 

 
 
 
 
 

รูป 1.13 ทานั่งตะแคงหนา  
 

       
 

รูป 1.14 ทานั่งเอนหลังกับพนกัเกาอี ้
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ขั้นตอนและวิธีการฝงเข็ม 
1. การแทงเข็ม (进针法 JìnZhēnFǎ: Insertion) 
 การแทงเข็มควรใชท้ังสองมือรวมกันจึงจะทําใหการฝงเข็มดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ โดย
มือขวาเปนมือท่ีใชจับและออกแรงแทงเข็ม สวนมือซายใชเพื่อกดคลึงไปยงัตําแหนงจุดเพื่อหาจุดและยึด
ตรึงพ้ืนผิวท่ีจะแทงเข็ม ความสําคัญของการใชท้ังสองมือในการแทงเข็มเนนย้ําและสอนฝกปฏิบัติมาแต
โบราณ อาทิ คัมภีรหฺวังต้ีเนยจิง ภาคหลิงซู บทท่ี 1 กลาววา “การฝงเข็มใหใชมือขวาในการแทงเข็มและ
ใชมือซายในการชวยแทง” คัมภีรเปยนเชวี่ย 扁鹊   :《八十一难》 กลาววา “หมอฝงเข็มท่ีดอย
ประสบการณมักใชเพียง มือขวาเทาน้ัน ขณะท่ีหมอฝงเข็มท่ีมีประสบการณจะเชื่อม่ันในความสําคัญของ
มือซายดวย” และ “กดใหหนักดวยมือซายเพื่อกระจายชี่ แลวใชมือขวาบรรจงแทงเข็มอยางนุมนวลเพื่อ
หลีกเลี่ยงความเจ็บปวด”  

โดยท่ัวไปนิยมใชมือขวาในการจับและออกแรงแทงสงเข็มเขาจุด โดยใชน้ิวหัวแมมือและน้ิวชี้
จีบจับท่ีดามเข็มใหแนน น้ิวกลางและ / หรือน้ิวท่ีเหลือแผออกไปตามตัวเข็มเพื่อประคองเข็มไมใหโคงงอ
ขณะออกแรง โดยดันมาจากขอมือสงผานไปยงัน้ิวท่ีดามเข็ม ซึ่งจะทําใหควบคุมแรงและจังหวะในการ
แทงเข็มไดงาย และผูฝงเข็มไมเกิดอาการเม่ือยลาของมือ การใชมือซายชวยในการแทงเขม็มีหลายวิธี 
ตามความยาวของเข็มและตําแหนงจุดท่ีแตกตางกัน ดังน้ี 

 

 1.1 ขวาแทง-ซายกด (Inserting the needle aided by the pressure of the finger of the 

pressing hand) 
 กดตรึงขางๆ จุดฝงเข็มดวยปลายน้ิวหรือปลายเล็บน้ิวหัวแมมือหรือน้ิวชี้ของมือซาย มือขวาจับ
เข็มแทง โดยวางปลายเข็มใหชิดกับปลายน้ิวมือท่ีกดตรึงอยู แลวบรรจงแทงเข็มไปยังจุด วิธีน้ีเหมาะ
สําหรับการแทงเข็มสั้นและจุดบริเวณมือ-เทา แขน-ขา เชน HeGu (LI4), NeiGuan (PC6), ZhaoHai 

(KI6) (รูป 1.15) 
 
 

        รูป 1.15 ขวาแทงซายกด 
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 1.2 ขวาดาม-ซายปลาย (Inserting the needle with the help of the puncturing and 
pressing hands) 

 มือซายจับปลายเข็มดวยน้ิวหัวแมมือและน้ิวชี้ ใหปลายเข็มโผลพนออกมา 0.2-0.3 ซม. จิ้ม
ปลายเข็มบนตําแหนงจุด มือขวาจับดามและประคองเข็มเหมือนปกติ ออกแรงบรรจงสงเข็มไปยังจุดท่ี
ตองการ วิธีน้ีเหมาะสําหรับตําแหนงจุดอยูลึกและเข็มมีขนาดยาวเกินกวาท่ีน้ิวมือขวาจะประคองเข็มไวได 
เชน HuanTiao (GB30), ZhiBian (BL54) (รูป 1.16) 

  

 
 
 
 
 
 

รูป 1.16 มือหนึ่งจับดามอีกมือจับปลาย  
 

 1.3 ขวาแทง-ซายยืด (Inserting the needle with the fingers stretching the skin)  

 มือซายใชน้ิวหัวแมมือและน้ิวชีจ้ีบชิดกันแลววางกดแนบกับผิวหนังบนตําแหนงจุดฝงเข็ม กาง
ยืดผิวหนังซ่ึงอยูระหวางน้ิวท้ังสอง ผวิหนังท่ีตึงเรียบจะงายตอการแทงเข็มและลดความเจ็บปวดขณะ
แทงเข็ม วิธีน้ีเหมาะสําหรับการแทงเข็มบริเวณท่ีผิวหนังหยอนยาน อาทิ บริเวณหนาทอง เชน TianShu 

(ST25), Guan Yuan (CV4) (รูปท่ี 1.17) 
 

  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.17 มือหนึ่งแทงเข็มอีกมือกดยืดผิวหนัง  
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 1.4 ขวาแทง-ซายดึง (Inserting the needle by pinching the skin) 

 ใชน้ิวหัวแมมือและน้ิวชี้มือซายหยิบจับผิวหนังบนตําแหนงจุดฝงเข็ม ดึงขึ้นใหผิวหนังยนชิดกัน
เล็กนอย แลวใชมือขวาแทงเขม็ลงไปอยางรวดเร็ว วิธีน้ีเหมาะกับการฝงเข็มในตําแหนงท่ีผิวหนังคอนขาง
ตึงหรือบาง อาทิ ใบหนา เชน ZanZhu (BL2), DiCang (ST4), YinTang (EX-HN 3) (รปู 1.18) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.18 มือหนึ่งแทงเข็มอีกมือหยิบดึงผิวหนงั  
2. มุมและความลึกในการแทงเข็ม 
 มุมและระดับความลึกท่ีเหมาะสมในการแทงเขม็ขึ้นอยูกับหลายปจจัย ไดแก ตําแหนงของจุด
ฝงเข็ม จุดประสงคในการฝงเขม็และรูปรางของผูปวย 
 2.1 มุมในการแทงเข็ม  

มุมในการแทงเข็ม หมายถึง มุมระหวางตัวเข็มกับผิวหนัง โดยท่ัวไปแบงมุมในการแทงเข็มเปน 
3 แบบ ไดแก แทงฉาก แทงเฉียงและแทงราบ (รูป 1.19) 

แทงฉาก หรือ แทงตรง (直刺 ZhíCì: Perpendicular insertion) หมายถึง การแทงเขม็ท่ี
ตัวเข็มทํามุมกับผิวหนังเปนมุมฉากหรือ 90 องศา จุดฝงเข็มสวนใหญใชการแทงฉาก 

แทงเฉียง (斜刺  XiéCì: Oblique insertion) หมายถึง การแทงเข็มท่ีตัวเข็มทํามุมกับ
ผิวหนังประมาณ 45 องศา เหมาะสําหรับจุดท่ีต้ืนหรือมีกลามเน้ือนอย หรือจุดท่ีเสี่ยงเปนอันตรายตอ
อวัยวะภายใน เชน บริเวณทรวงอก บริเวณหลงัสวนอก 
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A 

B 

C 

แทงราบ (平刺  PíngCì: Horizontal insertion) หมายถึง การแทงเข็มท่ีตัวเข็มทํามุมกับ
ผิวหนังนอยกวา 30 องศา เหมาะสําหรับจุดท่ีต้ืนมีกลามเน้ือบาง เชน จุดบริเวณกะโหลกศีรษะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.19 มุมในการแทงเข็ม A. แทงฉาก (แทงตรง) B. แทงเฉียง C. แทงราบ  
 

 2.2 ความลึกในการแทงเข็ม 
 ในทางทฤษฎีความลึกท่ีเหมาะสมคือความลึกท่ีเข็มสามารถกระตุนความรูสึกไดชี่ (เตอชี่) โดย
ไมเปนอันตรายตอเน้ือเยื่อหรืออวัยวะภายใน ในทางคลินิกความลึกของการแทงเข็มขึ้นกบัหลายปจจัย 
ไดแก  

- ตําแหนงของจุดฝงเข็ม เชน จุดบริเวณศีรษะและใบหนา จะแทงเข็มต้ืนกวาจุดตาม
รางกาย 

- รูปรางของผูปวย ผูปวยรูปรางอวนใหญมักตองแทงเข็มใหลกึกวาผูท่ีมีรูปรางผอมบาง 
- พยาธิสภาพของผูปวย ผูท่ีออนแอ อายุมาก หรือเด็ก ควรแทงเข็มต้ืนกวาผูท่ีแข็งแรง 

 

3. การไดชี่  การรอชี่ และการเรียกชี ่
 3.1 การไดชี่ (เตอช่ี) 

การเตอชี่ (得气  DéQì: Arrival of Qi) หรือ ปฏิกิริยาตอเข็ม (针感 Zhēn Gǎn : 

Needling sensation) หมายถึง ความรูสึกถงึการออกฤทธ์ิของเข็มเม่ือแทงเข็มลงไปถึงจุด โดยผูปวย
อาจรูสึกปวด, ชา, พองแนน หรือรูสึกหนวงบริเวณรอบจุดท่ีฝงเข็ม หรืออาจรูสึกแลนกระจายขึ้นหรือลง
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ไปตามแนวเสนลม ปราณ ในขณะเดียวกันแพทยฝงเขม็จะรูสึกวาเข็มในมือตึงแนนเหมือนถูกหนวง
เอาไว (手感 Shǒu Gǎn) คัมภีรโบราณ เปรียบเทียบวา “รูสึกหนวงเหมือนปลากระตุกสายเบ็ด” 

 การเตอชี่มีความสําคัญมากในการฝงเข็มใหไดผลในการรักษา คัมภีรหฺวังต้ีเนยจิง ภาคหลิงซู 
บทท่ี 1 กลาววา “การรักษาโรคดวยการฝงเขม็จะไมเกิดผลใด ๆ หากไมเกิดการเตอชี่” ในคัมภีรแพทย
ยุคตอมา ยังคงเนนย้ําเร่ืองการเตอชี่กับผลของการรักษาดวยการฝงเข็ม โดยการเตอชี่เร็วบงชีว้าการ
รักษาจะไดผลดี การเตอชี่ท่ีเน่ินชาไปบงชีว้าผลของการรักษาจะดอยลง  
 โดยท่ัวไปเม่ือเข็มแทงไปถึงจุดแลวมักเกิดอาการเตอชี่ในทันที ในกรณีท่ีไมรูสึกเตอชี่ แพทย
ควรกระตุนเข็มเพื่อใหเกิดการเตอชี่เสมอ การกระตุนเข็มขั้นตนเพื่อการเตอชี่มี 2 วิธี โดยอาจใชวิธีเดียว
หรือท้ังสองวิธีรวมกันก็ได ไดแก 
 3.1.1 การซอยเข็ม (提插法 TíChāFǎ: Lifting and thrusting)  
 เม่ือแทงเข็มลึกไปถึงจุดท่ีตองการแลว ใหถอนเข็มขึ้นจนปลายเข็มอยูระดับชั้นใตผิวหนัง จาก 
น้ันดันกลับไปยังตําแหนงความลึกเดิมในทิศทางเดิม แลวทําซํ้าอีกจนเกิดผลตามตองการ แตไมควรทํา
มากเกินไปเพราะจะทําใหเน้ือเยื่อบริเวณน้ันเสียหายและเกิดอาการเจ็บปวด การซอยเข็มท่ีกวางและเร็ว
จัดเปนการกระตุนแรง การซอยเข็มท่ีสั้นและชาจัดเปนการกระตุนท่ีเบากวา (รูป 1.20) 

 
 

                                            รูปท่ี 1.20 การซอยเขม็ 
 
 
 
 
 

 3.1.2 การปนเข็ม (捻转法 NiānZhuǎnFǎ: Twirling or rotating) 
 เม่ือแทงเข็มลึกไปถึงจุดท่ีตองการแลว จับดามเข็มดวยน้ิวหัวแมมือและน้ิวชี้ ดันน้ิวหัวแมมือไป
ท่ีปลายน้ิวชี้ ดามเข็มจะถูกปนใหหมุนไปตามเข็มนาฬิกาประมาณ 1/2 - 1 รอบ หรือ 180 - 360 องศา 
แลวดึงหัวแมมือกลับ เข็มจะปนกลับหมุนทวนเข็มนาฬิกาในองศาเทาเดิม ทําซ้ําจนเกิดผลตามตองการ 
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การปนไปดานเดียวหลายรอบอาจทําใหปลายเข็มเกี่ยวพันกับเน้ือเยื่อรอบเข็ม ทําใหเน้ือเยื่อเสียหายเกิด
อาการเจ็บปวด เข็มติดหรือถอนเข็มไมได (รูป 1.21) 
 

 
 
 
  
 

                                                รูปท่ี 1.21 การปนเข็ม   
   

 3.2 การรอช่ีและการเรียกช่ี 
 เม่ือแทงเข็มและกระตุนเข็มขั้นตนเพื่อการเตอชี่แลว ผูปวยไมเกิดความรูสึกหรือไมมีสัญญาณ
ของการเตอชี่ อาจคาเข็มไวชั่วคราวแลวคอยกลับมากระตุนซ้ําใหม วิธีน้ีเรียกวา “การรอช่ี” (候 气 

HòuQì : Waiting for qi) นอกจากการรอชี่แลว อาจใชเทคนิคเพื่อเรงใหเกิดการมาของชี่ เรียกวา 
“เทคนิคเสริม (Supplementary manipulation techniques) หรือ การเรียกชี่ (催 气 CuīQì: 

Promoting qi)” ซึ่งมี 6 วิธี ไดแก 
 

 3.2.1 การกด (循法 XúnFǎ : Pressing) 
 ใชน้ิวหัวแมมือกดไลไปตามแนวเสนลมปราณของจุดท่ีฝงเข็มแลวไมเกิดอาการไดชี่ กดไลไป
และกลับ มายังจุดฝงเข็ม การกดไลตามเสนลมปราณเปนการเรงเราการไหลเวียนของชี่ในเสนลมปราณ
ไปยังจุดท่ีฝงเขม็เพื่อใหเกิดการไดชี่ วิธีน้ีเหมาะกับรายท่ีมีอาการชี่ติดขัดและมีปฏิกิริยาการไดชี่เน่ินชา
กวาปกติ (รูป 1.22) 
 

 
       
 

รูปท่ี  1.22 การกด 
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3.2.2 การเกา (刮法 GuāFǎ : Scraping) 
 ใชน้ิวหัวแมมือหรือน้ิวชี้หรือน้ิวกลาง วางแตะบนหัวเข็มใชแรงกดเพียงเพื่อปองกันไมใหเข็มโยก
หนีขณะเกาเข็ม หากแตะกดแรงเกินเข็มจะโคงงอหรือเคลื่อนลกึลงไป จากน้ันใชปลายเล็บน้ิวท่ีถนัดของ
มือเดียวกัน เกาหรือขูดท่ีดามเข็มขึ้นหรือลงก็ได หากใชน้ิวชี้แตะหัวเข็มจะใชน้ิวหัวแมมือเกาขึ้น หากใช
น้ิวหัวแมมือแตะหัวเข็มมักใชน้ิวชี้เกาขึ้นหรืออาจใชน้ิวกลางก็ได หากใชน้ิวกลางแตะหัวเขม็สามารถใช
น้ิวชี้เกาเข็มลงและน้ิวหัวแมมือเกาเข็มขึ้นไดท้ังสองทิศทาง (รูป 1.23) 
 

                                                           

  รูป 1.23 การเกา 
 
 3.2.3 การดีด (弹法 TánFǎ: Plucking) 
 ใชน้ิวชี้ดีดเบา ๆ ท่ีดามเข็มเพียงแคใหเข็มเกิดการไหวสั่น การไหวสั่นของเข็มเปนการเสริมการ
ไหลเวียนของช่ีและทําใหเกิดอาการเตอชี่เร็วขึ้น วิธีน้ียังสามารถใชเพ่ือเปนการกระตุนเข็มซ้ําระหวางการ
คาเข็ม รวมท้ังยังใชเปนการกระตุนเพื่อเสริมบํารุงชี่ไดดวย (รูป 1.24) 

 
 

   
      รูป 1.24 การดีด  
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 3.2.4 การโยก (摇法 YáoFǎ: Shaking) 
 ใชมือจับท่ีดามเข็มแลวโยกเข็มเปนวงแคบ ๆ คลายการกรรเชยีงเรือ การโยกเข็มนอกจากเปน
การเสริมใหเกิดการไดชี่ ยังจัดเปนการกระตุนเข็มเพื่อระบายชีไ่ดดวยโดยการโยกเข็มพรอมกบัถอนเข็ม
ออก (รูป 1.25) 
 
 
 

 
                  

    รูป  1.25  การโยก 
 
          
 
 
 
 
 
 
 

 3.2.5 การย้ํา (搓法 CuōFǎ : Trembling) 
 การย้ําเข็มมี 2 ลักษณะ ไดแก การซอยเข็มสัน้และเร็ว และการปนเข็มแคบและเร็ว โดยจับท่ี
ดามเข็มดวยน้ิวหัวแมมือและน้ิวชี้ การซอยเข็มสั้นและเร็วโดยการดึงเขม็ขึ้นและดันลงใหปลายเข็ม
เคลื่อนขึ้นและลงจากจุดเพียงเลก็นอยทําซํ้าอยางรวดเร็ว สวนการปนเข็มแคบและเร็วเปนการปนดาม
เข็ม ใหเข็มหมุนในองศาเล็กนอยไมถึงคร่ึงรอบ ปนไปและกลับอยางรวดเร็ว โดยอาจทําท้ัง 2 ลักษณะไป
พรอมกันก็ได เปนวิธีเรงใหเกิดอาการไดชี่และกระตุนการไหลเวียนของช่ี 
                          
      

                  
                                                      รูป 1.26  การย้าํ 
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 3.2.6 การบิน (飞法 FēiFǎ: Flying)  
 น้ิวหัวแมมือและน้ิวชี้จับท่ีดามเข็มปนไปและกลับดวยองศาเลก็นอยและเร็วหลายคร้ัง แลวเดง
น้ิวท้ังสองออกจากกันปลอยเข็มเปนอิสระอยางรวดเร็ว ซึ่งจะเห็นเข็มสั่นไหวตออีกเล็กนอยหลังจาก
ปลอยมือ ทําซ้ําจนเกิดอาการไดชี่ การเดงน้ิวมือออกจากกันอยางรวดเร็วมองดูคลายการกระพือปกบิน
ของนก จึงเรียกวิธีน้ีวา การบิน (รูป 1.27) 
 
 
 
 
 

                   รูป 1.27  การบิน 
 
 
     
 
 
 
 
 

 3.3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเตอช่ี 
 3.3.1 ตําแหนงจุดไมถูกตอง ตําแหนงจุดท่ีถูกตองเปนสิ่งสาํคัญมากในการฝงเข็มเพื่อใหเกิด
การเตอชี่และไดผลดีในการรักษา 
 3.3.2 ความลึกของการแทงเข็มไมเหมาะสม จุดฝงเข็มแตละจุดมีระดับความลึกแตกตางกัน
หรือแมแตจุดเดียวกันของผูปวยตางรายก็มีความลึกตางกันดวย การแทงเข็มท่ีต้ืนหรือลึกเกินไปลวนมี
ผลกระทบตอการเตอชี่ 
 3.3.3 วิธีการกระตุนเข็มไมสมบูรณ การกระตุนเข็มท่ีถูกตองและพอเหมาะพอดีเปนสิ่งท่ีตอง
ฝกฝนใหชํานาญ การกระตุนเข็มท่ีไมสมบูรณยอมกระทบตอการเตอชี่และผลการรักษา 
 3.3.4 สภาพรางกายผูปวย ในคัมภีรหฺวังต้ีเนยจิง ภาคหลิงซู บทท่ี 67 กลาววา “ผูท่ีมีหยางชี่
สมบูรณมักเกิดการเตอชี่อยางรวดเร็ว ผูท่ีมีอินแกรงและหยางพรองมักเกดิการเตอชี่ชาหรือดอยไป” 
กลาวอกีนัยหน่ึง สภาพรางกายที่ออนแอมีผลกระทบใหการเตอชี่เกดิขึ้นชา 
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4. วิธีกระตุนเข็มเพ่ือบํารุงและระบาย 

 การกระตุนเข็มเพื่อ “บํารุง (补 Bǔ : Reinforcing)” และ “ระบาย (泻 Xiè : Reducing)” 
เปนวิธีกระตุนเข็ม 2 แบบ ท่ีตรงขามกันและใหผลในการรกัษาตางกัน คัมภีรหฺวังต้ีเนยจิง กลาววา 
“กระตุนเพื่อบํารุงสําหรับกลุมอาการพรองและระบายสําหรับกลุมอาการแกรง” วธีิกระตุนเข็มท่ีสามารถเพิ่มภูมิ
ตานทานและสมรรถภาพการทํางานของอวยัวะท่ีพรองหนาท่ีได เรียกวา “บํารุง” สวนวธีิกระตุนเข็มท่ี
สามารถขจัดปจจัยกอโรคและปรับสมดุลอวัยวะที่ทําหนาท่ีมากเกิน เรียกวา “ระบาย” ในทางปฏิบัติการ
กระตุนท้ังสองวธีิมีความสําคัญและมีขอบงใชอยางชัดเจนในการปรับการทําหนาท่ีของอวยัวะภายในและ
ปรับดุลยภาพของอินหยางซ่ึงขึน้กับพยาธิสภาพของผูปวย 
 ในกรณีท่ีผูปวยตัวเย็นและสัญญาณชีพออนพรองตองกระตุนเพื่อฟนฟูบํารุงหยางขึ้นมากอน 
ในขณะท่ีผูปวยท่ีมีอาการตัวรอนจัดจากการกระทําของปจจัยกอโรคภายนอกตองกระตุนระบายรอนและ
ขจัดปจจัยกอโรค การกระตุนเข็มท่ีเหมาะสมไมเพียงชวยบรรเทาอาการปวยแตยังชวยปรับสมดุลของ
อวัยวะภายในไดอีกดวย ตัวอยาง อาการปวดทองจากกระเพาะอาหารและลําไสหดเกร็ง การฝงเข็มไม
เพียงคลายอาการหดเกร็งเพ่ือบรรเทาปวดเทาน้ัน ยังชวยใหการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร
เปนไปอยางสมดุล อยางไรก็ตามผลของการฝงเข็มยังขึ้นอยูกบัความสมบูรณของชี่ท่ีปกปองรางกายหรือ 
เวยชี่ (卫气 WèiQì: Defensive qi) ในผูปวยแตละรายดวย ถาเวยชี่สมบูรณการกระตุนชี่ในเสน
ลมปราณยอมทําไดงายและไดผลดี ในทางตรงขาม ถาเวยชี่ออนพรองยอมยากที่จะกระตุนใหเกิดผล 
 สรรพคุณพิเศษของจุดฝงเข็มบางจุดมักถูกเลือกใชเพ่ือการกระตุนบํารุงหรือระบายโดยเฉพาะ 
จุดท่ีมักถูกเลือกใชเพื่อการบํารุงรางกาย เชน QiHai (CV6), GuanYuan (CV4), MingMen 

(GV4), ZuSanLi (ST36) จุดท่ีมักถูกใชเพื่อการระบาย เชน ShaoShang (LU11) และ ShiXuan 
(EX-UE11) 
 

 4.1 เทคนิคในการกระตุนเข็มเพื่อบํารุงและระบาย   
 เทคนิคในการกระตุนเข็มเพื่อบํารุงหรือระบาย มีการพัฒนาคนควาและรวบรวมไวในคัมภีร
แพทยสืบทอดกนัมาจนถึงปจจุบันเทคนิคตางๆ เหลาน้ียังคงใชไดผลดีในทางคลินิก วิธีกระตุนสวนใหญ 
ในการบํารุงและระบายจะเปนการกระตุนเข็มท่ีตรงขามกัน ในบทน้ีรวบรวมวิธีท่ีมีการสอนและการใชอยาง
แพรหลาย สามารถเลือกใชวิธีใดวิธีหน่ึงหรือใชหลายวิธีรวมกนัก็ได ตามความเหมาะสมของพยาธิสภาพ
ผูปวยและตําแหนงของจุดฝงเขม็ 
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 อน่ึงการกระตุนเข็มเพื่อบํารุงหรือระบายจะพิจารณาทําเปนขั้นตอนตอจากการไดชี่แลว กลาว 
คือ เม่ือแทงเข็มไปถึงจุดท่ีตองการผูปวยควรเกิดอาการไดชี่กอน หากไมเกิดการไดชี่ตองทําการรอชี่หรือ
เรียกชี่จนกวาจะเกิดอาการไดชี่ จากน้ันจึงทําการกระตุนเพื่อบํารุงหรือระบายตอไป  
 

  4.1.1 บํารุงหรือระบายโดยการดันหรือดึงเข็ม (提插补泻 : TíChāBǔXìe) 

 คัมภีรเปยนเชวี่ย 扁鹊 :《八十一难》 กลาววา “การกดเข็มลงลึกอยางมีนํ้าหนักคือการ
กระตุนบํารุง ขณะท่ีการดึงเข็มขึ้นมายังสวนต้ืนอยางแรงคือการระบาย” เทคนิคของการบํารุงหรือระบาย
ดวยวิธีน้ีอยูท่ี “ความแรงและความเร็ว” ในการดันเข็มลงลึกหรือดึงเข็มมายังสวนต้ืน โดยเม่ือแทงเข็มลง
ไปถึงจุดท่ีตอง การและเกิดการไดชี่แลว หากตองการบํารุงใหดึงขึ้นมายังชั้นใตผิวหนังอยางชาและเบามือ
แลวดันเข็มกลับไปยังจุดเดิมดวยความแรงและเร็ว หากตองการระบายใหดึงเข็มขึ้นมายังชั้นใตผิวหนัง
อยางแรงและเรว็แลวดันเข็มกลบัไปยังจุดเดิมอยางชา ๆ ดวยความเบามือ  
 

 4.1.2 บํารุงหรือระบายโดยการปนเข็ม (捻转补泻 : NiānZhuǎnBǔXìe) 
 เทคนิคในการบํารุงหรือระบายดวยวิธีน้ี คือ “ความแรง ความเร็ว และความกวาง (องศา)” ใน
การปนเข็มหลังจากเกิดอาการเตอชี่แลว โดยการปนเข็มอยางเบามือ ชาและองศาแคบจัดเปนการกระตุน
บํารุง ในทางกลับกัน การปนเข็มอยางแรง เร็วและองศากวางจัดเปนการระบาย คัมภีรหฺวังต้ีเนยจิง ภาค 
หลิงซู บทท่ี 37 กลาววา “ปนเข็มเช่ืองชาคือการบํารุง ปนเข็มรวดเร็วเพ่ือเรงการไหลเวยีนช่ีคือวิธีระบาย”  
 อีกเทคนิคหน่ึงในการปนเข็มเพื่อบํารุงหรือระบาย คือ ความแรง-เร็วและความกวางในการปน
เข็มตามหรือทวนเข็มนาฬิกา การปนเข็มโดยดันหัวแมมือไปขางหนาดวยความแรง เร็วและองศากวาง 
และถอยกลับคืนชาและเบาจัดเปนการบํารุง ในทางตรงขามการปนเข็มโดยการถอยหัวแมมือกลับดวย
ความแรง เร็วและองศากวางและดันกลับคืนดวยความชาและเบาจัดเปนการระบาย คัมภีรแพทยบทนําสู
การฝงเข็มและรมยา กลาววา “ปนเข็มโดยดันนิ้วหัวแมมือไปขางหนาคือการบํารุง ปนเข็มโดยถอยหัว
แมมือมาขางหลังคือการระบาย” 
 

 4.1.3 บํารุงหรือระบายโดยความเร็ว-ชาของการแทงและถอนเข็ม (徐疾补泻: XūJìBǔXìe) 

 เทคนิคในการบํารุงหรือระบายดวยวิธีน้ี คือ “ความเร็วในการแทงและถอนเข็ม” การกระตุน
บํารุงทําโดยการแทงเข็มอยางชา ๆ ไปยังความลึกท่ีตองการ จากน้ันดึงเข็มอยางรวดเร็วใหปลายเข็มมา
อยูใตตอชั้นผวิหนัง พักเข็มไวชั่วครูแลวถอนออก ในทางกลับกัน การระบายทําโดยการแทงเข็มอยางเร็ว 
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รวดเดียวไปยงัความลึกท่ีตองการ จากน้ันคอย ๆ ถอนเข็มออกผานแตละชั้นมาอยางชาๆ คัมภีรหฺวังต้ีเนยจิง 
ภาคหลิงซู บทท่ี 1 กลาววา “แทงเข็มชาและถอนเร็วคือวิธีบํารุง แทงเข็มเร็วและถอนชาคือวิธีระบาย” 
 

 4.1.4 บํารุงหรือระบายโดยการปดหรือเปดรูถอนเข็ม (开阖补泻 : KaīHéBǔXìe) 

 คัมภีรหฺวังต้ีเนยจิง ภาคซูเวิ่น บทท่ี 53 กลาววา “กลุมอาการแกรงเกิดจากการรุกรานของปจจัย
กอโรคภายนอก ขณะท่ีกลุมอาการพรองเกิดจากการสูญเสียเจิง้ชี่ (正气 ZhèngQì: Vital qi) เม่ือถอน
เข็มออกใหรีบกดปดรูถอนเข็มในทันทีเพื่อกันไมใหเจ้ิงชี่เสียไปจัดเปนการบํารุง ในทางกลับกัน ขณะถอน
เข็มใหโยกเข็มเพื่อทําใหรูถอนเข็มกวางขึ้น เม่ือดึงเข็มออก ปลอยใหรูถอนเข็มเปดไว จัดเปนการระบาย 
 

 4.1.5 บํารุงหรือระบายโดยทิศทางของปลายเข็ม (循经补泻: XúnJīngBǔXìe) 
 ทิศทางของปลายเข็มชี้ไปตามแนวการไหลเวยีนของเสนลมปราณจัดเปนการบํารุง กลับกันหาก
ทิศทาง ของปลายเข็มชี้ทวนหรือตานแนวการไหลเวียนของเสนลมปราณจัดเปนการระบาย ตัวอยาง เสน
ลมปราณหยางของแขน 3 เสน มีทิศทางไหลเวียนขึ้นจากมือไปยังศีรษะ หากชีป้ลายเข็มขึ้นตามแนวเสน
ลมปราณเปนการบํารุง หากชี้ปลายเข็มลงยอนแนวเสนลมปราณเปนการระบาย เปนตน 
 

 4.1.6 บํารุงหรือระบายโดยฝงเข็มสัมพันธกับการหายใจ (呼吸补泻: HūXīBǔXìe) 

 การฝงเข็มวิธีน้ีตองสังเกตการหายใจของผูปวย หากตองการระบายใหแทงเข็มเขาขณะผูปวย
หายใจเขา และถอยเข็มขณะผูปวยหายใจออก หากตองการบํารุงใหแทงเข็มและถอยเข็มในเทคนิคตรง 
กันขาม 
 

 4.1.7 บํารุงและระบายเทากนั (平补平泻: PíngBǔPíngXiè )  
 เม่ือแทงเข็มจนถึงจุดท่ีตองการและเกิดอาการไดชี่แลว ซอยเข็มขึ้นลงและ/หรือปนเข็มไปกลบั
ดวยความเบามือ ความเร็วปานกลางและระยะขึ้น-ลง-ไป-กลับ เทากัน ใหผูปวยรูสึกถงึแรงกระตุน
เล็กนอยและเม่ือถอนเข็มใหใชความเร็วปานกลาง เทคนิคน้ีเรียกวา “ผิงปูผิงเซ่ีย” ( 平 补 平 泻

PíngBǔPíngXiè: Even movement method)  เหมาะสําหรับโรคท่ัวไปหรือจุดฝงเข็มท่ีไมตองการ
เนนบํารุงหรือระบายเปนพิเศษ 
 

 4.2 การกระตุนบํารุงหรือระบายแบบผสม (复式补泻手法: FùShìBǔXièShǒuFǎ) 
 นอกเหนือจากการบํารุงหรือระบาย ดวยวิธีปกติธรรมดาท่ีกลาวมาแลวขางตน ยังมีการกระตุน 
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เพ่ือบํารุงหรือระบายท่ีมีเทคนิคการกระตุนเปนชุดท่ีซับซอนขึ้นหรือเปนกระบวนทา ซึ่งมีขั้นตอนการ 
กระตุนและชื่อเรียกโดยเฉพาะถายทอดตอกันมาต้ังแตอดีต เม่ือเลือกใชกระบวนทาแตละชุดตองทําจน
ครบขั้นตอนจึงจะเกิดผลในการรักษาเต็มท่ี ในทางปฏิบัติมีกระบวนทาการกระตุนเข็มเปนจํานวนมาก ใน
ท่ีน้ีจะยกตัวอยางมาเพียง 2 กระบวนทาท่ีนิยมใชกันแพรหลายในการบํารุงและระบาย  
 4.2.1 เผาภูผา (烧山火 : ShāoShānHuǒ) 
 เผาภูผา เปนกระบวนทาเพ่ือการบํารุง โดยการซอยเข็มกดลงหนักดึงขึ้นเบา ในแตละชั้นของ
เน้ือเยื่อ จากช้ันต้ืนลงสูชั้นลงลึกและจบขั้นตอนดวยการถอนเข็มเร็วพรอมปดรูเข็มทันที เม่ือใชวิธีน้ี
ผูปวยจะรูสึกอุนรอนในตําแหนงท่ีกระตุนเข็ม ซึ่งถือเปนสัญญาณของการสัมฤทธ์ิผลในการใชกระบวนทา 
เทคนิคน้ีเหมาะท่ีจะใชในโรคที่เปนกลุมอาการเย็นพรอง (เย็นเพราะหยางพรอง) กลุมอาการปวดท่ีเกิด
จากความเย็นและอาการชาท่ีด้ือตอการรักษา 
 กระบวนทาเร่ิมท่ีการแทงเข็มผานผิวหนังปลายเข็มอยูใตตอผิวหนัง แบงการแทงลงเปน 3 ชัน้ 
คือ ชั้นต้ืน ชั้นกลาง และ ชั้นลึก ชั้นละ 1/3 ของระยะทางจากผิวหนังไปถึงจุดท่ีตองการ เชน จุดฝงเข็ม
ลึก 1.5 ชุน แบง 3 ชั้น ชั้นละ 0.5 ชุน จากน้ันแทงเข็มลงชา ๆ เปน 3 จังหวะ จังหวะละชั้น ผานชั้นต้ืน 
ชั้นกลางและชั้นลึก และเกิดการเตอชี่หรือกระตุนจนเกิดการเตอชี่ เม่ือเตอชี่แลวดึงเข็มรวดเดียวมายัง
ตําแหนงใตตอผิวหนังคือชั้นต้ืน จากน้ันซอยเข็มดวยการ ‘กดหนัก-ดึงเบา’ ใหระยะการซอยอยูในชั้นต้ืน
จํานวน 9 คร้ัง แลวดันเข็มผานลงไปท่ีชั้นกลาง ซอยเข็มลักษณะเดียวกัน 9 คร้ัง จึงดันเข็มลงไปชั้นลึก 
ซอยเข็มทํานองเดียวกัน 9 คร้ัง ผูปวยจะรูสึกอุนรอนในตําแหนงท่ีกระตุนเข็ม ถาไมรูสึกอุนใหทําซ้ําอีก
จนกวาจะรูสกึอุน การถอนเข็มใหถอนอยางรวดเร็วและกดปดรูเข็มในทันที (รูป 1.27 A)  
 

 4.2.2 ทะลวงฟาใหเย็น (透天凉: TòuTiānLiáng) 
 กระบวนทาน้ีใชเพ่ือการระบาย เทคนิคจะตรงกันขามกับกระบวนทาแรก กลาวคือ ดึงเข็มขึ้น
เร็วแทงลงชาในแตละชั้นของเน้ือเยื่อ จากชั้นลึกมาสูชั้นต้ืน จบขั้นตอนดวยการเปดรูเข็มท้ิงไว เม่ือใช
กระบวนทาน้ี ผูปวยจะรูสึกเยน็ท่ีตําแหนงกระตุนเข็ม ถือเปนสัญญาณของการสัมฤทธ์ิผลของกระบวน
ทา เทคนิคน้ีเหมาะท่ีจะใชในโรคกลุมอาการรอนแกรง กลุมอาการปวดจากความรอน 
 แบงชั้นเน้ือเยื่อเปน 3 ชั้น เชนเดียวกับกระบวนทาแรก แทงเข็มรวดเดียวไปยังชั้นลกึถึงจุดท่ี
ตองการ ถอนเขม็ขึ้นเปน 3 จังหวะ ๆ ละ 1 ชัน้ จนปลายเข็มมาใตตอผิวหนังแลวกดแทงรวดเดียวไปยัง
จุดเดิมในชั้นลึก จนเกิดการไดชี่หรือกระตุนจนเกิดอาการไดชี่ เม่ือไดชี่แลวเร่ิมซอยเข็มใหระยะกวางอยู
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ในชั้นลึกโดย ‘กดเข็มชา-ดึงเข็มเร็ว’ จํานวน 6 คร้ัง แลวถอยเข็มมาอยูในชัน้กลาง ซอยเขม็ในลักษณะ
เดียวกัน 6 คร้ัง แลวถอยเข็มมาอยูชั้นต้ืนซอยเข็มทํานองเดียวกัน 6 คร้ัง ผูปวยจะรูสึกเย็นตรงตําแหนง
เข็ม หรือทําซ้ํากระบวนทาจนกวาผูปวยจะรูสกึเย็นท่ีตําแหนงเข็ม (รูป 1.28 B) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

รูป 1.28 A. กระบวนทา เผาภูผา (บํารุง) B. กระบวนทา ทะลวงฟาใหเยน็ (ระบาย) 
 

5. การคาเข็มและการถอนเข็ม  

 การคาเข็ม หมายถึง การปลอยเข็มคางไวกับตัวผูปวยอีกระยะเวลาหน่ึง หลงัจากแทงเข็มไปถึง
จุดและกระตุนเรียบรอยแลว การท่ีจะคาเข็มหรือไม ตลอดจนระยะเวลาในการคาเข็มขึ้นอยูกับพยาธิ
สภาพของผูปวยเปนสําคัญ กรณีท่ัวไปหลังจากแทงเข็มถึงจุดจนเกิดอาการชี่แลว  มักจะคาเข็มตอไปอีก 
15 - 20 นาที ในกรณีโรคเร้ือรัง รักษายาก มีอาการเจ็บปวดมากหรือมีกลามเน้ือหดเกร็งมาก  อาจคา
เข็มไวนานขึ้น ซึ่งในระหวางคาเข็มควรมีการกระตุนเข็มเปนระยะ ๆ ดวย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
รักษา ในบางรายท่ีแทงเข็มกระตุนแลวไมเกดิการไดชี่อาจคาเข็มไวชัว่ครูแลวมากระตุนใหมกรณีน้ีเรียก 
วา คาเข็มเพื่อรอชี ่
 การถอนเข็ม คือการดึงเข็มออกจากรางกายหลังจากเสรจ็การฝงเข็มแลว วิธีการถอนเข็มใหใช
น้ิวหัวแมมือและน้ิวชี้มือซาย กดท่ีผิวหนังรอบเข็ม ใชมือขวาจับเข็มปนไปกลับดวยองศาเล็กนอยเบา ๆ 
แลวคอย ๆ ถอนเข็มขึ้นชา ๆ จนถึงระดับชัน้เน้ือเยื่อใตผิวหนังจึงดึงออกอยางรวดเร็ว แลวใชผากอซ
หรือสําลีกดเอาไวชัว่ครูเพื่อปองกันเลือดออก ตรวจนับเข็มใหแนใจวาไมมีเข็มคางคาไวโดยไมต้ังใจ 
 

A. กระบวนทา เผาภูผา  
   (บํารุง) 

B. กระบวนทา ทะลวงฟา 
    ใหเย็น (ระบาย) 
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6. เทคนิคการฝงเข็มที่มีบันทึกในคัมภีรหฺวังตี้เนยจิง 
 คัมภีรหฺวังต้ีเนยจิง ภาคหลิงซู บทท่ี 7 กลาวถึงวิธีการฝงเข็ม 26  แบบ ไดแก  
 

 6.1 การแทงเข็ม 9 วิธ ี  เปนการแทงเข็มใหเหมาะสมตามลักษณะของอาการเจ็บปวยท่ีเปลี่ยน 
แปลงตางกัน ไดแก 
 1) แทงจุดซู (输刺 ShūCì: Shu-Point needling) ความผิดปกติของอวัยวะตันท้ังหาให
ฝงเข็มท่ี จุดอิ๋ง-นํ้าพุ (Ying-Spring) และจุดซู-ลําธาร (Shu-Stream) ของเสนลมปราณที่สังกัดกับ
อวัยวะตันน้ัน รวมกับจุดซู-หลัง (Back-Shu) ของอวยัวะน้ัน วธีิน้ีใชรักษาโรคของอวัยวะตัน 
 2) แทงจุดไกล (远道刺 YuǎnDàoCì : Distant needling) แทงเข็มท่ีจุดไกลของเสนลมปราณ
ท่ีเกี่ยวของกับอวัยวะท่ีมีปญหา โดยใชจุดท่ีอยูสวนลางของรางกายมารักษารางกายสวนบน (ใชลางรกัษา
บน) จุดไกลใชรักษาอวัยวะกลวงท้ังหก โดยเลือกใชจุดเหอลาง (Lower He-Sea points) ของอวัยวะ
กลวงท้ังหกจากเสนลมปราณเทาหยางท้ัง 3 เสน วิธีน้ีใชรักษาโรคของอวยัวะกลวง  
 3) แทงเสนลมปราณ (经刺 JīngCì: Meridian needling) แทงเข็มตามแนวเสนลมปราณที่มี
ปญหาหรือตามแนวเสนท่ีสัมพันธกับสวนของรางกายท่ีมีปญหา วิธีน้ีใชรักษาโรคของเสนลมปราณ  
 4) แทงเสนเลือดฝอย (络刺 LuòCì: Collateral needling) แทงเข็มบนเสนเลือดเล็ก ๆ ท่ีอยู
ต้ืนในผิวหนังเพ่ือขจัดเลือดค่ังคางติดขัด วิธีน้ีใชรักษาโรคของเสนลมปราณยอย 
 5) แทงแซะ (分刺 FēnCì: Crack needling) แทงเข็มไปยังเน้ือเยื่อแวดลอมตําแหนงท่ีมี
ปญหา ใชรักษาอาการปวดกลามเน้ือ กลามเน้ือออนแรงและผลตกคางจากการบาดเจ็บในอดีต  
 6) แทงระบาย (大写刺 DàXiěCì: Evacuation needling) ใชเข็มรูปกระบ่ีกรีดผิวหนังเพ่ือ
ระบายหนองหรือเลือดปนหนองหรือของเหลวท่ีค่ังคางอยู 
 7) แทงต้ืน (毛刺 MáoCì: Shallow needling) เปนวิธีรักษาโรคท่ีอยูต้ืนในระดับผิวหนัง ใน
ปจจุบันวิธีน้ีถูกพัฒนาเปนเข็มผิวหนัง 
 8) แทงดานตรงขาม (巨刺 JùCì: Contralateral needling) แทงเข็มไปยังจุดท่ีอยูดานซาย 
ของรางกายเพี่อรักษาพยาธิสภาพท่ีอยูดานขวา หรือในทํานองกลับกัน แทงซายรักษาขวา-แทงขวารกัษา
ซาย 
 9) แทงเข็มรอน (焠刺 CuìCì: Heat needling) วิธีน้ีใชเข็มท่ีเผาไฟจนรอนเปนสีแดง เหมาะ
กับการรักษาโรคปวดตามขอ วัณโรคตอมนํ้าเหลือง แผลจากสภาวะอิน (ไมมีอาการแดง รอน) 
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 6.2 การฝงเข็ม 12 แบบ  เพื่อใชรักษาโรคของ 12 เสนลมปราณ ในระดับตางกัน 
 1) ฝงคู (偶刺 ǒuCì: Coupled puncture) คือการฝงเข็มดานหนาอกและดานหลัง ในจุดท่ีอยู
ระดับตรงกัน เรียกวา จุดคูอิน-หยาง วิธีน้ีใชรกัษาอาการเจ็บหัวใจและเจ็บหนาอก 
 2) ฝงจุดสื่อ (报刺 BàoCì: Trigger puncture) วิธีน้ีใชรกัษาอาการปวดที่ตําแหนงปวดเคลื่อน
ไปหลายแหง หาจุดเจ็บท่ีแนนอนจุดเดียวไมได โดยการแทงเข็มตรงไปท่ีจุดกดเจ็บและคาเข็มไวชั่วครู ใชมือ
ซายคลําหาจุดเจ็บจุดอื่นแลวถอยเข็มเพื่อแทงชี้ไปยังจุดกดเจ็บท่ีพบใหม โดยไมถอนเข็มออก  
 3) ฝงฟนฟู (恢刺 HuīCì: Lateral puncture) ฝงเข็มโดยแทงตรงลงไปขางใดขางหน่ึงของ
กลามเน้ือท่ีปวดจนเกิดอาการไดชี่ จากน้ันถอยเข็มแลวแทงลงไปใหมใหปลายเข็มชี้ไปรอบๆ บริเวณของ
เอ็นและกลาม เน้ือท่ีปวดและเกร็ง อีกวิธีหน่ึง ปกใหเตอชี่ในตําแหนงท่ีปวด จากน้ันดึงเข็มขึ้นแลวใหมี
การเคลื่อนไหวบริเวณท่ีปกเข็ม และปกลงในตําแหนงท่ีปวดใหมใหเตอชี่ จากน้ันดึงเข็มขึ้นแลวใหมีการ
เคลื่อนไหวบริเวณท่ีปกเข็มอีก 
 4) ฝงสามเลม (齐刺 JìCì: Triple puncture) ฝงเข็ม 3 เลมลงไปยงัพ้ืนท่ีเดียวกันโดยใหเข็ม
หน่ึงอยูตรงกลาง ท่ีเหลอืแทงขางตอเลมแรกขางละเลม โดยแทงเอยีงเล็กนอยใหปลายเข็มชี้เขาหาเลมแรก 
วิธีน้ีใชรักษาอาการปวดท่ีเกิดจากลมเย็นกอโรคท่ีเปนในพื้นท่ีไมมากแตโรคอยูลึก 
 5) ฝงหาเลม (扬刺 YángCì: Quintuple puncture) ฝงเข็มในพื้นท่ีเดียวกันจํานวน 5 เลม 
โดยเข็มแรกแทงตรงเปนศูนยกลาง เข็มท่ีเหลือแทงลอมรอบโดยเอียงปลายเขม็เขาหาเข็มแรก วิธีน้ีใช
รักษาอาการท่ีเกิดจากลมเย็นกอโรคท่ีมีพื้นท่ีคอนขางกวาง และโรคอยูต้ืน 
 6) ฝงขวาง (直针刺 ZhíZhēnCì : Horizontal puncture) ใชมือซายหยบิผิวหนังขึ้นเล็กนอย 
แลวแทงเข็มเขาผิวหนังในแนวขวางหรือแนวราบ ตัวเข็มจะอยูในชั้นใตผิวหนัง ใชรักษาอาการท่ีเกิดจาก
ลมเย็นกอโรคท่ียังจํากัดอยูในชัน้ต้ืน 
 7) ฝงระบาย (输刺 ShūCì : Shu puncture) วิธีน้ีใชการแทงเข็มตรง 2-3 จดุ คอนขางลกึ แลว
ถอนเข็มออกอยางรวดเร็ว ใชรักษากลุมอาการรอนท่ีเกิดจากชี่เกิน 
 8) ฝงเฉียด (短刺 DuǎnCì: Short puncture) แทงเข็มเขาพรอมกับปนเข็มเล็กนอย แทงเข็ม
ตรงไปยังกระดูกท่ีมีอาการปวดจากโรคขออกัเสบ คอย ๆ ดันเข็มจนปลายเข็มเฉียดใกลกระดูก จากน้ัน
ถอยเข็ม-ดันเข็ม-ปนเข็ม อยางนุมนวล ในตําราวา “คลายกบัการขัดกระดูก” ใชรักษาโรคขออักเสบท่ีมี
อาการปวดกระดูกจากความเย็น 
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 9) ฝงผิว (浮刺 FúCì: Superficial puncture) คือการแทงเข็มเฉียง หรือแทงเข็มต้ืน ๆ เพ่ือ
รักษากลามเน้ือหดเกร็งจากความเย็น วิธีน้ี พัฒนาเปนเข็มสอดผิวหนังในปจจบัุน 
 10) ฝงอิน (阴刺 YīnCì: Yin puncture) เปนการฝงเข็มท่ีจุด TaiXi (KI 3) ท้ังสองขาง
พรอมกัน และกระตุนพรอมกัน ใชรักษาอาการแขนขาเย็น และกลุมอาการเย็น  
 11) ฝงประชิด (傍针刺 BàngZhēnCì: Adjacent puncture) แทงเข็ม 2 เลมไปยังจุดท่ีมี
ปญหา เลมหน่ึงแทงตรง อีกเลมแทงเฉียงใหปลายเข็มเขาหาเลมแรก ใชรกัษาโรคขออักเสบเรื้อรัง 
 12) ฝงย้ําต้ืน (赞刺 ZànCì: Repeated shallow puncture) เปนการแทงเข็มตรงซ้ํา ๆ ในชั้น
ต้ืนแลวถอนเข็มอยางรวดเรว็เพ่ือใหเกิดเลือดออก ใชในการรักษาฝฝกบัวและไฟลามทุง 
 

 6.3 การปกเข็ม 5 เทคนิค  เพ่ือรักษาโรคท่ีเกี่ยวของกับอวัยวะตันท้ังหา 
 1) ปกต้ืนมาก (半刺 BànCì : Extreme shallow puncture) เปนการปกเข็มต้ืนและถอนเข็ม
ออกในทันทีโดยไมใหมีการบาดเจ็บของกลามเน้ือ เทคนิคน้ีใชรักษาโรคท่ีสมัพันธกับปอดท่ียังจํากัดอยู
ในชั้นผิวของรางกาย เปนการขจัดหรือระบายปจจัยกอโรคท่ียงัอยูต้ืนในชั้นผิวหนัง ใชรักษาอาการไข ไอ 
หอบจากลมเย็นกอโรค และโรคผิวหนัง 
 2) ปกลายเสอืดาว (豹文刺 BàoWénCì : Leopard-Spot puncture) เปนการปกเสนเลือด
ขนาดเล็กท่ีอยูรอบรอยโรคท้ังสีด่านเพื่อใหมีเลือดออก เน่ืองจากหัวใจควบคุมเสนเลือดและการไหลเวียน
ของเลือด เทคนิคน้ีจึงมุงเนนไปท่ีเลือดและชี่ ใชในการรักษาบริเวณท่ีมีอาการบวมแดง รอนและปวด   
 3) ปกรอบขอ (关刺 GuānCì : Joint puncture) เปนการปกเข็มขนาบเสนเอ็นท่ีอยูรอบขอตอ
แขนหรือขาแตตองไมใหเกิดเลือดออก ใชในการรักษาโรคปวดขอ เทคนิคน้ีมีเปาหมายท่ีโรคท่ีสัมพันธ
กับตับ เน่ืองเพราะตับควบคุมเสนเอ็น 
 4) ปกตีนไก (合谷刺 HéGǔCì: HeGu puncture) การปกเข็มเทคนิคน้ีเร่ิมท่ีการปกลึกเขาไป
ในชั้นของกลามเน้ือท่ีมีปญหา จากน้ันดึงเข็มกลับมายังชั้นใตผิวหนัง แลวดันเข็มเขาไปใหมโดยเฉียง
ปลายเข็มไปดานซาย 45 องศากับแนวเขม็แรก แลวดึงกลับมาช้ันใตผิวหนังอกีครัง้แลวดันไปดานขวา 45 
องศากับแนวเขม็แรก แนวเข็มท้ังสามจะเปนภาพคลายตีนไก เทคนิคน้ีใชรักษากลามเน้ือท่ีมีอาการปวด 
ซึ่งเปนโรคท่ีสัมพันธกับมาม เพราะมามควบคุมกลามเน้ือ 
 5) ปกกระดูก (输刺 ShūCì: Shu puncture) เปนการปกเข็มลึกไปยังกระดูกเพื่อรักษาอาการ
ปวดกระดูก เทคนิคน้ีมีเปาหมายรักษาโรคท่ีสัมพันธกับไต เพราะไตควบคุมกระดูก 
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การรักษาดวยเข็มและเทคนิคประเภทอ่ืน 
1. การรักษาดวยเข็มสามเหลี่ยม (三棱针法 SānLíngZhēnFǎ: Three-edged needle 

therapy) 
 การใชเข็มท่ีมีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมคลายลิ่ม แทงเขาท่ีตําแหนงซึ่งเลือกอยางเหมาะสมใหมี
เลือดออกเล็กนอยทําใหหายจากอาการเจ็บปวย เรียกวิธีน้ีวา “การรักษาดวยเข็มสามเหลี่ยมหรือเข็มซานหลิง” 
ในอดีตเรียกวา ชื่อลัว่ หรือ ชื่อเสวี่ยลัว่ (刺络，刺血络 CìLuò, CìXuěLuò) หมายถึง แทงใหมี
เลือด ออกหรือแทงหลอดเลือด ปจจุบันเรียกวา การปลอยเลือด (Blood letting or Bleeding 
therapy) 
 เข็มสามเหลี่ยม ทําจากโลหะสเตนเลสยาว 2 ชุน หรือประมาณ 5-6 ซม. ตัวเข็มกลมยาวเปนดาม
สําหรับจับ ปลายเข็มเปนสามเหลี่ยมดานเทาสอบปลายท่ีแหลมคมสําหรับแทง (รูปท่ี 1.3) 
 

 1.1 ขอบงใช 
 การรักษาดวยเขม็สามเหลี่ยมมีสรรพคุณชวยเพิม่การไหลเวียนของชีแ่ละเลือดในเสนลมปราณ
หรือทะลวงเสนลมปราณ กระจายเลือดท่ีค่ังคางติดขัด เปดทวาร ระบายรอน ลดอาการบวม บรรเทา
ปวด เข็มสามเหลี่ยมมีสรรพคุณเดนในการรักษา  
 1) การปดกั้นของเสนลมปราณ (Blockage of the meridians)   
 2) เลือดค่ังคาง (Blood stasis)  
 3) กลุมอาการเกิน (Excess syndrome)  
 4) กลุมอาการรอน (Heat syndrome)  
 5) อาการปวดตาง ๆ  
 การรักษาดวยเขม็สามเหลี่ยมใชไดท้ังโรคเฉียบพลันและเรือ้รงั เชน ไขสงู หมดสติ กลุมอาการปด
ในโรคหลอดเลือดสมอง เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดตา ตาแดง ฟกช้ํา ฝระยะแรก ริดสีดวงทวาร บวมหรือ
เลือดค่ังเฉพาะท่ี ชาตามน้ิวมือน้ิวเทา เปนตน 

 1.2 เทคนิคการใชเข็มสามเหลี่ยม   เข็มสามเหลี่ยมมีวิธีการใช 4 ลกัษณะ ไดแก 
 1) การเจาะจุด (点刺 DiǎnCì: Spot pricking) โดยเลือกตําแหนงหรือจุดท่ีตองการเจาะ บีบ
เคน เบา ๆ ใหเลือดไปค่ังบริเวณท่ีจะเจาะ เช็ดดวยแอลกอฮอล 70% มือขวาจับดามเข็มดวย
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น้ิวหัวแมมือ น้ิวชี้และน้ิวกลาง ใหปลายเข็มโผลออกมา 3-5 มิลลิเมตร เล็งตําแหนงท่ีตองการเจาะใหแมนยํา 
ท่ิมเข็มลงอยางเร็วใหลกึประมาณ 0.1 ชุน แลวดึงเข็มออกทันที ปลอยใหเลือดไหลออกหรือบีบไลเบา ๆ 
ใหเลือดไหลออกเล็กนอย จากนั้นใชสําลีแหงกดรอยเข็มหามเลือด ตําแหนงท่ีใชเจาะคือ จุดปลายน้ิวมือ-
น้ิวเทา เชน จุดจิ่ง-ตานํ้า (Jing-Well),  ShiXuan (ET-UE11) หรือ บริเวณศีรษะใบหนา เชน 
TaiYang (EX-HN5) และยอดหู (Ear apex) 
 

 2) การเจาะหลอดเลือดดํา (刺络 CìLuò: Vessel pricking) โดยการรัดเหนือตําแหนงหลอด
เลือดดําท่ีตองการเจาะ เช็ดดวยแอลกอฮอล 70% จับดามเข็มดวยมือขวา เล็งตําแหนงหลอดเลือดดําให
แมนยํา ท่ิมเข็มแทงลงอยางเร็วใหลึกประมาณ 2 – 3 มิลลิเมตร แลวดึงเขม็ออกทันที ปลอยใหเลือด
ไหลออกหรือกดไลเลือดเบา ๆ เม่ือเลือดหยุดใหใชสําลีแหงกดปดรอยเข็ม ตําแหนงจุดท่ีใชบอย ไดแก 
จุด QuChi (LI11), WeiZhong (BL40)  
 

 3) การเจาะเปนกลุม (散刺 SànCì: Clumpy pricking)  หรืออีกชื่อเรียกวา จิ้มเปนรอย
เหมือนลายเสือดาว (豹纹刺 BàoWénCì) จํานวนครั้งของการท่ิมเข็มขึ้นกับขนาดของตําแหนงท่ี
ตองการรักษา อาจเปน 10-20 ครั้ง หรือมากนอยกวากไ็ด รูปแบบการท่ิมเข็มจะวนเปนวงกลมจาก
ภายนอกสูภายใน วิธีน้ีมีสรรพคุณในการระบายเลือดเสีย ลดการบวมนํ้า สงเสริมการไหลเวียนเลือดและชวย
ทะลวงเสนลมปราณ มักใชในกรณีท่ีมีเลือดค่ังหรือบวมเฉพาะท่ี บวมนํ้า ฝและกลากเกลื้อน   
 4) การเข่ียหรือบง (挑刺 TiāoCì: Picking) ใชมือซายหยิบดึงผิวหนังท่ีตองการจะบง จากน้ัน
ใชเข็มท่ิมลงลึก 1 – 2 มม. เขี่ยสะกิดใหเปนแผล เพ่ือทําใหมีเลือดหรือของเหลวไหลออกเลก็นอย บางคร้ัง
อาจเขี่ยหรือสะกิดลึกถงึ 5 มม. เพ่ือทําใหเสนใยของเน้ือเยื่อบางสวนขาดออก จากน้ันปดทับดวยผาปด
แผล มักใชในการรักษาอาการปวดกลามเน้ือรอบหัวไหล ปวดกระเพาะอาหาร โรคของกระดูกคอเสื่อม 
นอนไมหลับ หอบหืด ปวดศีรษะ  
 การปลอยเลือดพิจารณาทําวันละ 1 คร้ัง วันเวนวัน 1-3 คร้ัง นับเปน 1 รอบการรักษา (Course)  
 

 1.3 ขอควรระวัง    
 1) กอนใชวิธีน้ีตองอธิบายใหผูปวยเขาใจและยินยอม 
 2) อุปกรณและทุกขั้นตอนการรักษาตองทําดวยเทคนิคปลอดเชื้อ 
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 3) การเจาะจุด ตองทําดวยความรวดเร็ว แมนยํา เบามือ ไมควรปลอยเลือดออกมากเกินไป และ
หามท่ิมแทงถูกหลอดเลือดแดง 
 4) ควรหลีกเลีย่งการรักษาในผูท่ีสภาพรางกายออนแอ สตรมีีครรภหรือหลังคลอดบุตร ผูท่ีปวย
หรือรัยาท่ีทําใหเลือดออกแลวหยุดยาก 
 5) วิธีน้ีอาจทําใหผูปวยเปนลมได ควรจัดทาใหเหมาะสมและไมทําใหผูปวยหวาดกลัวหรือเจ็บเกินไป 
 

2. การรักษาดวยเข็มผิวหนัง (皮肤针 PíFūZhēn: Skin or dermal needle therapy) 
 เข็มผิวหนังท่ีนิยมใช ไดแก เข็มดอกเหมยและเข็มเจ็ดดาว (รูปท่ี 1.4) โดยใชเคาะหรือตีบน
ผิวหนังบริเวณจุดฝงเข็มหรือตําแหนงท่ีเหมาะสม เน่ืองจากระบบผิวหนังเชื่อมตอกับระบบเสนลมปราณ 
และเสนลมปราณเชื่อมโยงอวัยวะภายใน การกระตุนผิวหนังท่ีเหมาะสมจึงเปนการกระตุนการทํางานของ
ระบบเสนลมปราณและปรับการทํางานของอวัยวะภายในดวย หากอาการของโรคปรากฏในระดับผิวหนัง 
การกระตุนดวยเข็มผิวหนังจะชวยฟนฟูการทํางานของอวัยวะภายใน ทําใหอาการเจ็บปวยหายได 
 

 2.1 ขอบงใช 
 การเคาะดวยเข็มผิวหนังเหมาะสมอยางยิ่งในการรักษาความผิดปกติของระบบประสาทและโรค
ของผิวหนัง เชน มึนงงและวิงเวียน อัมพฤกษ-อัมพาต ผิวหนังอักเสบ รวมท้ังสามารถประยุกตใชรักษา
โรคอื่น ๆ ไดอยางกวางขวาง ไดแก นอนไมหลับ อาการปวดตางๆ เชน ปวดศีรษะ ปวดตามขอ ปวดเอว 
ปวดประจําเดือน โรคระบบทางเดินอาหาร เชน โรคกระเพาะอาหาร ทองผูก โรคระบบหายใจ เชน 
ทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน โรคหวัด อาการไอ  โรคตา เชน สายตาสั้น ประสาทตาเสื่อม และผมรวง  
 

 2.2 เทคนิคการใชเข็มผิวหนัง 
 การจับเข็มและการเคาะ จับกําใหปลายดามเข็มอยูในอุงมือ น้ิวชี้เหยียดออกวางปลายน้ิวลงบน
ดามเข็ม ถือเข็มใหหัวเข็มอยูเหนือตําแหนงท่ีจะเคาะ เคาะเข็มลงตรง ๆ โดยใชแรงเคาะจากขอมือ เม่ือ 
ปลายเข็มสัมผัสกับผิวหนังใหดีดกลับทันที เคาะซํ้าจนเกิดผลตามความตองการ   
 รูปแบบการเคาะ   การเคาะเข็มผิวหนังแบงตามตําแหนงในการเคาะเปน 3 แบบ ไดแก  



บทท่ี 1 เทคนิคการฝงเข็ม 
 

 

35

 1) เคาะไลตามแนวเสนลมปราณ เข็มผิวหนังใชเคาะตามแนวเสนลมปราณไดทุกสวนของรางกาย 
แตนิยมใชเคาะไลเสนลมปราณบริเวณดานหลังต้ังแตคอลงมาจนถึงกระเบนเหน็บ ไดแก เสนลมปราณ
เทาไท หยางกระเพาะปสสาวะ และเสนลมปราณตู  
 2) เคาะลงบนจุด เลือกเคาะจุดตามสรรพคุณของจุดฝงเข็มท่ีตองการรักษา นิยมใชกับจุดนอก
ระบบตามแนวขางกระดูกสันหลงัหรือ ฮวาถวอเจี๋ยจ่ี (HuáTuóJiāJǐ) และจุดอาซ่ือ (Ashì) 

 3) เคาะบนตําแหนงพยาธิสภาพ หรือ เคาะบนรอยโรค โดยเคาะวนเปนวงจากรอบนอกเขาหา
ศูนย กลางหรือเคาะใหกระจายไปท่ัวบริเวณ เชน เคาะรักษาอาการปวดจากเลอืดค่ังของขอเทาแพลง 
หรือ เคาะรักษากลากเกลื้อน  
 แรงเคาะ   แรงที่ใชในการเคาะเข็มผิวหนังแบงเปน 3 ระดับ ไดแก  
 1) ระดับเบา ใชแรงเคาะเพียงเพ่ือใหผิวหนังปรากฏเปนรอยแดงจาง ๆ การเคาะเบาใชกับบริเวณ
ศีรษะ ใบหนา หรือผูปวยสภาพรางกายออนแอ ผูสงูอายุ สตรีมีครรภ หรือโรคในกลุมอาการพรอง โรคเร้ือรัง
ท่ีเกิดอาการพรอง 
 2) ระดับปานกลาง ใชแรงก้ํากึง่ระหวางการเคาะเบากับเคาะหนัก โดยผิวหนังท่ีเคาะจะปรากฏรอย
แดงและบวมเล็กนอยแตไมมีเลือดซึมออก กรณีท่ัวไปในการรกัษาดวยเข็มผิวหนังจะใชแรงเคาะในระดับ
ปานกลาง     
 3) ระดับหนัก ใชแรงเคาะคอนขางมากจนผิวหนังปรากฏเปนรอยแดง บวมและมีเลือดซึมออก
เล็กนอยแตไมถงึกับช้ําเปนจ้ําเลือด แรงเคาะหนักมักใชตรงตําแหนงท่ีปวดบริเวณหลังและสะโพก หรือ
ผูปวยท่ีรางกายกํายําสภาพแขง็แรง หรือโรคในกลุมอาการแกรง หรือกลุมอาการปวยเฉียบพลนั 
 ระยะการรกัษา สามารถเคาะรักษาไดทุกวันหรือเวนวัน วันละ 1 คร้ัง 10 ครั้งนับเปน 1 รอบการ
รักษา เม่ือจบรอบการรักษา พัก 3 – 5 วัน 
 

 2.3 ขอควรระวัง  
 1) ตรวจสอบอปุกรณกอนใชทุกครั้ง โดยเฉพาะหัวเข็ม กลุมเข็มตองอยูในระยะหางตามรูปแบบ
ของเข็ม ตัวเข็มต้ังตรงขนานกันไมเฉเอียง ปลายเข็มไมคดงอหรือเปนตะขอและอยูในระนาบเสมอกัน  
 2) เข็มสามารถใชซ้ําไดกับผูปวยรายเดิม โดยการบํารุงรักษาอุปกรณตามเทคนิคปราศจากเชื้อ หามใช
เข็มซ้ํากับผูปวยรายอ่ืน  
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 3)  ผิวหนังบริเวณท่ีจะทําการรักษา ตองทําตามเทคนิคปลอดเชื้ออยางเครงครัด 
 4) รักษาระดับความแรงและจงัหวะการเคาะเข็มท่ีสมํ่าเสมอ ไมเคาะตวัดหรือสะบัดปลาย เพราะ
จะทําใหเจ็บมาก  
 5) หามเคาะบริเวณผิวหนังท่ีเปอย เปนแผลหนอง บริเวณท่ีมีการติดเชื้อหรือเสี่ยงตอการติดเชือ้ 
 6) การเคาะหนักท่ีมีรอยเข็มมีเลือดซึม ควรเช็ดทําความสะอาดบาดแผลใหเรียบรอย 
 7) ไมควรเคาะบริเวณท่ีมีปุมกระดูกปูดนูน 
 

3. การรักษาดวยเข็มสอดผิวหนัง (皮内针 PíNèiZhēn: Intradermal needle therapy) 
 เข็มสอดผิวหนัง หรือ เข็มติดผิวหนัง เปนเทคนิคในการรักษาอีกแบบหน่ึง โดยใชเข็มท่ีผลิตขึ้น
โดยเฉพาะกดหรือสอดติดไวท่ีผิวหนังแลวปดทับดวยเทปกาว ใหเข็มคาอยูท่ีผิวหนังเปนระยะเวลาหน่ึง 
เข็มจะกระตุนจุดตลอดเวลา เปนการกระตุนการทํางานของระบบเสนลมปราณและปรับการทํางานของ
อวัยวะภายใน 

 เข็มสอดผิวหนังท่ีนิยมใชมี 2 แบบ คือ เข็มกด (เข็มรูปตะปูกด - Thumbtack type) และ เข็ม
สอดผิว (เข็มรูปเมล็ดขาวสาล ี- Grain-like type) (รูปท่ี 1.6) 
 3.1 ขอบงใช 
 ใชรักษาโรคท่ีเร้ือรังหรือกลุมอาการปวด ซึ่งตองการกระตุนจดุและการคาเข็มเปนเวลานาน เชน 
ปวดศีรษะ นอนไมหลับ ปวดกระเพาะอาหาร ปวดถุงนํ้าดี ปวดประจําเดือน ปวดมดลูกหลังคลอด ปวด
เอว เด็กปสสาวะรดท่ีนอน อัมพาตเสนประสาทใบหนา โรคหืด ความดันโลหิตสูง เปนตน 

 3.2 เทคนิคการใชเข็มสอดผิวหนัง 
 โดยท่ัวไป เข็มกดนิยมใชในการฝงเข็มใบหู สวนเข็มสอดมักใชกับจุดฝงเข็มบนรางกาย แตจะนํา
เข็มกดมาประยุกตใชกับจุดบนรางกายกไ็ด เขม็มีขนาดเล็กจึงอาจใชเข็มหลายอันติดเปนกลุมบนจุดหรือ
ในแนวเสนลมปราณ ตามความเหมาะสม 
 เน่ืองจากเข็มมีขนาดเล็ก การจับดวยน้ิวมือจึงไมสะดวกและมีโอกาสถกูเข็มท่ิมตําหรือปนเปอนไดงาย ควร
จับเข็มดวยปากคีบเน้ือเยื่อ (Tissue forceps) หรือคีมจับเสนเลือด (Arterial camp) ขนาดพอเหมาะ  
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 เข็มกด ใหวางปลายเข็มตรงกับจุดท่ีตองการ กดเข็มต้ังฉากกับผิวหนังจนหัวเขม็ชิดกับผิวหนัง ซึ่ง
เข็มจะไมลงลึก เน่ืองจากตัวเขม็ยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร และหัวเข็มบานกวางปองกันไมใหเข็มเลื่อน
เขาไปไดอีก  จากน้ันปดทับดวยเทปกาวท่ีไมหลุดลอกงายเพราะตองคาเข็มไวเปนเวลานาน 
 เข็มสอด ใหวางปลายเข็มตรงกบัจุดท่ีตองการ แลวดันเข็มเขาไปลึกประมาณ 5 – 8 มิลลิเมตร  
(ตัวเข็มยาว 10 มม.) โดยสอดเข็มแนวเฉียงราบใหหัวเข็มวางราบกับผิวหนังไดพอดี แลวปดทับดวยเทป
กาวท่ีไมหลุดลอกงาย 
 ระยะเวลาในการคาเข็ม ขึ้นอยูกับขอบงใชตามพยาธิสภาพของโรค เข็มสามารถคาไวไดนาน 1 – 
5 วัน หรืออาจนานถึง 1 สัปดาห อยางไรก็ตามระยะเวลาของการคาเข็มมักแปรผันตามสภาพอากาศและ
ตําแหนงท่ีติดเข็ม โดยหากสภาพอากาศรอน เหงื่อออกงาย หรือตําแหนงท่ีติดเข็มสกปรกงาย มักคาเข็ม
ไวไมเกิน 1 – 2 วัน ขณะคาเข็มสามารถใหผูปวยกระตุนเข็มโดยการกดย้ํา หรือ กดคลึงเบา ๆ นาน 1 – 
2 นาที ทุก 4 ชั่วโมง  
 3.3 ขอควรระวัง   

 1) บริเวณท่ีติดเข็มและขั้นตอนการติด ตองทําภายใตเทคนิคปลอดเชื้ออยางเครงครัด 
 2) หลีกเลี่ยงการติดคาเข็มในบริเวณขอหรือตําแหนงท่ีมีการเคล่ือนไหวอยูตลอดเวลา เพราะจะทํา
ใหเจ็บหรือขัดขวางการเคลื่อนไหว เม่ือติดเข็มเสร็จควรใหผูปวยทดลองเคลื่อนไหวในอิริยาบถตาง ๆ หากมี
อาการเจ็บหรือขัดขวางการเคลื่อนไหว ควรแกไขใหเรียบรอย 
 3) ไมติดเข็มในบริเวณผิวหนังเปอย เปนแผล หรือมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
 4) ขณะคาเข็ม ควรดูแลผิวหนังบริเวณท่ีติดเข็มใหสะอาด ระวงัการปนเปอนอันจะนําไปสูการติด
เชื้อ หากไมแนใจใหถอดเข็มท้ิง เช็ดทําความสะอาดรอยเข็มดวยแอลกอฮอล 70%  
4. การกระตุนเข็มดวยไฟฟา (电针 DiànZhēn:  Electro-Acupuncture) 
  การกระตุนเข็มดวยไฟฟาเปนการปองกันและรกัษาโรคแบบหน่ึง โดยเม่ือแทงเข็มลงบนจุดจน
เกิดการไดชี่แลว จึงใชสายไฟตอจากเข็มไปยังเคร่ืองกระตุนไฟฟา แลวเปดไฟฟาในความถี่และรูปแบบ
ตามขอบงใช  



  การฝงเข็ม รมยา เลม 2 

 

38 

 เครื่องกระตุนเข็มไฟฟา มีขนาดและรูปทรงแตกตางกันตามวัตถุประสงคของการใชงาน  เครื่องกระตุน
เข็มไฟฟาถูกพฒันาเพื่อใชกระตุนเข็มรวมกับการฝงเข็มโดยเฉพาะ มีความปลอดภัย สามารถควบคุม
จังหวะและความแรงในการกระตุนได ใชทดแทนการกระตุนดวยมือ   

 
 

        รูปท่ี  1.29 เคร่ืองกระตุนเข็มไฟฟา 
 
 

 4.1 วิธีการใชเครื่องกระตุนเข็มไฟฟา    
1) โดยท่ัวไป มักเลือกกระตุนเข็มท่ีจุดหลักและจุดรองท่ีจําเปน ประมาณ 1-3 คู โดยกระตุน

ดวยไฟฟาขณะคาเข็ม กอนกระตุนเข็มดวยไฟฟาตองทําเทคนิคการฝงเข็มใหครบขั้นตอนกอน กลาวคือ 
แทงเข็มจนเกิดการไดชี่และกระตุนเข็มเพื่อบํารุงหรือระบายแลว จึงคาเข็มไวเพ่ือการกระตุนดวยไฟฟา  

2) ปรับแรงขับกระแสไฟฟาท่ีตัวเคร่ืองใหอยูท่ีตําแหนงศูนย ในหนึ่งเตาเสียบจะมีสายไฟ 2 เสน 
เสนหน่ึงเปนขั้วบวกอีกเสนเปนขั้วลบ ขั้วลบจบัท่ีจุดหลัก ขั้วบวกจับท่ีจุดรอง แตตองไมจับบนเข็มเลม
เดียวกันและไมจับคูขามเสนกึง่กลางของรางกาย (หมายถึง ใหจับคูเข็มอยูในซีกซายหรือซีกขวาดาน
เดียวกัน ไมจบัขั้วหน่ึงซีกซายอีกขัว้ซกีขวาของรางกาย) จากน้ันเปดเคร่ือง เลอืกรูปแบบและความถีข่อง
คลื่นไฟฟาท่ีตองการ แลวคอย ๆ ปรับหมุนปุมเพ่ิมแรงสงกระแสไฟฟาจนถงึระดับท่ีผูปวยรูสึกพอทนได 
เวลาในการกระตุนไฟฟาประมาณ 5-20 นาที หรืออาจนานมากกวาน้ันในบางกรณี เชน ในรายท่ีมีอาการ
ปวดรุนแรงหรือการฝงเข็มรวมกับวิสัญญี 

3) ความแรงของกระแสไฟฟา เม่ือเปดเพิ่มไฟเขาแรงระดับหน่ึงเข็มและเน้ือเยื่อระหวางเข็มสอง
ขั้วจะมีการสั่นกระตุกตามความถี่และรูปแบบกระแสท่ีต้ังไว ผูปวยจะรูสึกชาหรือปวดพอทนได เรียก
ความแรงระดับน้ีวา “ระดับรูสึก (Feeling threshold)” เม่ือเพิ่มความแรงขึ้นอีกผูปวยจะรูสึกปวดจน
ทนไมได เรียกความแรงระดับน้ีวา “ระดับปวด (Pain threshold)” ความแรงในการกระตุนท่ีเหมาะสม
ควรอยูระหวางสองระดับน้ี ซึ่งจะแตกตางกันในผูปวยแตละรายและตําแหนงจุดบนรางกาย สวนใหญมัก
ปรับความแรงโดยยึดถือตามความทนไดของผูปวยเปนเกณฑ ในบางรายเม่ือกระตุนไฟฟาไปชั่วครู
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ความรูสึกตอแรงกระตุนจะลดลงหรือหายไป กรณีน้ีสามารถปรับความแรงกระแสไฟฟาเพ่ิมไดอีก หรือ
อาจหยุดเครื่องกระตุน 1-2 นาที แลวเร่ิมกระตุนใหม 

4) เครื่องกระตุนเข็มไฟฟาสวนใหญสามารถปรับต้ังเวลาในการกระตุนได เม่ือครบเวลาท่ีต้ังไว
เครื่องจะตัดการทํางานโดยอัตโนมัติและสงสัญญาณเตือน เม่ือครบเวลาหรือตองการหยุดกระตุน ใหหมุน
ปุมความแรงกลบัไปท่ีศูนย แลวปดเครื่อง เก็บสายไฟและถอนเข็มออกตามขั้นตอนการถอนเข็มปกติ  
 

 4.2 สรรพคุณและขอบงใชเครื่องกระตุนเข็มไฟฟา  
การกระตุนดวยไฟฟาท่ีเหมาะสม ผานเข็มท่ีคาอยูตามจุดตาง ๆ สงผลตอรางกายในหลายดาน 

ไดแก ชวยปรับการทําหนาท่ีของอวัยวะภายใน บรรเทาปวด บรรเทาการหดเกร็งของกลามเน้ือ ชักนําให
สงบงวง (Induce sedation) และเพ่ิมการไหลเวียนเลือด ความถี่และรูปแบบของคลื่นไฟฟาท่ีแตกตาง
กันยอมสงผลในการรักษาท่ีตางกันดวย คลื่นความถี่สูงระหวาง 50–100 คร้ังตอวินาที เรียกวา “คลื่นถี่ 
หรือ Dense wave” คลื่นความถี่ตํ่าระหวาง 2 – 5 คร้ังตอวินาที เรียกวา “คลื่นหาง หรือ Rarefaction 
wave”  

การกระตุนดวยไฟฟามีหลายรปูแบบ ไดแก คลื่นถี่แบบตอเน่ือง (Continuous dense wave), คลื่น
หางแบบตอเน่ือง (Continuous rarefaction wave), คลื่นหางสลับคลื่นถี ่ (Rarefaction-dense wave), 
กระตุนสลับหยดุเปนชวง (Intermittent wave) และ คลื่นรูปฟนเลื่อย (Sawtooth wave) ความถีแ่ละ
รูปแบบคลื่นในการกระตุนขึ้นอยูกับพยาธิสภาพท่ีตองการรักษาเปนสําคัญ 
 คลื่นถี่ (Dense wave) ชวยชักนําใหเกิดผลในการระงับยับยั้งตอเสนประสาทรับความรูสึกและ
เสน ประสาทสั่งงาน มักใชเพือ่ทําใหสงบหรืองวง บรรเทาปวด คลายกลามเน้ือและเสนเลือดท่ีหดเกร็ง 
ใชระงับความรูสกึและการเคลื่อนไหวเพื่อการดมยาผาตัด  
 คลื่นหาง (Rarefaction wave) ชวยกระตุนจุดฝงเข็มใหแรงขึ้น ทําใหเกิดการหดตัวของ
กลามเน้ือ เพ่ิมความตึงใหกับกลามเน้ือและเสนเอ็น กระตุนท้ังเสนประสาทรับความรูสึกและเสนประสาท
สั่งงาน คลื่นหางเหมาะท่ีจะใชกับโรคอัมพาต การบาดเจ็บของกลามเน้ือ ขอและเอ็น 
 คลื่นหางสลับคลื่นถี่ (Rarefaction-dense wave) คลื่นรูปแบบน้ีเปนการต้ังคาใหเกิดการ
กระตุนดวยคลืน่ถี่สลับกับคลื่นหาง คลื่นละ 1.5 นาที สลับกันอยางตอเน่ือง คลื่นรูปแบบน้ีมีขอเดนท่ีไม
ทําใหเกิดความชาชินตอการกระตุนดวยไฟฟาซึ่งมักเกิดกับการใชคลื่นเดียวแบบตอเน่ือง เหมาะสําหรับ
กระตุนเพื่อเพ่ิมการเผาผลาญ (Metabolism) เพ่ิมการไหลเวียนของชี่และเลือด เพ่ิมการหลอเลี้ยง
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เน้ือเยื่อ และบรรเทาอาการอักเสบบวม มักใชกับอาการปวด เน้ือเยื่อเคล็ดยอกและช้ําบวม ขออักเสบ 
การไหลเวียนของเลือดและชี่แปรปรวน อัมพาตใบหนา กลามเน้ือออนลา เน้ือเยื่อบาดเจ็บจากความเย็น 
เปนตน  
 คลื่นกระตุนสลบัหยุดเปนชวง (Intermittent wave) เปนรูปแบบการกระตุนดวยคลื่นหางเปน
เวลา 1.5 นาที และหยุดกระตุนเปนเวลา 1.5 นาที สลับกนัอยางตอเน่ือง คลื่นรูปแบบน้ีชวยเรงเรา
กลามเน้ือใหต่ืนตัว มีผลใหกลามเน้ือลายหดตัว มักใชกับอาการกลามเน้ือออนแรง กลามเน้ือลีบ อัมพาต 
 คลื่นรูปฟนเล่ือย (Sawtooth  wave) เปนคลื่นท่ีมีความผันแปรของรูปแบบคลายฟนเลื่อย มี
ความถี่อยูระหวาง 16 – 25 คร้ังตอวินาที ซึ่งใกลเคียงกับอัตราการหายใจของมนุษย จึงอาจเรียกอีก
อยางหน่ึงวา คลื่นเลียนแบบการหายใจ (Respiratory wave) ใชสําหรับกระตุนเสนประสาทฟรีนิค 
(Phrenic nerve) ซึ่งทําหนาท่ีควบคุมกระบังลม โดยกระตุนท่ีจุด TianDing (LI17) คลายเปนการสั่ง
การหายใจเทียมในกรณีการหายใจลมเหลว นอกจากน้ียังมีผลในการเพ่ิมความต่ืนตัวของเสนประสาท
และกลามเน้ือ ปรับสมดุลระบบเสนลมปราณ ทําใหการไหลเวยีนของชีแ่ละเลอืดดีขึ้น  
 

 4.3 ขอบงใช 
 การกระตุ นเข ็มดวยไฟฟาสามารถใชไดในทุกโรคที ่สามารถรักษาไดดวยการฝงเข ็ม 
โดยเฉพาะกลุมอาการทางจิตซึมเศราสลับคุมคลั่ง (Manic-depressive psychosis) อาการปวดเสนประสาท 
(Neuralgia) อาการอันสืบเนื่องมาจากโรคหลอดเลือดสมอง อาการที่สืบเนื่องมาจากโรคโปลิโอ 
กลามเน้ือออนแรง โรคระบบทางเดินอาหาร กลุมอาการปวดขอ การระงับความรูสึกหรือรวมกับการดม 
ยาผาตัด  
 4.4 ขอควรระวัง 
 1) ตรวจสอบเครื่องกระตุนและสายไฟท่ีตอกับเข็มใหพรอมกอนการใชงาน สายไฟท่ีใชบอยอาจ
หงิกงอหรือถูกดึงร้ังจนสายทองแดงท่ีอยูภายในขาดได เตาเสียบสายท่ีใชมานานอาจหลวม ทําใหกระแสไฟฟาท่ี
กระตุนติด ๆ ดับ ๆ ฯลฯ หลังเสร็จการกระตุนไฟฟา ปรับหมุนปุมเพิ่มกระแสไฟไปท่ีศูนย ปดเครื่อง
และถอดสายท่ีหนีบกับเข็มบนตัวผูปวยออกใหเรียบรอยกอน แลวจงึถอนเขม็ตามเทคนิคปกติ 
 2) การกระตุนเข็มดวยไฟฟามีความแรงกวาการกระตุนดวยมือ จึงอาจมีโอกาสเปนลมหรือเกิด
ความเจ็บ ปวดและสรางความหวาดวิตกใหกับผูปวยไดมากกวา โดยเฉพาะในขณะเปดกระแสไฟเขากระตุน
จุดตองคอยๆ ปรับไฟขึ้นอยางระมัดระวังและคอยสังเกตสอบถามอาการผูปวยตลอดเวลา จนไดระดับท่ี
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ตองการ หามเพ่ิมกระแส ไฟฟาปริมาณมากอยางรวดเร็ว เพราะอาจทําใหผูปวยเปนลม เจ็บปวดหรือ
ตกใจจนควบคุมตัวเองไมได หรือกลามเน้ือหดตัวอยางรุนแรง ซึ่งอาจทําใหเข็มงอ หรือเข็มหักคาได 
 3)  ในผูท่ีมีโรคหัวใจที่ใสเครื่องกระตุนการเตนของหัวใจ  ควรงดเวนการกระตุนดวยไฟฟา   
หรือถาจําเปนตองใช หามจับขั้วไฟฟาตําแหนงของหัวใจ 
 4) จุดฝงเข็มท่ีใกลกับปมประสาทหรือไขสันหลงั ควรใชความแรงในการกระตุนไฟฟาใหนอยลง
กวาปกติเพ่ือหลกีเลี่ยงอันตรายตอระบบประสาท 
 5) การฝงเข็มในสตรีมีครรภ หากมีขอบงใช ตองกระทําดวยความระมัดระวัง และการกระตุน
ดวยไฟฟาตองทําดวยความระมัดระวังยิง่กวา 
 6) ไมควรใชเขม็ท่ีดามเข็มมีปญหาในการนํากระแสไฟฟา ไดแก ดามเข็มท่ีผานการเผารมยา ดาม
เข็มท่ีผลิตโดยใชฉนวนไฟฟาพนัหุมไวและดามเข็มท่ีเปนสนิม หากจําเปนตองกระตุนไฟฟากบัเข็มเหลาน้ี 
ใหใชขั้วหนีบจับท่ีตัวเข็มแทน 
 

5. เข็มนํ้า (水针 ShuǐZhēn: Hydro-Acupuncture) 

 เข็มน้ํา หรืออีกนัยหน่ึงคือการฉีดยาเขาจุดฝงเข็ม หมายถึง การรักษาอาการเจ็บปวยดวยการใช
ยาฉีดเขาท่ีจุดฝงเข็ม เข็มท่ีฉีดยาและนํ้ายาท่ีฉีดไวตรงจุด จัดเปนการกระตุนจุดฝงเข็มวิธีหน่ึง จุดจะถูก
กระตุนอยางตอเน่ืองจนกระท่ังยาถูกดูดซึมหมด ผลการรักษาเปนผลรวมกันของฤทธ์ิยาท่ีฉีดและสรรพคุณ
ของจุดฝงเข็ม ซึง่ 
ผูรักษาตองเลือกท้ังยาและจุดฝงเข็มท่ีเหมาะสมกับวัตถปุระสงคของการรักษา  
 เข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยา เปนชนิดเดียวกันกับท่ีใชฉีดยาทางการแพทยท่ัวไป โดยเลือกขนาด
ใหเหมาะสมกับปริมาณยาท่ีใชและตําแหนงของจุดท่ีฉีด ซึ่งตองเปนเข็มและกระบอกฉีดยาตามมาตรฐาน
การแพทย ปจจบัุนและใชคร้ังเดียวท้ิง  
 ยาฉีด ยาท่ีฉีดอาจเปนยารักษาโรคแผนปจจุบัน วิตามินหรือสมุนไพรก็ได แตตองเปนยาท่ีผาน 
กระบวนการผลติปราศจากเชื้อเพื่อใชในการฉีดตามมาตรฐานทางการแพทยเทาน้ัน ยาท่ีใชสําหรับฉีดเขา
กลาม เน้ือสามารถประยุกตเปนเข็มนํ้าได  
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 5.1 วิธีการใชเข็มนํ้า   
 1) การเลือกจุดฝงเข็มในการฉีดยา ใชหลกัการเดียวกับการเลือกจุดฝงเข็มรักษาโรค หรืออาจ
เลือกจุดกดเจ็บหรือจุดสออาการท่ีมีลักษณะเปนรอยนูน เปนตุมหรือเปนกอนบริเวณหลังหรือแขนขา 
เลือกจุดท่ีจะฉีดยาประมาณ 2 - 4 จุด ในแตละครั้ง 
 2) ปริมาณยาฉีด หากเปนยาท่ีมีขนาดการใชแนนอนในแตละครั้ง ตองใชยาไมเกินขนาดที่กําหนด 
โดย ท่ัวไปหากนํามาใชรักษาดวยเข็มนํ้าอาจใชยาเพียง 1/5 - 1/2 ของขนาดยาท่ีกําหนดใหใชก็เพียงพอ
ในการรักษา ยากลุมวิตามินท่ีไมไดจํากัดขนาดยาไวแนนอนใหฉีดจุดละ 1 - 2 ml ตามความเหมาะสม แตละ
จุดอาจใชวิตามินตางชนิดกันก็ได หากใช 5 - 10 % กลูโคส ใหใชประมาณ 5 - 10 ml ตอคร้ัง ปริมาณยาท่ีฉีด
เขาในแตละจุดยังมีความแตกตางกันตามตําแหนงของจุด บรเิวณใบหูใชปริมาณจุดละ 0.1 ml บริเวณ
ศีรษะใบหนาใชจุดละประมาณ 0.3 - 0.5 ml บริเวณแขน-ขา แผนหลังและทรวงอกใชจุดละประมาณ 0.5 
- 2 ml บริเวณเอวหรือสะโพกใชจุดละประมาณ 2 - 5 ml 
 3) วิธีการฉีดยา  

- เลือกกระบอกและเข็มฉีดยาใหเหมาะสมกับปริมาณยาท่ีจะใชและจุดท่ีจะฉีดยา  
- ทําความสะอาดผิวหนังตามขั้นตอนมาตรฐานการฉีดยา  
- มือซายตรึงผิวหนังตรงจุดท่ีจะฉีดยา มือขวาแทงเข็มผานผิวหนังตรงจุดอยางรวดเร็ว จากน้ัน    

คอย ๆ ดันเข็มไปยังระดับความลึกของจุดฝงเข็มจนเกิดอาการไดชี่  
- ดึงกานกระบอกฉีดยาตรวจสอบวามีเลือดออกหรือไม หากไมมีเลือดออกใหเร่ิมฉีดยาได  
- ความเร็วในการฉีดยา กรณีท่ัวไปจะใชความเร็วระดับปานกลาง กรณีโรคเฉียบพลันหรือกลุม

อาการ 
รอนแกรงใหฉีดยาอยางรวดเร็ว ในกรณีโรคเร้ือรังหรือกลุมอาการพรองควรฉีดยาเขาชา ๆ  

-  ในจุดท่ีใชยาฉีดปริมาณมาก ใหพิจารณาฉีดยาแบบเลนระดับ โดยแบงฉีดยาเปนสวน ๆ จากระดับ 
ลึกมายังระดับต้ืน หรือแบงสวนฉีดโดยการเปลี่ยนทิศทางปลายเข็มฉีดยาไปรอบ ๆ จุด 
 4) แผนการรักษาดวยเข็มน้าํ กรณีโรคเฉียบพลันพิจารณาทําเข็มนํ้าทุกวัน วันละ 1–2 คร้ัง กรณี
โรคเร้ือรังใหพิจารณาทําวันละ 1 ครั้ง ทุกวันหรือเวนวัน การทําแตละครั้งควรทําสลับจุดกันไป ไมฉีดยา
ซ้ําจุดเดิมติดตอกัน เพราะอาจเปนอันตรายตอเน้ือเยื่อบริเวณดังกลาว ทําเข็มนํ้าตอเน่ือง 6–10 คร้ัง นับเปน 1 
รอบการรักษา เม่ือครบ 1 รอบ ใหพัก 1 สัปดาห แลวจึงเร่ิมรอบตอไป 
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 5.2 ขอบงใช 
 โรคท่ีรักษาไดดวยการฝงเข็มสามารถพิจารณาใชเข็มนํ้ารักษาไดท้ังสิ้น โดยท่ัวไปเข็มนํ้าเหมาะ
สําหรับ อาการไอ โรคหืด ปวดกระเพาะอาหาร ปวดเสนประสาท กลุมอาการปวดตาง ๆ กลุมอาการออน
แรง ปวดหลังและขา อาการเคล็ดยอกและฟกช้ํา โรคผิวหนังตาง ๆ เปนตน   
 

 5.3 ขอควรระวัง   
 1) ศึกษาอยางถองแทและใหความสําคัญกับคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของยาแตละชนิดท่ีนํามาใช
ทําเข็มนํ้า เชน การออกฤทธ์ิ ขนาดยา ขอหามในการใช ผลขางเคียงและอาการแพยาท่ีอาจเกิดขึ้น ฯ การ
ใชยาฉีดมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดการแพยาได ยาฉีดบางชนิดอาจทําใหผูปวยบางรายแพยาอยางรุนแรงหรือเกิด
ผลขางเคียงได ควรสอบประวัติการแพยาและประเมินความเสี่ยงในผูปวยแตละรายอยางระมัดระวัง  
 2) กอนฉีดยาควรอธิบายใหผูปวยเขาใจถึงขอบงใช ชนิดของยาท่ีใช ฤทธ์ิและผลขางเคียงของยาที่
อาจเกิดขึ้น ตลอดจนหลังการฉีดยาอาจเกิดการไดชี่นานเปนวัน 
 3)  หลีกเลี่ยงการฉีดยาเขาขอ โพรงไขสันหลัง หลอดเลือดและเสนประสาท 
 4)  ไมแทงเข็มลึกในตําแหนงท่ีอาจเกิดอันตรายตออวัยวะภายในไดงาย ไดแก บริเวณคอ อกและหลัง  
 5) สตรีมีครรภ  หามฉีดจุดบริเวณทอง  หลังสวนเอวและกนกบ HeGu (LI4) และ SanYin 

Jiao   (SP6) เพราะอาจกระตุนใหเกิดการแทงได รวมท้ังตองประเมินความเสี่ยงของยาตอเด็กดวย 

 6)  ผูปวยท่ีมีความเสี่ยงเรื่องเลือดออกงายหรือเลือดหยุดยาก ควรหลีกเลี่ยงการใชเข็มนํ้า เพราะ
อาจเกิดเลือดออกตรงบริเวณท่ีฉีดยาได หากจําเปนควรใหการรักษาดวยความระมัดระวัง 
 7)  ปฏิบัติตามขั้นตอนเทคนิคปลอดเชื้ออยางเครงครัด เพ่ือปองกันการติดเชื้อ 



   

บทที่ 2 
ปฐมบทสูการฝงเข็มรักษาโรค 

 
 การฝงเข็มและรมยา เปนวิธีการปองกันและรักษาโรควิธีหน่ึงของการแพทยแผนจีน โดย
ประยุกตใชตามการวินิจฉัยแยกโรค ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีศาสตรการแพทยจีน  การฝงเข็มจึงไมใช
เพียงแคแทงเขม็ไปตามจุดตาง ๆ บนรางกาย แลวทําใหโรคหรือความเจ็บปวยตาง ๆ หายไปได อีกท้ัง
จุดฝงเข็มท่ีมีมากกวา 700 จุดท่ัวรางกาย ยอมไมอาจแทงไดท้ังหมดในคราวเดียว หากมีหลกัปฏิบัติท่ีดี 
เข็มนอยเลมก็สามารถรักษาโรคใหหายได มิเชนน้ันความแตกตางน้ีขึ้นอยูกับทฤษฎีพื้นฐานท่ีแมนยํา การ
วินิจฉัยแยกโรคท่ีถูกตอง การเลือกจุดและเทคนิคในการฝงเข็มท่ีเหมาะสม ซึ่งสามารถเรียนรูและฝกฝน
ไดไมยาก   
 

หลักทั่วไปในการรักษาโรค 
 หลักท่ัวไปในการรักษาโรค เปนแนวคิดการรักษาโรคแบบองครวมรวมกับการวินิจฉัยแยกโรค
ตามกลุมอาการ ซึ่งเปนหลักพื้นฐานสําคัญท่ีครอบคลุมการรักษาโรคทุกวิธี สําหรับการฝงเข็มถือเปนหลัก
พื้นฐานสําคัญในการเลือกจุดและเทคนิคในการฝงเข็ม 
1) การปรับสมดุลของอินและหยาง 
 โดยหลักพื้นฐานของทฤษฎีแพทยจีน ความเจ็บปวยทุกอยางเปนผลมาจากความไมสมดุลของ
สภาวะสองดานท่ีตรงกันขาม ดานหน่ึงเรียกวา“อิน”อีกดานคือ“หยาง” ปกติอินและหยางภายใน
รางกายมีปฏิสัมพันธกันตลอดเวลา ท้ังการเปลี่ยนแปร-การหักลาง-การยบัยั้ง-การเกื้อกูล-การพ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกัน หากมีปจจัยใดก็ตามท่ีทําใหดานใดดานหน่ึงมีปริมาณหรือหนาท่ีมากเกินหรือออน
ดอยไป ยอมสงผลกระทบตอปกติภาวะของรางกาย การปรับสมดุลของอินและหยางจึงเปนหลักพื้นฐาน
สําคัญในการรักษาโรค คัมภีรหฺวังต้ีเนยจิง ภาคหลิงซู บทท่ี 5 กลาววา “ทําอยางไร เพ่ือปรับใหอิน
และหยางเกิดภาวะสมดุล คือสิง่สําคัญท่ีสุดในการฝงเข็มรักษาโรค”  

หยางเกินทําลายอิน อินเกินทําใหหยางเสียหาย เชน ความรอน (หยาง) มากเกินไปทําลายสาร
จําเปน (อิน), ความเย็น (อิน) มากเกินไปทําลายชี่ (หยาง) ในการรักษาตองทําการลดความรอนหรือขจัด
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ความเย็น ดวยวิธี “ขจัดสวนเกิน” และ “ลดความแกรง” เม่ือเกิดดานหน่ึงแกรงหรือเกิน ในการ
ปรับใหเกิดความสมดุลตองพิจารณาสภาพของอีกขั้วหน่ึงดวย ไมควรทําการรักษาเพียงขั้วเดียว เน่ืองจาก
ขั้วท่ีแกรงมักทําลายอีกขั้วหน่ึงไปดวย หากผูปวยมีอาการของหยางแกรง ควรตรวจดูวามีอินพรองดวย
หรือไม การรักษาตองระบายหยางและบํารุงอินควบคูกันไป  

อินพรองยอมเสยีหนาท่ีในการควบคุมหยาง หยางจึงแสดงออกมากเกิน ปรากฏ “กลุมอาการ
รอนพรอง” (รอนเพราะอินพรอง) ในทางตรงขาม เม่ือหยางพรองยอมควบคุมอินไมได อินแสดงออก
มากเกิน เกิด “กลุมอาการเยน็พรอง”(เย็นเพราะหยางพรอง) คัมภีรหฺวังต้ีเนยจิง ภาคซูเวิ่น บทท่ี 5 
กลาววา “โรคหยางใหรักษาอนิ โรคอินใหรักษาหยาง” หมายถึง หยางแสดงอาการเดนเน่ืองเพราะอิน
พรองตองเสริมบํารุงอินไปควบคุมหยาง ขณะท่ีอินเดนเพราะหยางพรองตองเสริมบํารุงหยางไปควบคุม
อิน หากมีอาการพรองท้ังอินและหยางตองบํารุงท้ังคู อน่ึงในการรักษาโรคท่ีมีอินหรือหยางพรองสามารถ
ใชการบํารุงหยางเพ่ือรักษาอินพรองและสามารถใชการบํารุงอินเพื่อรักษาหยางพรอง เน่ืองเพราะอินและ 
หยางเปลี่ยนแปรกันไปมา พึ่งพาและเกื้อกลูซึง่กันและกัน ตัวอยาง เม่ืออินหรือหยางของอวัยวะภายใน
พรอง สามารถเสริมบํารุงจุดอวยัวะหนา (Front-Mu point) รวมกับจุดอวัยวะหลัง (Back-Shu point) 
เพ่ือเสริมบํารุงท้ังชี่อินและชี่หยางของอวัยวะภายในน้ัน  

อินและหยาง เปนหลักพื้นฐานในการวินิจฉัยแยกกลุมอาการของโรค โดยมีแนวทางการรักษา
กวาง ๆ ในการปรับสมดุลอินและหยาง เชน บํารุงเม่ือพรอง ระบายเม่ือเกิน ขจัดความเย็นดวยวิธีอุน 
เสริมสารอาหาร และชี่ท่ีปกปองรางกาย และเสริมเติมการไหลเวียนของเลือดและชี่ เทคนิคในการกระตุน
เข็มท่ีหลากหลายวิธีลวนมีวัตถปุระสงคเพ่ือปรับสมดุลของอินและหยางเปนหลัก 
 

2) เสริมสรางภูมิตานทานและขจัดปจจัยกอโรค 
หากพิจารณาตามความเปนจริง โรคเกิดขึ้นและดําเนินไปภายใตการตอสูกันระหวาง ชี่ตอตาน

โรค (Antipathogenic Qi) และปจจัยกอโรค (Pathogenic Factor) การระดมหรือเสริมสรางความ
แข็งแกรงใหกับชี่ตอตานโรคเพ่ือไปขจัดปจจัยกอโรคเปนวิธีการรักษาโรคท่ีถูกตอง อยางไรก็ตามการ
เสริมสรางภูมิตานทานของรางกายใหแขง็แกรงและขจัดปจจัยกอโรคควบคูกันก็เปนหลักสําคัญในการ
รักษาโรคเชนกัน 
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วิธีเสริมภูมิตานทานใหกับรางกาย ไดแก การเสริมบํารุงชีต่อตานโรคและเสริมสรางสขุภาพ 
เม่ือภูมิตานทานโรคแข็งแกรงยอมขจัดปจจัยกอโรคได และเม่ือปจจัยกอโรคถูกขจัดออกไปภูมิตานทาน
ยอมแข็งแกรงขึน้ ปจจัยท้ังสองมีความเกี่ยวพันกันอยางใกลชิด ภูมิตานทานที่แข็งแกรงสามารถขจัด
ปจจัยกอโรคได ขณะท่ีปจจัยกอโรคท่ีรุนแรงกส็ามารถทําลายภูมิตานทานไดเชนกัน 

ในทางปฏิบัติ ควรประเมินสภาพของท้ังปจจัยกอโรคและชี่ตอตานโรคอยางรอบคอบ เพ่ือใชใน
การตัดสินใจวาจะเสริมภูมิตานทานกอนหรือจะขจัดปจจัยกอโรคกอน ผูปวยท่ีภูมิตานทานออนแตปจจัย
กอโรคยังไมรุนแรงควรทําการเสริมภูมิตานทานกอน ผูปวยท่ีปจจัยกอโรครุนแรงแตยังไมทําลายภูมิ
ตานทานควรขจัดปจจัยกอโรคกอนเปนสิ่งแรก ถาภูมิตานทานออนและปจจัยกอโรครุนแรงควรทําท้ัง
สองวิธีควบคูกัน  

นอกจากน้ียังตองประเมินวาอะไรเปนเหตุของการเกิดโรค  ในกรณีท่ีภูมิตานทานออนแอจึงเกิด
โรคไดงาย ตองเนนการเสริมสรางภูมิตานทานเปนหลักแลวจงึหาวิธีเพื่อขจัดปจจัยกอโรค ในทางตรงขาม
หากปจจัยกอโรคท่ีรุนแรงยอมเอาชนะภูมิตานทานจนเกิดโรคขึ้นได กรณีน้ีควรขจัดปจจัยกอโรคกอน
แลวจงึเสริม สรางภูมิตานทานท่ีถูกทําลายใหกลับคืนมา ในกรณีวิกฤติท่ีผูปวยมีสภาพทรุดโทรมจนภูมิ
ตานทานออนพรองอยางมากและไดรับปจจัยกอโรคท่ีรุนแรง ควรขจัดปจจัยกอโรคกอนแลวจงึหาวิธี
เสริมสรางภูมิตานทาน 
 

3) แยกแยะปฐมภูมิจากทุติยภูมิ 
ปฐมภูมิและทุติยภูมิมีความหมายท่ีแตกตางแตสัมพันธกัน ในกรณีของชี่ตอตานโรคและปจจยั

กอโรค ชี่ตอตานโรคจัดเปนปฐมภูมิและปจจัยกอโรคเปนทุติยภูมิ หากมองระหวางสาเหตุและอาการท่ี
ปรากฏ สาเหตุจัดเปนปฐมภูมิ อาการท่ีปรากฏเปนทุติยภูมิ หากพิจารณาในตําแหนงของรอยโรค สวนใน
จัดเปนปฐมภูมิ สวนนอกเปนทุติยภูมิ ในกรณีของการดําเนินโรค โรคหรือภาวะตนเหตุคือปฐมภูมิ สวน
โรคหรือภาวะ แทรกซอนคือทุติยภูมิ แนวความคิดน้ีเปนการมองปญหาหรือโรคใหครอบคลุมท้ังสอง
ดานท่ีแตกตางแตเกี่ยว เน่ืองสัมพันธกัน อาการท่ีเกิดขึ้นโดยท่ัวไปเปนปรากฏการณและเปนดานทุติยภูมิ 
ตนเหตุของปญหาคือแกนและเปนดานปฐมภูมิ  

ในเวชปฏิบัติ โรคควรไดรับการประเมินไปตามสถานะเปน ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตนเหตุแหงโรค 
อาการท่ีปรากฏ เฉียบพลันและเรื้อรัง กลาวอีกนัยหน่ึงคือสบืคนใหชัดเจนอยางรอบดานท่ีแตกตางและ
สัมพันธกันแลวจึงใหการรักษาไปตามน้ัน โดยท่ัวไปเหตุปฐมภูมิหรือตนเหตุ รวมถึงหากมีอาการปรากฏ
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แบบเฉียบพลัน ควรพิจารณาใหการรักษากอน ถาอาการและตนเหตุมีความสาหัสท้ังคูควรใหการรักษา
ไปพรอมกัน 

การพยายามมองหาเหตุปฐมภูมิหรือตนเหตุเปนสิ่งสําคัญในทางคลินิก ดานปฐมภูมิหรือสาเหตุ
ของโรคควรไดรบัการวินิจฉัยอยางชัดเจนเพื่อท่ีจะรักษาถึงตนตอของปญหา โรคบางอยางมีอาการตางกัน
แตมีสาเหตุของโรคเหมือนกันซึ่งสามารถใหการรักษาไดดวยวิธีเดียวกัน ตัวอยางเชน อาการเจ็บคอจาก
อินไตพรอง และอาการปวดหลังสวนเอวจากอินไตพรอง สามารถใหการรักษาเหมือนกันโดยการเสริม
บํารุงอินไต คัมภีรแพทยโบราณเรียกวา “โรคตางกันรักษาเหมือนกัน” ในทางกลับกัน โรคบางอยางมี
อาการเหมือนหรือคลายคลึงกันแตมีตนเหตุของโรคตางกัน การรักษายอมตางกันไปตามสาเหตุของโรค 
ตัวอยาง อาการปวดศีรษะจากหยางตับทํางานมากเกินควรรักษาโดยการเสริมอินระบายหยาง แตหาก
ปวดศีรษะจากชี่และเลือดพรองตองรักษาโดยการเสริมบํารุงชี่และเลือด หรือปวดศีรษะจากลมเย็นกระทํา
ตอเสนลมปราณควรใหการรักษาโดยการขจัดลมเย็น หรือเรียกวา “โรคเหมือนกันรักษาตางกัน” 

ในบางภาวะท่ีอาการของโรคอยูในขั้นวิกฤติ หากไมไดรับการแกไขทันทีอาจมีผลตอการรักษา
ตนเหตุหรืออาจทําใหเสียชีวิต ในกรณีน้ีมีความจําเปนท่ีจะตองรักษาอาการกอนตามหลักท่ีวา “เม่ือมี
อาการเฉียบ พลันรุนแรงใหรักษาอาการกอน แลวจึงรักษาตนเหตุเม่ืออาการบรรเทา” ตัวอยาง ผูปวยไอ
เร้ือรังจากโรคหืด เกิดเปนไขหวดั มีไขและกลัวหนาว ควรรักษาไขหวัดซึง่เปนอาการเฉียบพลันกอน เม่ือ
ไขหวัดบรรเทาจึงทําการรกัษาโรคหืดและไอเรื้อรงัซึง่เปนโรคปฐมภูมิ แตถาโรคปฐมภูมิและทุติยภูมิมีความ
รุนแรงท้ังคูจําเปนตองใหการรักษาไปพรอมกัน 

ในการแพทยจีน การปองกันโรคถือเปนเรื่องท่ีสําคัญสําหรับโรคปฐมภูมิ การปองกันโรคมีความ 
หมายครอบคลุมถึงการปองกันกอนการสัมผัสโรคหรือเหตุแหงโรคและปองกันไมใหแยลงหลงัจากเกิด
โรคแลว คัมภีรหฺวังต้ีเนยจิง ภาคซูเวิ่น กลาววา “แพทยท่ีเกงยอมรักษาโรคต้ังแตยังไมปวย แพทย
ธรรมดาใหการรักษาเม่ือเกิดโรคขึ้นแลว” ดวยเหตุน้ีในประเทศจีนจึงมีการคิดคนและถือปฏิบัติกิจกรรม
เพ่ือสงเสริมสุขภาพมาอยางยาวนานนับพันป เชน ชี่กง ไทเกก การปรับสภาพรางกายใหเหมะสมกับ
สภาพแวดลอมและฤดูกาล สําหรับการฝงเข็มและรมยา การกระตุนบํารุง จุด ZuSanLi (ST36) เปน
จุดท่ีดีจุดหน่ึงในการสงเสริมสขุภาพและปองกันโรคไดอยางกวางขวาง สิง่สาํคัญคือแพทยตองมีความรู 
อยางถองแทเกี่ยวกับการเกิดโรคและการดําเนินโรค รวมท้ังสามารถวินิจฉัยโรคไดต้ังแตเร่ิมเกิดและรักษา 
โรคกอนท่ีการดําเนินของโรคจะรุนแรงมากขึ้น  
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4) รักษาโรคตามสภาพผูปวยและสภาวะสิง่แวดลอม 
สภาพอากาศ ฤดูกาล ภูมิประเทศ อายุของผูปวย สภาพรางกายและปจจัยอ่ืน ๆ ท้ังภายนอก

และภายใน ตองนํามาพิจารณารวมในการตัดสนิใจใหการรักษาดวยวิธีท่ีเหมาะสม 
4.1) สภาพอากาศและฤดูกาล: จากการเฝาสังเกตความสัมพันธระหวางมนุษยและสิง่แวดลอม

มาแตโบราณ พบวา สภาพภูมิอากาศและฤดูกาลท่ีแตกตางกันสงผลตอการเกิดโรคท่ีตางกัน และ
จําเปนตองปรับวิธีการรักษาใหเหมาะสม คัมภีรหฺวังต้ีเนยจิง ภาคหลิงซู บทท่ี 9 กลาววา “ในฤดูใบไม
ผลิ ปจจัยกอโรคมักกระทําตอรางกายในระดับต้ืน, ในฤดูรอน ปจจัยกอโรคมักกระทําตอรางกายระดับ
ผิวหนัง, ในฤดูใบไมรวง ปจจัยกอโรคมักกระทําตอรางกายในระดับกลามเน้ือ และในฤดูหนาว ปจจัยกอ
โรคมักกระทําตอรางกายในระดับเสนเอ็นและกระดูก ในการรักษาโรคจึงตองเลือกวิธีการใหเหมาะสม
ตามสภาพอากาศและฤดูกาล”โดยท่ัวไป การฝงเข็มในฤดูใบไมผลิและฤดูรอนจะใชเทคนิคฝงเข็มต้ืน 
สวนในฤดูใบไมรวงและฤดูหนาวนิยมใชเทคนิคการฝงเข็มลึก 

นอกเหนือไปกวาน้ัน ชวงเวลาในการฝงเข็มก็มีความสําคัญในแตละโรค ตัวอยางเชน โรคมาลาเรีย
ท่ีมีอาการไขหนาวสั่นเปนเวลา ควรฝงเข็มกอนเกดิอาการหนาวสัน่ 2-3 ชัว่โมง, อาการปวดประจําเดือน ควร
ทําการฝงเข็มในชวงหลายวันกอนมีประจําเดือน  

4.2) ภูมิประเทศหรือตําแหนงทางภูมิศาสตร: วิธีการฝงเข็มท่ีเหมาะสมควรพิจารณาใชใหเหมาะสม
กับสภาพภูมิประเทศ วิถีการดําเนินชีวิตในแตละภูมิประเทศมีความแตกตางและหลากหลาย สงผลตอสรีระ
รางกายและการดําเนินพยาธิสภาพ ดังน้ันวิธีการฝงเข็มรักษาโรคควรปรับใหเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ
ดวย คัมภีรหฺวังต้ีเนยจิง ภาคซูเวิ่น บทท่ี 12 กลาววา “ภูมิประเทศทางเหนือ ประชาชนอาศัยอยูบนท่ีสูง
และภูเขา เผชิญกับสภาพอากาศหนาวและลมท่ีรุนแรง ผูคนท่ีชอบอาศัยอยูนอกบานและด่ืมนม เปนผล
ใหทองอืดปวดทองจากการสะสมของความเย็น ควรใหการรักษาดวยวิธีการรมยา” “ภูมิประเทศทางใต 
มีสภาพความชื้นสูง เต็มไปดวยหมอกควันและนํ้าคางจัด ผูคนมักชอบรสเปรี้ยวและรับประทานอาหาร
หมักดองเปนผลใหกลามเน้ือเกร็งตึงและผิวหนังแดง ประชาชนท่ีอาศัยในแถบน้ีมีแนวโนมท่ีจะเกิด
อาการตะคริวของกลามเน้ือ เสนเอ็น และปวดขอ ควรใหการรักษาดวยวธีิการฝงเข็ม” ตัวอยางจาก
คัมภีรดังกลาวเปนการแสดงใหเห็นวา วิธีการรักษาโรคมีความสัมพันธกับสภาพภูมิประเทศ วิถีชีวิตและ 
ธรรมชาติของโรค  
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4.3) สภาพของผูปวย: การรักษาโรคตองปรับใหเหมาะสมกับอายุ เพศและปจจัยประกอบอ่ืน  
ของผูปวยแตละราย ตัวอยาง เพศหญิงและชาย มีสรีระรางกายและปจจัยโนมนําในการเกิดโรคท่ีแตก 
ตางกันอยางชัดเจน การรักษาจึงตองเลือกใหเหมาะสมกับเพศของผูปวยดวย หรือผูปวยในแตละวัยมี
สรีรวิทยาและการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพท่ีแตกตางกัน การรักษาจึงตองเลือกใหเหมาะสมกับอายุ
ของผูปวยดวยเชนกัน ปจจัยประกอบอ่ืนๆ ของรางกาย เชน แข็งแรงหรือออนแอ สมบูรณหรือทรุด
โทรม ภาวะคอนขางรอนหรือเย็น ยอมมีผลในการเลือกวิธีการรักษาดวยเชนกัน คัมภีรหฺวังต้ีเนยจิง 
ภาคหลิงซู บทท่ี 38 กลาววา “ผูท่ีอยูในวัยกลางคนสภาพแข็งแรง เลือดและชี่สมบูรณ หากเกิดการ
เจ็บปวย ใหรักษาดวยการฝงเข็มท่ีคอนขางลึกและคาเข็มไวระยะเวลาหน่ึง” “เด็กซึ่งยังมีกลามเน้ือ
ออนแอ ชี่และเลือดมีปริมาณนอย การรักษาดวยการฝงเข็มควรฝงแบบต้ืนและกระตุนเบา” และ บทท่ี 
5 กลาววา “ฝงเข็มลึกและคาเข็มไวระยะหน่ึงกับผูท่ีใชแรงงานรางกายกํายํา ขณะท่ีฝงเข็มต้ืนในผูท่ีใช
สมองรางกายบอบบาง” 
 

วิธีการรักษาโรค (Therapeutic Method) 
วิธีการรักษาโรคโดยยึดหลักการรักษาและการวนิิจฉัยแยกโรคตามกลุมอาการ ซึ่งรวมถึงการ

เลือก จุดฝงเข็มและเทคนิคในการฝงเข็มและรมยา การฝงเข็มรักษาโรคตองคํานึงถึง 4 เร่ือง ท่ีเกี่ยวของ
สัมพันธกันอยางยิ่ง ไดแก ทฤษฎี วิธีการ การสั่งตํารับ และจุดฝงเข็ม วิธีการรักษาโรคท่ีมีบันทึกไวใน
คัมภีรแพทยโบราณสืบทอดกันมามี 6 วิธี ไดแก 1) การเสริมบํารุง 2) การระบาย 3) การอุน 4) การขจัด 
5) การทําใหเคลื่อนขึ้น และ 6) การทําใหเคลื่อนลง  
 

1) การเสริมบํารุง (Bu Fa 补法 ) 
การเสริมบํารุง ใชเพ่ือเพ่ิมความแข็งแกรงใหกบัภูมิตานทานและอวยัวะภายใน เสริมบํารุงอิน-

หยาง ชี่และเลือด การเสริมบํารุงมีขอบงใชในกลุมอาการพรอง คัมภีรหฺวังต้ีเนยจิง ภาคหลิงซู บทท่ี 10 
กลาววา “การเสริมบํารุงใชในรายท่ีมีอาการพรอง” และ บทท่ี 73 “อินและหยางพรองควรใหการ
รักษาดวยการรมยา” วิธีการเสริมบํารุงท่ีใชกนับอย ไดแก การเสริมบํารุงชี่ไต การเสริมบํารุงชี่มามและ
กระเพาะอาหาร เสริมบํารุงชี่และเลือดและการบํารุงอินไต  

การเสริมบํารุงชีไ่ต ใชจุด ShenShu (BL23), GuanYuan (CV4), TaiXi (KI3) เปนตน ใช
การฝงเข็มกระตุนบํารุงหรือการรมยา 
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การเสริมบํารุงชีม่ามและกระเพาะอาหาร ใชจดุ ZhongWan (CV12), QiHai (CV6), 

ZuSanLi (ST36) เปนตน ใชการฝงเข็มกระตุนบํารุงหรือการรมยา 
การบํารุงชี่และเลือด ใชจุด PiShu (BL20), GeShu (BL17), ZuSanLi (ST36), 

SanYinJiao (SP6) เปนตน ใชการฝงเข็มกระตุนบํารุงหรือการรมยา 
การบํารุงอินไต ใชจุด TaiXi (KI3), ZhaoHai (KI6), ZhiShi (BL52) เปนตน ใชการฝงเขม็

กระตุนบํารุงหรือการรมยา 
วิธีการเสริมบํารุงไมควรใชในรายท่ีมีปจจัยกอโรคมากหรือแกรงเกิน หรือยังไมไดกําจัดปจจัย

กอโรคออกไป หรือในกลุมอาการพรองท่ีไดรับปจจัยกอโรครุนแรงหรือแกรงเกนิ 
 

2) การระบาย (Xie Fa : 泻法 ) 
การระบายใชในการขจัดปจจัยกอโรคและแกไขการติดขัดเพื่อชวยฟนฟูภูมิตานทานของรางกาย 

แนะนําใหใชกับกลุมอาการแกรง คัมภีรหฺวังต้ีเนยจิง ภาคหลิงซู บทท่ี 10 กลาววา “ปจจัยกอโรคท่ีมาก
และแกรงเกินควรขจัดออกไปดวยวิธีการระบาย” และในภาคซูเวิ่น บทท่ี 5 กลาววา “เลือดติดขัดควร
ไดรับการแกไขโดยการปลอยเลอืด” วิธีการระบายท่ีใชบอย ไดแก การขจัดลมเพื่อรักษากลุมอาการ
ภายนอก กระตุนการขับถายและระบายรอน เสริมการไหลเวียนเลือดใหคลองและแกไขเลือดค่ังคาง การ
แกไขอาการอาหารไมยอย  

การขจัดลมเพื่อรักษากลุมอาการภายนอก ใชจดุ FengChi (GB20), HeGu (LI4) เปนตน ใช
การฝงเข็มกระตุนระบาย 

กระตุนการขับถายและระบายรอน ใชจุด QuChi (LI1), TianShu (ST25), FengLong (ST40) 
เปนตน ใชการฝงเข็มกระตุนระบาย 

เสริมการไหลเวยีนเลือดใหคลองและแกไขเลือดค่ังคาง ใชการเจาะปลอยเลือดท่ีจุดท่ีสัมพันธ
กับตําแหนงอาการ เพ่ือรักษาเลือดติดขัด 

การแกไขอาการอาหารไมยอย ใชจุด JianLi (CV11), ZuSanLi (ST36), SiFeng (EX-

UE10) ใชการฝงเข็มกระตุนระบาย 
วิธีการระบายไมควรใชในกลุมอาการพรอง หรือ กลุมอาการแกรงท่ีเปนผลมาจากความพรอง 
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3) การอุน (Wen Fa : 温法 ) 
การอุนใชเพ่ือทําใหอุนและแกไขการอุดตันของเสนลมปราณ อุนและบํารุงหยางช่ี อุนจงเจียว 

เพ่ือขับไลความเย็น และฟนฟูหยางหลุด (Yang collapse : Yang Tuo 阳脱)  การอุนใชสําหรับกลุม
อาการเย็น คัมภีรหฺวังต้ีเนยจิง ภาคซูเวิ่น บทท่ี 74 กลาววา “กลุมอาการเยน็ควรรักษาดวยวิธีการทําให
อุน”และบทท่ี 73 กลาววา ถาเสนลมปราณมีสภาพแนนตึงใหทําการรมยา” ในภาคหลิงซู บทท่ี 64 
กลาววา “ในรายท่ีมีอาการแข็งเปนกอน รักษาดวยการอุนและสงเสริมใหการไหลเวียนชี่คลองตัว” และ 
บทท่ี 48 กลาววา “ใชการรมยาใหอุนในรายท่ีมีความเย็นเขาเลือด” การอุนท่ีใชบอย ไดแก ขจัดความ
เย็นจากเสนลมปราณ การอุนจงเจียวเพื่อขับสลายความเย็น ฟนฟูหยางหลุด 

การขจัดความเย็นจากเสนลมปราณดวยการอุน โดยการคาเข็มหรือรมยาท่ีจุดตาง ๆ ตามแนว
เสนลมปราณที่ถูกกระทําจากลมเย็นกอโรค 

การอุนจงเจียวเพื่อขับสลายความเย็น ใชจุด ZhongWan (CV12) และ ZuSanLi (ST36) 
โดยการคาเข็มหรือรมยา 

การฟนฟูหยางหลุด ใชจุด GuanYuan (CV4) และ ShenQue (CV8) เพ่ือฟนฟูการลดลง
อยางมากของหยางชี ่

วิธีการอุนไมใชกับกลุมอาการรอน และการรมยาควรใชอยางระมัดระวังสําหรับกลุมอาการอิน
พรอง 

 

4) การขจัด (Qing Fa :清法)  
การขจัด หรือท่ีรูจักกันวา เปนวิธีการลดความรอน ใชเพ่ือขจัดความรอนกอโรค สําหรับกลุม

อาการรอน คัมภีรหฺวังต้ีเนยจิง ภาคซูเวิ่น บทท่ี 74 กลาววา “กลุมอาการรอนใหรักษาดวยการแทงเข็ม
อยางรวดเร็ว”และความรอนกอโรคท่ีอยูภายในจะตองถูกกําจดัออกไป” การขจัดท่ีใชบอย ไดแก ขับ
ความรอนกอโรค กลุมอาการรอนของอวัยวะภายใน กําจัดความรอนในภาวะวกิฤติ 

ขับความรอนกอโรค ใชจุด DaZhui (GV14), QuChi (LI11) และ HeGu (LI4)  โดยการ
ฝงเข็มกระตุนระบาย 
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กลุมอาการรอนของอวัยวะภายใน ใชจุด จิ่ง-ตานํ้า (Jing-Well point) และ จุด อิ๋ง-นํ้าพุ 
(Ying-Spring point) ของเสนลมปราณที่เกี่ยวของสัมพันธกับอวัยวะท่ีมีปญหา โดยการฝงเขม็กระตุน
ระบาย หรือการเจาะปลอยเลือด 

กําจัดความรอนในภาวะวิกฤติ ใชจุด RenZhong (GV26) และ 12 จุดจิ่ง-ตานํ้า ไดแก 
ShaoShang (LU11), ShaoChong (HT9), ZhongChong (PC9), ShangYang (LI1), GuanChong 
(TE1) และ ShaoZe (SI 1) ของมือท้ังสองขางรวม 12 จุด โดยการฝงเข็มกระตุนระบายหรือเจาะปลอย
เลือด 
 

5) การทําใหเคลื่อนข้ึน (Sheng Fa :升法) 

การทําใหเคลื่อนขึ้น หรือดึงขึน้ ใชสําหรับเพ่ิมหยางช่ีและดึงร้ังอวยัวะภายในท่ีหยอนเคลื่อนลง
ตํ่ากวาตําแหนงปกติ ความลมเหลวในการเคลือ่นขึ้นของหยางชี่ และการตกลงตํ่าของชี่ในจงเจียว คัมภีร
หฺวังต้ีเนยจิง ภาคซูเวิ่น บทท่ี 74 กลาววา “อวัยวะท่ีหยอนยื่นใหรักษาดวยวิธีการดึงขึ้น” และ “ชี่
จากสวนบนท่ีเคลื่อนลงตํ่า ตองดึงกลับขึ้นไป” ภาคหลิงซู บทท่ี 10 กลาววา “อวัยวะหยอนรักษาดวย
การรมยา”    

ในทางปฏิบัติ วิธีการทําใหเคลื่อนขึ้น ทําโดยการฝงเข็มกระตุนบํารุงหรือรมยาในจุดท่ีเปนปญหา 
รวมกับจุด BaiHui (GV20), QiHai (CV6), GuanYuan (CV4), ZuSanLi (ST36) ใชสําหรับการรักษา
อาการมึนงงวงิเวยีนจากความลมเหลวในการเคลื่อนขึ้นของหยางชี ่ การตกลงตํ่าของชีใ่นจงเจียว อวัยวะ
ภายในหยอน มดลูกโผล (Prolapse uteri) หรือลําไสโผล (Prolapse rectum) มีประจําเดือนนานเกินปกติ 

วิธีน้ีไมควรใชในผูปวยท่ีมีอินพรองและหยางแกรง 
 

6) การทําใหเคลื่อนลง (Jiang Fa :降法)  
วิธีการทําใหเคลื่อนลง หรือดึงลง ใชเพ่ือทําใหชีท่ี่แปรปรวนขึ้นสูงเกินลดกลับลงมา และเพ่ือทํา

ใหหยางสงบ คัมภีรหฺวังต้ีเนยจิง ภาคซูเวิ่น บทท่ี 74 กลาววา “ชี่ท่ีไหลเวยีนขึ้นสูงอยางผิดปกติ ควร
เหน่ียวรั้งดวยวธีิการทําใหเคลื่อนลง”ภาคหลิงซูบทท่ี 64  กลาววา ชักนําชีใ่หตํ่าลงถาพบวามันเคลื่อน 
ขึ้นสูงเกินเหตุ” และบทท่ี 19 กลาววา “ฝงเข็มท่ีจุด ZuSanLi  (ST36) เพ่ือทําใหชี่ของกระเพาะ
อาหารท่ีแปรปรวนเคลื่อนตํ่าลงมา” วิธีการทําใหเคลื่อนลงท่ีใชบอย ไดแก ปรับสมดุลกระเพาะอาหาร 
โดยทําใหชี่ท่ีแปรปรวนเคลื่อนลง สงบหยางตับ  
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การปรับสมดุลกระเพาะอาหารโดยทําใหชี่ท่ีแปรปรวนเคลื่อนลง ใชจุด TanZhong (CV17), 

ZhongWan (CV12), NeiGuan (PC6) และ ZuSanLi (ST36) โดยการฝงเข็มกระตุนบํารุงระบาย
เทากัน  

สงบหยางตับ ใชจุด FengChi (GB20), TaiChong (LR3) และ YongQuan (KI1) โดยการ
ฝงเข็มกระตุนระบาย 

วิธีน้ีไมควรใชกบักลุมอาการพรอง หรือกลุมอาการสวนบนพรองสวนลางแกรง วิธีการทําให
เคลื่อนลงยังแบงออกเปนหลายเทคนิค ซึ่งอาจมีการกลาวถงึในบทการรักษาโรคตาง ๆ 
 

หลักพ้ืนฐานสําหรับตํารับจุดและการเลือกจุด  
(The Basic Principle for Prescription and Selection of Points)  
 

การฝงเข็มและรมยาเปนการรักษาโรคโดยการแทงเข็มหรือรมยาไปยังจุดท่ีมีตําแหนงแนนอน
บนรางกาย การสั่งตํารับจุดท่ีเหมาะสมซึ่งประกอบดวย การเลือกใชจุดฝงเขม็และวิธีการรักษา ซึ่งมี
ความสําคัญตอผลของการรักษา ในตํารับจุด ควรเลือกจุดฝงเข็มมาใชรวมกันตามสรรพคุณของจุดและ
วางแผนกระตุนจุดโดยอาศัยหลักตามการวินิจฉัยแยกกลุมอาการของโรค ในท่ีน้ีจะกลาวถงึหลกัพื้นฐาน
ในการสั่งตํารับจุดและการเลือกจุดฝงเข็ม  

 

1) การสั่งตํารบัจุด (Acupuncture Prescription) 

1.1) ใบสั่งตํารับจุด: ใบสั่งตํารับจุดเปนบันทึกการตัดสินใจวางแผนการรักษาโรคท่ีวินิจฉัยไว 
ซึ่งประกอบดวยจุดและวิธีการท่ีเลือกใช เพื่อเปนแนวทางในขณะทําการรักษาใหเกิดความรอบคอบ ใบสัง่
ตํารับจุดควรมีรายชื่อจุดฝงเข็มท่ีจะใชรวมกันและวิธีการกระตุนจุด เชน กระตุนบํารุงหรือระบาย ระยะ 
เวลาการรักษา ความถี่ในการรักษา ฯ การบันทึกรายชื่อจุดควรบันทึกตามลําดับเพ่ือความสะดวกในการ
ใชงาน เชน ลําดับจากสวนบนสูสวนลางของรางกาย จากดานหลังมาดานหนา หรือบันทึกตามลําดับ
ความสําคัญของจุดก็ได จากน้ันจึงลงรายละเอียดของแตละจุดไวขาง ๆ รวมท้ังวิธีการกระตุน ระยะเวลา
ในการคาเข็ม ฯ 
 

สัญลักษณวิธีการกระตุนเข็ม ท่ีนิยมใชในการเขยีนใบสั่งตํารับจดุ ไดแก 
  ┳ การกระตุนเข็มแบบบํารุง  (ปู) 
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  ┻ การกระตุนเข็มแบบระบาย (เซี่ย) 

  ┃ การบํารุงและระบายเทากัน  (ผิงปูผิงเซี่ย) 
  О การครอบกระปุก 

  △ รมยาแบบเผาตรง 
   รมยาแบบแทง 
   เข็มอุน 

  ※ เข็มผิวหนัง 
   ปลอยเลือดดวยเข็มซานหลิง 
  IM เข็มนํ้า 
  IN เข็มกระตุน 

  Q เข็มจิ๋ว 
 

1.2) จํานวนจุดในตํารับจุด: โรคมีจํานวนมาก แตละโรคมีความหลากหลายท้ังการเกิดและการ
ดําเนินโรค ตํารับจุดจึงมีความแตกตางกันไปตามสภาพและความหลากหลายของแตละโรค คัมภีรหฺวังต้ี
เนยจิง ภาคซูเอวิ้น บทท่ี 74 กลาววา “โรคอาจปรากฏอาการท่ีมีความรุนแรงแตกตางกันไป การรักษา
โรคควรปรับใหเหมาะสมไปตามสภาพ และตํารับจุดอาจมีจํานวนจุดมากหรือนอยก็ได” ภาคหลิงซู บท
ท่ี 59 กลาววา “โรคมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ วิธีการรักษาโรคจึงมีมากมายท่ีจะตองพิจารณาใชตาม
สถานการณ ในรายท่ีอาการเบาอาจใชจํานวนจดุนอย สวนรายท่ีอาการหนักอาจเลือกใชจํานวนจุดมาก
ขึ้น” โดยท่ัวไป ตํารับจุดสามารถแบงตามจํานวนจุดท่ีใชเปน 5 ขนาด ไดแก ตํารับจุดชุดใหญ ตํารับจุด 
ชุดเล็ก ตํารับจุดชุดผสม ตํารับจุดคู และตํารับจุดเด่ียว 

ตํารับจุดชุดใหญ หมายถึง ตํารับจุดท่ีเลือกใชจุดจํานวนมาก ซึ่งมักใชกับความผิดปกติอยาง
มากของอวัยวะภายในและระบบเสนลมปราณ เชน อัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง โรคลมชัก ฯ 

ตํารับจุดชุดเลก็ หมายถึง ตํารับจุดท่ีเลือกใชจดุนอยกวา มักใชกับโรคท่ีพบไดท่ัวไป เชน ไข
จับสั่น ปวดลิ้นป ฯ 
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ตํารับจุดชุดผสม หมายถึง การประยุกตใชกลุมจุดท่ีมีสรรพคุณหรือจุดประสงคตางกัน ต้ังแต
สองกลุมจุดขึ้นไป เพ่ือการรักษาผูปวยท่ีซับซอน มีอาการหลายอยางเกิดขึ้นพรอม ๆ กัน เชน มีอาการ
ปวดศีรษะเกิดขึ้นพรอมกับมีอาการทองรวง  

ตํารับจุดคู หมายถึง การเลือกใชเพียง 2 จุด หรือจุดคูท่ีมีสรรพคุณเสริมกัน เชน จุดอวัยวะ
หลังรวมกับจุดอวัยวะหนา (Shu-Mu) จุดเหยวียนรวมกับจุดลั่ว (Yuan-Luo) และการใชจุดคูบน-ลาง
ของจุดเชื่อมโยงเสนลมปราณวิสามัญท้ังแปด (รายละเอียดอยูในบทท่ี 1 และตารางท่ี 1-7 ของตําราการ
ฝงเข็ม-รมยาเลม 1) 

ตํารับจุดเด่ียว หมายถึง การเลือกใชเพียงจุดเดียวในการรกัษาอาการท่ีเกิดขึ้น ตัวอยาง ใชจดุ 
XiMen (PC4)  รักษาอาการเจ็บหนาอกจากโรคหัวใจ, ใชจุด ShuiGou (GV26) รักษาอาการปวดหลัง
สวนเอว เปนตน 
 

2) หลักการเลอืกจุดฝงเข็ม 
การเลือกจุดฝงเข็มเปนหลักพื้นฐานสําคัญของการฝงเข็มและรมยา ซึ่งตองอาศัยความรูทาง

ทฤษฎีเกี่ยวกับอวัยวะภายในและระบบเสนลมปราณ วิถีการไหลเวียนของเสนลมปราณ โรคและ
ความสัมพันธกับระบบเสนลมปราณ และสรรพคุณของจุดฝงเข็ม การเลือกจุดฝงเข็มอาจเลือกโดยการ
อางอิงกับเสนลมปราณ หรืออางอิงกับพยาธิสภาพก็ได ในทางปฏิบัติมักใชการอางอิงผสมผสานกัน 

2.1) การเลือกจุดโดยอางอิงเสนลมปราณ แบงเปน 3 วิธี ไดแก เลือกจดุจากเสนลมปราณที่
เกิดโรค เลือกจุดจากเสนลมปราณคูสัมพันธ และเลือกจุดจากหลายเสนลมปราณ   

   2.1.1) การเลือกจุดจากเสนลมปราณท่ีเกิดโรค หมายถึง เลือกจุดจากเสนลมปราณที่โรคเขา
กระทํา หรือเสนลมปราณที่สังกดัอยูกับอวัยวะที่มีปญหา  

   2.1.2) การเลือกจุดจากเสนลมปราณคูสัมพันธ หมายถึง การเลือกจุดจากเสนลมปราณที่
สังกัดกับอวัยวะภายในท่ีเปนคูสัมพันธกัน เชน ปอดกับลําไสใหญ มามกับกระเพาะอาหาร เปนตน หรือ
เลือกใชจุดท่ีมีความสัมพันธ “แม-ลูก” จากเสนลมปราณคูสัมพันธตามหลักปญจธาตุก็ได  

   2.1.3) การเลือกจุดจากหลายเสนลมปราณ ใชสําหรับรักษาอาการท่ีเกิดจากพยาธิ 
สภาพของหลายเสนลมปราณ หรือเม่ือผูปวยไมดีขึ้นจากการเลือกใชจุดจากหน่ึงหรือสองเสนลมปราณ ก็
สามารถเลือกใชจุดเพิ่มเติมจากเสนลมปราณอื่น ๆ ไดตามสรรพคุณท่ีตองการ 
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2.2) การเลือกจุดโดยอางอิงกับพยาธิสภาพ แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก การเลือกจุดใกล การ
เลือกจุดไกล และการเลือกจุดตามอาการ 

   2.2.1) เลือกจุดใกล (Selection of nearby points) หมายถึง การเลือกจุดท่ีอยูใน
บริเวณหรือรอบบริเวณหรือตําแหนงของรอยโรคหรือพยาธิสภาพ แบงเปน 2 สวน ไดแก จดุถิ่น และ 
จุดประชิด 

      2.2.1.1) การเลือกจุดถิน่ (Selection of local points) หรือจุดในถิ่นโรค หมายถงึ จดุ
ท่ีอยูในบริเวณท่ีเปนโรค ตัวอยาง เลือกจุด JingMing (BL 1) และ ZanZhu (BL 2) สําหรับโรคตา, 
จุด JuLiao (ST 3) และ YingXiang (LI 20) สําหรับโรคของจมูก, จุด TingGong (SI 19) และ 
TingHui (GB 2) สําหรับโรคหู, จุด ZhongWan (CV 12) สําหรับโรคบริเวณลิ้นป เปนตน หากมี
ตําแหนงโรคท่ีแนนอนใหเลือกใชจุดในถิ่นโรคกอน เวนแตมีขอหามในการฝงเข็มตรงจุดถิ่น เชน มีแผล
หรือแผลเปน ฯ จึงเลือกใชจุดประชิดแทน 

    2.2.1.2) การเลือกจุดประชิด (Selection of adjacent point) หมายถึง เลือกจุดท่ีอยู
รอบหรือใกลชิดกับบริเวณท่ีเปนโรค ตัวอยาง เลือกจุด ShangXing (GV23) และ TongTian (BL7) 
สําหรับโรคของจมูก, จุด FengChi (GB 20) และ FengFu (GV 16) สําหรับอาการปวดศีรษะ, จุด 
ZhangMen (LR 13) และ TianShu (ST 25) สําหรับอาการปวดจากกระเพาะอาหาร เปนตน จุด
ประชิดอาจเลือกใชลําพังหรือใชรวมกับจุดในถิน่โรคก็ได  

อน่ึง จุดบนศีรษะท่ีถูกเลือกเพือ่รักษาปญหาของอวยัวะรับสัมผัสท้ังหา และจุดบนลําตัวท่ีถูก
เลือกเพื่อรักษาปญหาของอวัยวะภายใน ก็จัดเปนการเลือกจุดอยูประเภทการเลือกจุดใกลดวย 

     2.2.3) การเลือกจุดไกล หมายถึง เลือกจดุท่ีอยูหางไกลจากบริเวณท่ีเปนโรค โดย ท่ัวไป
จุดไกลมักนิยมเลือกจุดท่ีอยูปลายตอขอศอกหรอืขอเขา คัมภีรหฺวังต้ีเนยจิง ภาคซูเอวิ้น บทท่ี 70 กลาว
วา “เลือกจุดสวนลางเพื่อรกัษาปญหาของสวนบน เลือกจุดสวนบนเพื่อรักษาปญหาของสวนลาง และ
เลือกจุดขางลําตัวเพ่ือรักษาปญหาของสวนกลางลําตัว” ตัวอยาง เลือกจุด ZuSanLi (ST36) เพ่ือรักษา
ปญหา ของทองและลิ้นป, เลือกจุด HeGu (LI4) เพ่ือรักษาความผิดปกติของใบหนา, เลือก XingJian 

(LR2) เพ่ือรักษาอาการตาบวมแดง, เลือก BaiHui (GV20) เพ่ือรักษาอาการอุจจาระรวงเร้ือรัง 
การเลือกจุดไกลถือเปนสวนสําคัญอันหน่ึงในการเลือกจุดฝงเข็ม เชน เลือกจุดของแขนและขา

เพ่ือรักษาความผิดปกติของศีรษะ ลําตัวและอวัยวะภายใน ระบบเสนลมปราณเปนเครือขายการไหล 
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เวียนท่ีเชื่อมโยงครอบคลุมท่ัวรางกายท้ังแนวยาวและแนวขวาง ท้ังสวนต้ืนและสวนลึก การใชจุดรวมกัน
มีแนวคิดหลากหลายตามความเหมาะสม อาทิ ใชจุดรวมบน-ลาง ใชจุดรวมซาย-ขวา ใชจุดรวมนอก-ใน 
และใชจุดรวมใกล-ไกล (ตารางท่ี 2.1) 

2.3) การเลือกจุดตามอาการ (Selection of symptomatic points) หมายถึง เลือกจุดท่ีมี
สรรพคุณเดนในการรักษาอาการของโรคตามอาการที่ปรากฏ ตัวอยาง เลือกจุด DaZhui (GV14) และ 
QuChi (LI11) เพ่ือรักษาอาการไข, เลือกจุด ShuiGou (GV26) และ YongQuan (KI1) รักษาอาการ
หมดสติในผูปวยฉุกเฉิน 

การเลือกจุดแบบสืบทอดจากประสบการณโดยไมไดอาศัยการวิเคราะหทางทฤษฎี ซึ่งมักเปน
ประสบการณการใชจุดนอกระบบ จัดเปนการเลือกจุดในกลุมน้ีดวย เชน ใชจุด SiFeng (EX-UE10) 
เพ่ือรักษาอาการเบื่ออาหารในเด็ก ใชจุด ErBai (EX-UE2) ในการรักษาริดสีดวงทวาร (ตารางท่ี 2.2)  
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ตารางที่ 2.1 ตัวอยางการเลือก จุดใกล (จุดถิ่น และ จุดประชิด) และ จุดไกล
ตําแหนงโรค จุดถิ่น จุดประชิด จุดไกล 
หนาผาก YangBai (GB 14) BaiHui (GV 20) 

HeGu (LI 4) 
NeiTing (ST 44) 

ศีรษะ
ดานขาง 

TaiYang (EX-HN 5)  
ShuaiGu (GB 8) 

FengChi (GB 20) 
WaiGuan (TE 5)  
ZuLingQi (GB 41)  
ZuQiaoYin (GB 44) 

ตนคอ TianZhu (BL 10)  
YaMen (GV 15) 

DaZhui (GV 14) 
HouXi (SI 3)  
KunLun (BL 60)  
YaoYangGuan (GV 3) 

ตา JingMing (BL 1) MuChuang(GB 16) 
YangLao (SI 6)  
TaiChong (LR 3)  
GuangMing (GB 37) 

จมูก YingXiang (LI 20) 
ShangXing (GV23)  
JuLiao (ST 3) 

LieQue (LU 7)  
LiDui (ST 45) 

ปากและแกม DiCang (ST 4)  
JiaChe (ST 6) 

QuanLiao (SI 18) 
HeGu (LI 4)  
JieXi (ST 41) 

หู 
TingGong (SI 19)  
TingHui (GB 2)  
YiFeng (TE17) 

FengChi (GB 20) 
ZhongZhu (TE 3)  
XiaXi (GB 43)  
FengShi (GB 31) 

คอ 
LianQuan (CV 23)  
TianRong (SI 17)  
RenYing (ST 9) 

TainZhu (BL 10) 
YuJi (LU 10)  
ZhaoHai (KI 6) 

อก TanZhong (CV 17) ZhongFu (LU 1) 
NeiGuan (PC 6)  
FengLong (ST 40) 

ชายโครง QiMen (LR 14)  
DaBao (SP 21) 

ZhangMen (LR 13) 
ZhiGou (TE 6)  
YangLingQuan(GB 34) 

ทองสวนบน ZhongWan (CV 12) LiangMen (ST 21) 
NeiGuan (PC 6)  
ZuSanLI (ST 36) 

ทองสวนลาง GuanYuan (CV 4) TianShu (ST 25) 
SanYinJiao (SP 6)  
QuQuan (LR 8) 

หลังสวนเอว ShenShu (BL 23)  
DaChangShu (BL 25) 

CiLiao (BL 32) 
WeiZhong (BL 40)  
HouXi (SI 3) 

ทวารหนัก ChangQiang (GV 1) BaiHuanShu(BL 30) ChengShan (BL 57) 

 



บทท่ี 2 ปฐมบทสูการฝงเข็มรักษาโรค   
 

59

 

ตารางที่ 2.2 ตัวอยางการเลือกจุดตามอาการ 
อาการ จุดฝงเข็ม

ไข ตัวรอน DaZhui (GV14),   QuChi (LI11),   HeGu (LI4) 

หมดสติ ShuiGou (GV26),    ShiXuan (EX-UE11) 

เหงื่อออกกลางคืน HouXi (SI3),   YinXi (HT6) 

กรามเกร็ง ขบฟน XiaGuan (ST7),   JiaChe (ST6),    HeGu (LI4) 

ไอ หอบหืด TianTu (CV22),    DingChuan (EX-B1)  

แนนอก หายใจไมสะดวก TanZhong (CV17),    NeiGuan (PC6) 

เจ็บอกจากหัวใจ NeiGuan (PC6),    XiMen (PC4) 

เจ็บชายโครง ZhiGou (TE 6),    YangLingQuan (GB34) 

ทองอืด QiHai (CV6),    ZuSanLi (ST36) 

ทองผูก ZhiGou (TE6),    ZhaoHai (KI6) 

ลมชัก HeGu (LI4),    TaiChong (LR3) 

เลือดกําเดาออก ShangXing (GV23),    HeGu  (LI 4)                        

 

การประยุกตใชจุดพิเศษ (Application of Specific Points)  
จุดพิเศษ หมายถึง จุดสามัญหรือจุดในระบบเสนลมปราณที่มีคุณสมบัติหรือสรรพคุณเพิ่มเติม

เปนพิเศษจากจุดสามัญอ่ืน ๆ ดวยสรรพคุณพเิศษของจุดเหลาน้ี จึงสามารถนํามาใชพลิกแพลงรักษาโรค
ไดกวางขวางครอบคลุมและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึน้ รายละเอียดเกี่ยวกับจุดพิเศษอยูใน ตําราการฝงเข็ม 
รมยา เลม 1 บทท่ี 1 ทฤษฎีเสนลมปราณและจุดฝงเข็ม ในบทน้ีจึงกลาวถึงเฉพาะลักษณะและการ
ประยุกตใชจุดพิเศษเหลาน้ีในทางคลินิก  

 

1) จุดซูทั้งหา หรือ จุดอูซู   (五输穴 :WǔShūXué: Five Shu points) 

จุดซูท้ังหา สามารถเลือกใชได 2 กรณี ไดแก เลือกใชตามสรรพคุณของจุดและเลือกใชตาม
หลักปญจธาตุ 
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การเลือกใชจุดซูท้ังหาตามสรรพคุณของจุด คัมภีร 81 ปญหาทางการแพทย บทท่ี 68 กลาววา
“จุดจิ่ง-ตานํ้า (井 Jǐng: Jing-Well) ใชรักษาอาการแนนหนาอก-ลิ้นป, จุดหญง หรือ อิ๋ง-นํ้าพุ (荣

Róng or Ying: Rong or Ying-Spring) ใชรกัษาโรคท่ีมีไข, จุดซู-ลําธาร (输 Shū: Shu-Stream) ใช
รักษาอาการรูสกึหนักตามรางกายและปวดขอ, จุดจิง-แมนํ้า (经  Jīng: Jing-River) สําหรับอาการไอ
และหอบหืด ท้ังท่ีเกิดจากความเย็นและความรอน และ จุดเหอ-ทะเล (合 Hé: He-Sea) ใชรักษาอาการ
ทองรวงจากชีไ่หลเวียนแปรปรวน”โดยท่ัวไป จุดซูท้ังหา สามารถเลือกใชตามสรรพคุณ ดังน้ี 

จุดจิ่ง-ตานํ้า เปนจุดท่ีปลายน้ิวมือ-น้ิวเทา มักอยูตรงรอยตอระหวางผิวหนังสีเขมและสีจาง ซึ่งเปน
จุดเชื่อมตออินและหยาง เลือดและชี่ จึงเปนจุดท่ีมักใชในกรณีฉุกเฉินเพ่ือเปดทวารในรายท่ีเปนลมหมดสติ
หรือหมดสติจากอาการโคมา โรคเกี่ยวกับสติสัมปชัญญะหรืออาการทางจิตท่ีสัมพันธกับอวัยวะตัน และใช 
รักษาอาการแนนหนาอก-ลิ้นป 

จุดหญง-นํ้าพุ ใชสําหรับโรคตาง ๆ ท่ีมีอาการไข (Febrile diseases)  
จุดซู-ลําธาร ใชบรรเทาอาการปวดโดยเฉพาะปวดขอ และการรับความรูสึกผิดปกติ โดยเฉพาะ

ความรูสึกหนัก ๆ จากอาการนํ้าค่ัง 
จุดจิง-แมนํ้า ใชสําหรับอาการไอและหอบหืดท้ังท่ีเกิดจากความเย็นและความรอน รวมถึงโรค

อื่น ๆ ท่ีเกิดจากการกระทําของปจจัยกอโรคภายนอก 
จุดเหอ-ทะเล ใชสําหรับอาการผิดปกติของอวยัวะกลวงท้ังหก เชน คลื่นไสอาเจียน อุจจาระรวง 

มึนงงวิงเวยีนศีรษะ รวมถึงใชชกันําชี่ท่ีแปรปรวนขึ้นเบ้ืองสูงใหกลับลงมา 
 

กลาวโดยสรุป จดุจ่ิง-ตานํ้า สําหรับโรคทางจิตหรือสติสัมปชัญญะท่ีสัมพันธกับอวยัวะภายใน, จุด
หญง-นํ้าพุ จุดซู-ลําธาร และ จุดจิง-แมนํ้า สําหรับอาการผิดปกติของอวัยวะภายนอกตลอดแนวเสน
ลมปราณ, จุดเหอ-ทะเล สําหรับปญหาท่ีเกี่ยวของสัมพันธกับอวยัวะกลวง ในกรณีน้ีรวมถงึจุดเหอลางดวย  
 

การเลือกใชจุดซูท้ังหาตามหลักปญจธาตุ จุดซูท้ังหาของแตละเสนลมปราณสามารถจัดแบงเปน 
จุดธาตุท้ังหาท่ีมีความสัมพันธกันในเชิงปญจธาตุดวย แตละจุดซูของเสนลมปราณอินและเสนลมปราณ 
หยางมีความสัมพันธกับธาตุท่ีแตกตางกัน ตัวอยาง จุดจิ่ง-ตานํ้าของเสนอินเปนธาตุไม สวนของเสน
หยางเปนธาตุทอง เปนตน รายละเอียดความสัมพันธของจดุซูท้ังหาและธาตุท้ังหา แสดงไวในตารางท่ี 
2.3 และ 2.4   จุดซูท้ังหาสามารถพิจารณาเลือกใชตามหลักความสัมพันธระหวางธาตุ   โดยเฉพาะกฎ 



บทท่ี 2 ปฐมบทสูการฝงเข็มรักษาโรค   
 

61

ความสัมพันธ “แม-ลูก” ไดแก อาการพรองเสริมบํารุงท่ีแม และอาการแกรงระบายท่ีลูก  
 

 

ตารางที่ 2.3 จุดซูท้ังหา ปญจธาตุ และจุดแม-ลูก ของเสนลมปราณอนิ 

        จุด/ 
ธาตุ 
เสนอิน 

จุดจิ่ง-ตานํ้า 
ธาตุไม 

จุดหญง-นํ้าพุ 
ธาตุไฟ 

จุดซ-ูลําธาร 
ธาตุดิน 

จุดจิง-แมนํ้า 
ธาตุทอง 

จุดเหอ-ทะเล 
ธาตุนํ้า 

เสนมือไทอิน 
ปอด 

ShaoShang 
(LU11) 

YuJi 
(LU10) 

TaiYuan 

(LU9) (แม) 
JingQu 
(LU8) 

ChiZe 

(LU5) (ลูก) 

เสนมือเจว๋ีย
อิน 

เย่ือหุมหัวใจ 

ZhongChong 

(PC9) (แม) 
LaoGong 

(PC8) 

DaLing 

(PC7) (ลูก) 
JianShi 
(PC5) 

QuZe 
(PC3) 

เสนมือเสาอิน 
หัวใจ 

ShaoChong 
(HT9) (แม) 

ShaoFu 
(HT8) 

ShenMen 

(HT7) (ลูก) 
LingDao 

(HT4) 
ShaoHai 
(HT3) 

เสนเทาไทอิน 
มาม 

YinBai 
(SP1) 

DaDu 

(SP2) (แม) 
TaiBai 
(SP3) 

ShangQiu 

(SP5) (ลูก) 
YinLingQuan 

(SP9) 

เสนเทาเจว๋ีย
อินตับ 

DaDun 
(LR1) 

XingJian 

(LR2) (ลูก) 
TaiChong 

(LR3) 
ZhongFeng 

(LR4) 

QuQuan 

(LR8) (แม) 

เสนเทาเสาอิน 
ไต 

YongQuan 

(KI1)(ลูก)  
RanGu 
(KI2) 

TaiXi 
(KI3) 

FuLiu 

(KI7) (แม) 
YinGu 
(KI10) 
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ตารางที่ 2.4 จุดซูท้ังหา ปญจธาตุ และจุดแม-ลูก ของเสนลมปราณหยาง 
            จุด/
ธาตุ 
เสนหยาง 

จุดจิ่ง-ตานํ้า 
ธาตุทอง 

จุดหญง-นํ้าพุ 
ธาตุนํ้า 

จุดซ-ูลําธาร 
ธาตุไม 

จุดจิง-แมนํ้า 
ธาตุไฟ 

จุดเหอ-ทะเล 
ธาตุดิน 

เสนมือหยางหมิง 
ลําไสใหญ 

ShangYang 
(LI 1) 

ErJian 

(LI 2) (ลูก) 
SanJian 
(LI 3) 

YangXi 
(LI 5) 

QuChi 

(LI 11) (แม) 

เสนมือเสาหยาง 
ซานเจียว 

GuanChong 
(TE 1) 

YeMen 
(TE 2) 

ZhongZhu

(TE 3)(แม) 
ZhiGou 
(TE 6) 

TianJing 
(TE 10) (ลูก)  

เสนมือไทหยาง 
ลําไสเล็ก 

ShaoZe 
(SI 1) 

QianGu 
(SI 2) 

HouXi 

(SI 3)(แม)  
YangGu 

(SI 5) 
XiaoHai 

(SI 8) (ลูก) 

เสนเทาหยางหมิง 
กระเพาะอาหาร 

LiDui 

(ST 45) (ลูก)  
NeiTing 
(ST 44) 

XianGu 
(ST 43) 

JiaXi 

(ST 41)แม)  
ZuSanLi 
(ST 36) 

เสนเทาเสาหยาง  
ถุงนํ้าดี 

ZuQiaoYin 
(GB 44) 

XiaXi 

(GB 43)(แม) 
ZuLingQi 
(GB 41) 

YangFu 

(GB 38)(ลูก) 
YangLingQuan 

(GB34) 

เสนเทาไทหยาง 
กระเพาะปสสาวะ 

ZhiYin 
(แม) 

(BL 67) 

ZuTongGu 
(BL 66) 

ShuGu(ลูก) 
(BL 65) 

KunLun 
(BL 60) 

WeiZhong 
(BL 40) 
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ตารางที่ 2.5 จุดแม-ลูก ของอวัยวะภายใน

ปญจธาตุ อวัยวะภายใน จุดแม จุดลูก 

ธาตุทอง 
ปอด TaiYuan (LU9) ChiZe (LU5) 

ลําไสใหญ QuChi (LI11) ErJian (LI2) 

ธาตุน้ํา 
ไต FuLiu (KI7) YongQuan (KI1) 

กระเพาะปสสาวะ ZhiYin (BL67) ShuGu (BL65) 

ธาตุไม 
ตับ QuQuan (LR8) XingJian (LR2) 

ถุงนํ้าดี XiaXi (GB43) YangFu (GB38) 

ธาตุไฟ 
(จักรพรรดิ) 

หัวใจ ShaoChong (HT9) ShenMen (HT7) 

ลําไสเล็ก HouXi (SI3) XiaoHai (SI8) 

ธาตุไฟ (เสนาบดี) 
เย่ือหุมหัวใจ ZhongChong (PC9) DaLing (PC7) 

ซานเจียว ZhongZhu (TE3) TianJing (TE10) 

ธาตุดิน 
มาม DaDu (SP2) ShangQiu (SP5) 

กระเพาะอาหาร JieXi (ST41) LiDui (ST45) 

 

ตัวอยางเพื่อความเขาใจเร่ืองการประยุกตใชจุดหาซูตามหลักปญจธาตุของกลุมอาการแกรง 
และกลุมอาการพรอง ของเสนลมปราณมือไทอินปอด  

กรณีท่ี 1: กลุมอาการพรองของเสนลมปราณมือไทอนิปอด 
- ลักษณะทางคลินิก: อาการไอเรื้อรัง หอบเหน่ือยงายเมื่อออกแรง เสียงเบาไรพลัง เหงื่อออก

งาย ชีพจรเบาเล็กเหมือนเสนดาย 
- การเลือกจุดบนเสนปอด: ใหเสริมบํารุงจุด TàiYuān (LU9) เน่ืองเพราะปอดเปนธาตุทองมี

ธาตุแมเปนธาตุดิน จุดธาตุดินของเสนลมปราณอิน คือ จุดซู-แมนํ้า ๆ ของเสนปอด ไดแก TàiYuān 
(LU9) 

- การเลือกจุดบนเสนท่ีเกี่ยวของ: ใหเสริมบํารุงจุด TàiBài (SP3) ของเสนมาม และ QūChí 

(LI11) ของเสนลําไสใหญ เน่ืองเพราะมามเปนธาตุดินซึ่งเปนธาตุแมของธาตุทอง TàiBài (SP3) เปน
จุดธาตุดินของเสนมาม (จุดธาตุดินของเสนลมปราณธาตุดิน) ลําไสใหญเปนอวัยวะคูสัมพันธกับปอดซึ่ง
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เปนธาตุทองเชนเดียวกัน เสนลําไสใหญเปนเสนลมปราณหยางซ่ึงมีจุดธาตุดิน คือ จุดเหอ-ทะเล ไดแก 
QūChí (LI11) 

 
กรณีท่ี 2: กลุมอาการแกรงของเสนลมปราณมือไทอนิปอด 
- ลักษณะทางคลินิก: มีอาการไอเฉียบพลัน เสียงดังและกระดาง หอบเหน่ือย แนนหนาอก 

นอนราบไมได ชีพจรลอยและลื่น  
- การเลือกจุดบนเสนปอด: ใหระบายจุด ChǐZé (LU5) เน่ืองเพราะ เปนจุดธาตุนํ้าของเสน

ปอด ซึ่งธาตุนํ้าเปนธาตุลูกของธาตุทอง 
- การเลือกจุดบนเสนท่ีเกี่ยวของ: ใหระบายจุด YīnGǔ (KI10) ของเสนไตและ ÈrJiān (LI2) 

ของเสนลําไสใหญ เน่ืองเพราะ YīnGǔ (KI10) เปนจุดธาตุนํ้าของเสนไต ซึง่เปนเสนลมปราณธาตุนํ้า 
(จุดธาตุนํ้าของเสนลมปราณธาตุนํ้า)ธาตุนํ้าเปนธาตุลูกของธาตุทอง เสนลําไสใหญเปนเสนลมปราณหยาง
คูสัมพันธกับเสนปอดซึ่งเปนธาตุทองเชนเดียวกัน มีจุดธาตุนํ้า คือ จุดหญง-นํ้าพุ ไดแก ÈrJiān (LI 2)  
 

2) จุดเหอลาง (下合穴  : XiàHéXué: Lower He-Sea points) 

 จุดเหอลางเปนจุดเหอ-ทะเล 6 จุด ของเสนลมปราณหยางท่ีสังกัดกับอวัยวะกลวงท้ังหก ซึ่งอยู
บนเสนลมปราณเทาหยาง 3 เสน เปนจุดท่ีใชรักษาโรคท่ีเกีย่วของกับความผิดปกติของอวยัวะกลวงท้ัง
หก ดังสรุปไวในตารางท่ี 2.6 
 

ตารางที่ 2.6 จุดเหอลาง สรรพคุณและตําแหนงบนเสนลมปราณ 
อวัยวะกลวง จุดเหอลาง สรรพคุณในการรักษา เสนลมปราณ 

กระเพาะอาหาร ZuSanLi (ST 36) โรคของกระเพาะอาหารเชนปวดกระเพาะ 
เสนเทาหยางหมิง 
กระเพาะอาหาร 

ลําไสใหญ ShangJuXu 
(ST 37) โรคของลําไสใหญ เชน โรคบิด 

ลําไสเล็ก XiaJuXu (ST 39) โรคของลําไสเล็ก เชน ทองล่ันโครกคราก 

กระเพาะปสสาวะ WeiZhong(BL 40) โรคของกระเพาะปสสาวะ เชน ปสสาวะขัด เสนเทาไทหยาง 
กระเพาะปสสาวะ ซานเจียว WeiYang (BL 39) โรคของชองทอง เชน ทองมาน 

ถุงนํ้าดี 
YangLingQuan 
(GB 34) โรคของถุงนํ้าดี เชน ปวดทอนํ้าดี อาเจียน 

เสนเทาเสาหยาง 
ถุงนํ้าดี 
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3) จุดเหยวียน (原穴 YuánXué: Yuan-Source points) 

จุดเหยวียน เปนจุดบนเสนลมปราณสามัญ 12 เสนๆ ละ 1 จดุ รวม 12 จุด มีตําแหนงอยูใกล
ขอมือหรือขอเทา จุดเหยวียนของเสนลมปราณอินเปนจุดเดียวกับจุดซ-ูลําธาร จุดเหยวียนของเสน
ลมปราณหยางเปนจุดท่ีอยูถัดจากจุดซู-ลําธาร (ตารางท่ี 2.7) จุดเหยวียนใชรักษาความผิดปกติของ
อวัยวะภายในตนสังกัด ไดแก อวัยวะตันท้ังหาและอวยัวะกลวงท้ังหก และยงัเปนจุดสะทอนความ
ผิดปกติของอวัยวะตันท้ังหา คัมภีรหฺวังต้ีเนยจิง ภาคหลิงซู บทท่ี 1 กลาววา “เม่ืออวัยวะตันท้ังหาเปน
โรคจะแสดงอาการท่ีจุดเหยวียนของเสนลมปราณท่ีสังกัดอวัยวะน้ัน ดวยเหตุน้ีหากสามารถศึกษาถึงความ 
สัมพันธระหวางอวัยวะตันและอาการท่ีปรากฏภายนอกตรงจุดเหยวียนท่ีสังกัดได ยอมไมยากท่ีจะเขาใจ
ถึงธรรมชาติของโรคของอวัยวะตันท้ังหา” และ “จุดเหยวียนท้ัง 12 จุด มีประสิทธิภาพในการรักษาโรค
ของอวัยวะตันท้ังหาและอวัยวะกลวงท้ังหก” 

จุดเหยวียนสามารถใชรักษาความผิดปกติของอวัยวะภายใน ท้ังกลุมอาการพรองและแกรง โดย
อาจเลือกใชจุดเหยวียนเพียงลําพัง หรือใชรวมกับจุดลั่วท่ีสัมพันธนอก-ในกนัเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
รักษา 

  
4) จุดลั่ว (络穴 LuòXué: Luo-Connecting points) 

 จุดลั่วเปนจุดท่ีเสนลั่วแยกออกมา เสนลมปราณสามัญ 12 เสน มีจุดลั่วท่ีอยูปลายตอขอศอก
และขอเขาเสนละ 1 จุด บนลําตัวมีจุดลั่ว 3 จุด เปนของเสนลมปราณตู เสนลมปราณเญ่ิน และจุดลัว่
ใหญของเสนลมปราณมามเสนละ 1 จุด รวมท้ังสิ้น 15 จุด (ตารางท่ี 2.7)  

ในดานการวินิจฉัยโรค จุดลั่วสามารถใชเสริมในการวินิจฉัยโรคได โดยโรคของเสนลมปราณ
อาจมาสื่ออาการที่จุดลั่วในลกัษณะของการเจ็บ ปวด ชา แข็งเปนไตหรือมีสีผิดปกติ  

สําหรับการรักษาโรคสามารถเลือกใชจุดลั่วได 3 แนวทาง ไดแก 
 4.1) การใชจุดล่ัวรักษาโรคของเสนล่ัว (ลกัษณะทางคลินิกของโรคของเสนลัว่ 15 เสน อยูใน
เร่ืองการวินิจฉัยแยกโรคตามกลุมอาการ) ตัวอยาง โรคของเสนลั่วของเสนลมปราณหัวใจ หากเปนกลุม
อาการเกินจะมีอาการแนนในอก หากเปนกลุมอาการพรองจะมีอาการเสียงแหบแหง รักษาโดยฝงเข็ม
กระตุนระบายหรือบํารุงท่ีจุด TongLi (HT5) 
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4.2) การใชจุดล่ัวรักษาโรคของเสนลมปราณ จุดลั่วบนแขนและขา มีเสนลั่วแยกออกมาเชือ่ม
สัมพันธนอก-ในกับเสนลมปราณคูสัมพันธ จึงใชรักษาโรคเสนลมปราณไดท้ังสองเสนลมปราณท่ีสัมพันธ
กัน  

ตัวอยาง จุด LieQue (LU7)  จุดลั่วของเสนลมปราณปอด ใชรักษาโรคของเสนปอด เชน 
อาการไอและหอบหืด รวมท้ังสามารถใชรกัษาโรคของเสนลําไสใหญ-คูสัมพันธไดดวย เชน อาการปวด
ฟน เจ็บคอ ฯ   

ChangQiang (GV1) จุดลั่วของเสนลมปราณตูท่ีปลายตอกระดูกกนกบ มีเสนลั่วแยกออก
กระจายขึ้นขนาบ 2 ขาง กระดูกสันหลังตลอดแนวจนถึงศีรษะ ใชสําหรับรกัษาโรคของหลงัและโรคของ
เสนลมปราณตู, JiuWei (CV15) จุดลั่วของเสนลมปราณเญ่ินบริเวณลิ้นป มีเสนลั่วแยกออกกระจาย
ครอบคลุมหนาทองและเชื่อมโยงกับชีข่องทอง ใชสําหรับรักษาโรคของทองและเสนลมปราณเญ่ิน, จุดลั่ว
ใหญ DaBao (SP21) จุดสุดทายของเสนมามท่ีสีขางลําตัว มีเสนลั่วแยกออกกระจายครอบคลุมสีขาง
ชายโครงและมีความพิเศษท่ีเชื่อมโยงกับชีแ่ละเลือดท่ัวรางกายดวย ใชสําหรับรักษาโรคเฉพาะท่ี ไดแก 
ชายโครงและทรวงอก สามารถใชรักษากลุมอาการเลือดและชีไ่หลเวียนไมคลอง รวมท้ังโรคขอตาง ๆ ท่ัว
รางกายดวย 

4.3) การใชจุดลั่วรักษาโรคเรือ้รัง โดยเฉพาะโรคเร้ือรังของอวยัวะภายใน มีคํากลาววา “โรค
เร่ิมเกิดในเสนลมปราณ เม่ือเร้ือรังจะคางคาอยูในเสนลั่ว”โรคเม่ือเร้ือรัง ชี่และเลือดท่ีไมดีและเสมหะ
ความชื้นจะยายจากเสนลมปราณไปสะสมยังเสนลั่วทําใหรักษายากยิ่งขึ้น จุดลั่วจึงมีประโยชนในการรักษา
โรคเร้ือรังของอวัยวะภายในและโรคท่ีเกิดจากปจจัยกอโรคภายใน โดยการแทงเข็มต้ืน หรือ/และ เจาะ
ปลอยเลือด เพ่ือรักษากลุมอาการเกินในเสนลั่ว 

นอกจากน้ันจุดลั่วยงัสามารถใชรวมกับจุดเหยวยีนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาในลักษณะ
“จุดรวมเหยวยีน-ลั่ว” 

 

5) จุดรวมเหยวียน-ลั่ว  
จุดเหยวียนและจุดลั่วตางมีสรรพคุณพิเศษในการรักษาโรคไดตามขอบงใชของแตละจุด หาก

นํามาใชรวมกันอยางเหมาะสม  จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาไดครอบคลุมมากย่ิงขึ้น การใชจุด
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เหยวียนรวมกับจุดลั่วในการรกัษาโรค เรียกวา จุดรวมเหยวียน-ลั่ว โดยอาศัยหลักการของ ‘เจาบาน
กับแขก’  

จุดเหยวียน-ลั่วท่ีใชรวมกันตองเปนจุดบนเสนลมปราณคูสัมพันธนอก-ใน กรณีท่ีอวัยวะคูสัมพันธ
เกิดมีความผิดปกติรวมกัน โดยอวัยวะท่ีเปนตนเหตุหรือปวยกอนจัดเปน ‘เจาบาน’ ใหเลือกใชจุด
เหยวียน สวนอวัยวะคูสัมพันธท่ีไดรับผลกระทบหรือมีอาการทีหลังจัดเปน‘แขก’ใหเลือกใชจุดลัว่ 
ตัวอยาง โรคเกิดท่ีปอดกอนและตอมาเกิดมีอาการของลําไสใหญรวมดวย ใหใชจุด TàiYuān (LU9) 
จุดเหยวียนของเสนปอดรวมกับจุด PiānLì (LI6) จุดลั่วของเสนลําไสใหญ การเลือกใชจุดในลักษณะ
จุดรวมเหยวียน-ลั่ว บางคร้ังเรียกวา‘จุดรวมนอก-ใน’ (Combination of the exterior -interior 

points) หรือ ‘จุดปฐมภูมิ-เหยวียนรวมกับทุติยภูมิ-ลั่ว’ (The combination of Primary Yuan 

points and the secondary Luo points) (ตารางท่ี 2.7) 
 

ตารางที่ 2.7 จุดเหยวียน และ จุดลั่ว 
เสนลมปราณ จุดเหยวียน จุดลั่ว 

เสนมือไทอินปอด TaiYuan (LU9) LieQue (LU7) 

เสนมือหยางหมิงลําไสใหญ HeGu (LI4) PianLi (LI6) 

เสนเทาหยางหมิงกระเพาะอาหาร ChongYang (ST42) FongLong (ST40) 

เสนเทาไทอินมาม TaiBai (SP3) GongSun (SP4) 

เสนมือเสาอินหัวใจ ShenMen (HT7) TongLi (HT5) 

เสนมือไทหยางลําไสเล็ก WanGu (SI4) ZhiZheng (SI7) 

เสนเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ JingGu (BL64) FeiYang (BL58) 

เสนเทาเสาอินไต TaiXi (KI3) DaZhong (KI4) 

เสนมือเจว๋ียอินเย่ือหุมหัวใจ DaLing (PC7) NeiGuan (PC6) 

เสนมือเสาหยางซานเจียว YangChi (TE4) WaiGuan (TE5) 

เสนเทาเสาหยางถุงนํ้าดี QiuXu (GB40) GuangMing (GB37) 

เสนเทาเจว๋ียอินตับ TaiChong (LR3) LiGou (LR5) 

เสนลมปราณเญิ่น - JiuWei (CV15) 

เสนลมปราณตู - ChangQiang (GV1) 

จุดล่ัวใหญของเสนเทาไทอินมาม - DaBao (SP21) 
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6) จุดซี (郗穴 :XīXué: Xi-Cleft points) 

 จุดซี 16 จุด มีตําแหนงอยูบนแขนและขา เปนจุดซีของเสนลมปราณสามัญ 12 เสน เสนละ 1 จดุ 
และของเสนลมปราณวสิามัญ อนิเฉียว หยางเฉียว อินเอวยและหยางเอวย เสนละ 1 จุด (ตารางท่ี 2.8) 
 

ตารางที่ 2.8 จุดซี
เสนลมปราณอนิ จุดซี เสนลมปราณหยาง จุดซี 

เสนมือไทอินปอด KongZui(LU6) เสนมือหยางหมิงลําไสใหญ WenLiu (LI7) 

เสนมือเจว๋ียอินเย่ือหุมหัวใจ XiMen (PC4) เสนมือเสาหยางซานเจียว HuiZong (TE7) 

เสนมือเสาอินหัวใจ YinXi (HT6) เสนมือไทหยางลําไสเล็ก YangLao (SI6) 

เสนเทาไทอินมาม DiJi (SP8) เสนเทาหยางหมิงกระเพาะอาหาร LiangQiu (ST34) 

เสนเทาเจวอินตับ ZhongDu(LR6) เสนเทาเสาหยางถุงนํ้าดี WaiQiu (GB36) 

เสนเทาเสาอินไต ShuiQuan(KI5) เสนเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ JinMen (BL63) 

เสนอินเฉียว JiaoXin (KI8) เสนหยางเฉียว FuYang (BL59) 

เสนอินเหวย ZhuBin (KI9) เสนหยางเหวย YangJiao (GB35) 

 
 จุดซี มีสรรพคุณในการรกัษาโรคท่ีมีอาการเฉียบพลันหรอือาการรุนแรง ในทางปฏิบัติ จุดซีของ
เสนลมปราณอินใชรกัษากลุมอาการท่ีมีเลอืดออกผิดปกติของอวยัวะท่ีอยูในความดูแลของเสนลมปราณน้ัน  
เชน KǒngZuì (LU6) จุดซขีองเสนมือไทอินปอด ใชรกัษาอาการไอเปนเลือด,  ZhongDu (LR6) จุดซีของ
เสนเทาเจวีย๋อินตับ ใชรกัษาอาการเลือดประจําเดือนออกผิดปกติ เปนตน จดุซีของเสนลมปราณหยางมี
สรรพคุณในการบรรเทาอาการปวดของอวัยวะตาง ๆ ท่ีอยูในแนวเสนทางการไหลเวยีนของเสนลมปราณน้ัน 
เชน LiángQiū (ST34) จุดซีของเสนเทาหยางหมิงกระเพาะอาหาร ใชรกัษาอาการปวดกระเพาะอาหาร, 
YangLao (SI6) จุดซีของเสนมือไทหยางลําไสเลก็ สําหรับบรรเทาอาการปวดไหล เปนตน  
 นอกจากเลือกใชจุดซีเพียงลําพังเพ่ือรักษาอาการตามขอบงชี้แลว ยังสามารถเลือกใชจุดซีรวม 
กับจุดอิทธิพลท้ังแปดเพื่อเสริมสรรพคุณการรักษาไดดวย เชน ใชจุด LiangQui (ST34) รวมกับ 
ZhongWan (CV12) จุดอิทธิพลของอวัยวะกลวงสําหรับการรักษาอาการปวดกระเพาะอยางเฉียบพลัน 
รุนแรง, ใชจุด KongZui (LU6) รวมกับ TanZhong (CV17) จุดอิทธิพลของชี่ สําหรับรักษาอาการไอ
เปนเลือดท่ีเกิดจากชี่ไหลเวียนแปรปรวน เปนตน  
 



บทท่ี 2 ปฐมบทสูการฝงเข็มรักษาโรค   
 

69

7) จุดอิทธิพลท้ังแปด (八会穴 :BāHuìXué: The eight influential points) 

 จุดอิทธิพลท้ังแปด เปนจุดท่ีมีผลตอการทําหนาท่ีของอวยัวะท้ังแปด ไดแก อวัยวะตัน, อวยัวะ
กลวง, ชี่, เลือด, เสนเลือด, กระดูก, ไขกระดูก และเสนเอน็ ในทางคลินิก จุดอิทธิพลท้ังแปดนําไปใช
รักษาโรคท่ีเกี่ยวของกับอวัยวะหรือเน้ือเยื่อท่ีจุดน้ันมีอิทธิพลอยู โดยเฉพาะโรคเร้ือรัง โรคของความ
พรองหรือออนกําลัง (ตารางท่ี 2.9)    
 

ตารางที่ 2.9 จุดอิทธิพลท้ังแปด
อวัยวะ จุดอิทธิพล เสนลมปราณ สรรพคุณ (ตัวอยาง) 

อวัยวะตัน 
ZhangMen 
(LR13) 

เสนเทาเจว๋ียอิน.
ตับ 

โรคอวัยวะตัน โดยเฉพาะตับและมาม เชน ตับโต มามโต 

อวัยวะกลวง ZhongWan 
(CV12) เสนเญิ่น 

โรคของอวัยวะกลวง โดยเฉพาะกระเพาะอาหารและลําไส 
เชน ปวดกระเพาะอาหาร แนนทอง 

ช่ี 
TanZhong 
(CV17) เสนเญิ่น 

โรคที่เก่ียวของกับการทําหนาท่ีของช่ี เชนแนนหนาอกหอบ 
เหน่ือย หอบหืด สะอึก เซื่องซึม สํารอกอาหาร เรอลม  

เลือด 
GeShu 
(BL17) 

เสนเทาไทหยาง. 
กระเพาะปสสาวะ 

โรคเลือดและอาการเลือดออก เชน ซีด เลือดค่ัง เลือด 
ออกงาย อาเจียนเปนเลือด ถายเปนเลือด ไอเปนเลือด 
เลือดกําเดาออก ประจําเดือนออกมากหรือเรื้อรัง เลือด 
ออกจากริดสีดวงทวาร 

เสนเลือด 
TaiYuan 
(LU9) 

เสนมือไทอิน.
ปอด 

โรคของเสนเลือดและการไหลเวียน เชน หลอดเลือด
อักเสบ เสนเลือดตีบ หลอดเลือดแข็ง ความดันโลหิตตํ่า
หรือสูง 

ไขกระดูก 
XuanZhong 
(GB39) 

เสนเทาเสาหยาง.
ถุงนํ้าดี 

โรคของไขกระดูกและระบบประสาท เชน ซีด อัมพฤกษ 
หรืออัมพาต ขาออนแรง 

กระดูก 
DaZhu 
(BL11) 

เสนเทาไทหยาง. 
กระเพาะปสสาวะ 

โรคของกระดูกและขอ เชน ปวดกระดูก ปวดขอตาง ๆ 
(ขอของ คอ ไหล หลัง แขน-ขา ฯ) 

เสนเอ็น 
YangLingQuan 
(GB34) 

เสนเทาเสาหยาง.
ถุงนํ้าดี 

โรคของเสนเอ็นตาง ๆ เชน ขอติด-ปวดขอจากเอ็นอักเสบ 
เสนเอ็นหดร้ังจากอัมพาต เอ็นหดเกร็งหรือกระตุก 
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8) จุดเช่ือมโยงเสนวิสามัญท้ังแปด (八脉交会 :BāMàiJiāoHuì: 8 Confluent points)  
จุดเชื่อมโยงเสนวิสามัญท้ังแปด เปนจุดฝงเข็มในเสนลมปราณสามัญท่ีมีตําแหนงอยูบนแขน

และขา 8 จุด ท่ีสามารถเชื่อมโยงไปถึงเสนลมปราณวิสามัญท้ัง 8 เสนได ในเวชปฏิบัติ จุดท้ังแปดเปนจุด
ท่ีถูกเลือกใชบอยและมีประโยชนหลากหลาย โดยสามารถเลือกใชได 2 กรณี ไดแก การเลือกใชจุดเด่ียว
และการเลือกใชจุดคู  

การเลือกใชจุดเด่ียว สําหรับรักษาโรคของเสนลมปราณวิสามัญและอวยัวะท่ีเกีย่วของ ตัวอยาง 
จุด HouXi (SI3) สําหรับโรคท่ีเกี่ยวของกับเสนลมปราณตู ไดแก กระดูกสันหลังแข็งเกร็งและปวด 
กลามเน้ือหลังเกร็งกระตุก ปวดศีรษะ และลมชัก, จุด GongSun (SP4) สําหรับโรคท่ีเกี่ยวของกับเสน
ลมปราณชง ไดแก ปวดเกร็งในชองทอง หอบหืด ประจําเดือนไมสมํ่าเสมอ ภาวะเปนหมันท้ังชายและ
หญิง เปนตน 

การเลือกใชจุดคู โดยเลือกจุดหน่ึงท่ีแขนรวมกับอีกจุดหน่ึงท่ีขา ทําใหเสริมสรรพคุณการรักษา
โรคไดกวางขวางตามสวนของรางกายท่ีครอบคลุมถึง แบงเปน 4 คู ดังสรุปไวในตารางท่ี 2.10  
 

ตาราง 2.10 จุดเช่ือมโยงเสนวิสามัญท้ังแปด และ สรรพคุณจุดคู 
จุดฝงเข็ม เสนสามัญ ตนสังกัด เสนวิสามัญ สรรพคุณครอบคลุมพื้นท่ี 

NeiGuan (PC6) เสนมือเจว๋ียอินเย่ือหุมหัวใจ เสนอินเอวย ทรวงอก หัวใจ กระเพาะ
อาหาร GongSun (SP4) เสนเทาไทอินมาม เสนชง 

LeiQue (LU7) เสนมือไทอินปอด เสนเญิ่น ทรวงอก ปอด กระบังลม 
ชองคอ (throat)  ZhaoHai (KI6) เสนเทาเสาอินไต เสนอินเฉียว 

HouXi (SI3) เสนมือไทหยางลําไสเล็ก เสนตู 
หัวตา หู ทายทอย (nape) 
ลําคอ (neck) ไหล หลัง ShenMai (BL62) 

เสนเทาไทหยางกระเพาะ
ปสสาวะ เสนหยางเฉียว 

WaiGuan (TE5) เสนมือเสาหยางซานเจียว เสนหยางเอวย หางตา แกม หลังหู ลําคอ
ไหล ZuLinQi (GB41) เสนเทาเสาหยางถุงนํ้าดี เสนต้ัย 
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9) จุดซูหลัง หรือ จุดอวัยวะหลัง (背俞穴: BèiShūXué: Back-Shu points) 

 จุดอวัยวะหลังเปนจุดบนเสนลมปราณเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะท่ีชีข่องสิบสองอวัยวะภาย 
ในซึ่งเปนตนสังกัดของสิบสองเสนลมปราณสามัญไหลเวียนมาบรรจบเพ่ิมเติม จุดอวัยวะหลังมีจํานวน 
12 จุดคูซาย-ขวา และมีชื่อจุดตามอวัยวะท่ีสัมพันธอยู (ตารางท่ี 2.11) 
 

ตารางที่ 2.11 จุดอวัยวะหลัง (ซู) และ จุดอวัยวะหนา (มู)
อวัยวะภายใน จุดอวัยวะหลัง จุดอวัยวะหนา- เสนตนสังกัด 

ปอด FeiShu (BL13) ZhongFu (LU1) - เสนปอด 

เย่ือหุมหัวใจ JueYinShu (BL14) TanZhong (CV17) - เสนเญิ่น 

หัวใจ XinShu (BL15) JuQue (CV14) -- เสนเญิ่น 

ตับ GanShu (BL18) QiMen (LR14) - เสนตับ 

ถุงนํ้าดี DanShu (BL19) RiYue (GB24)_เสนถุงนํ้าดี 

มาม PiShu (BL20) ZhangMen (LR13) - เสนตับ 

กระเพาะอาหาร WeiShu (BL21) ZhongWan (CV12) - เสนเญิ่น 

ซานเจียว SanJiaoShu (BL22) ShiMen (CV5) - เสนเญิ่น 

ไต ShenShu (BL23) JingMen (GB25) - เสนถุงนํ้าดี 

ลําไสใหญ DaChangShu (BL25) TianShu (ST25) - เสนกระเพาะอาหาร 
ลําไสเล็ก XiaoChangShu (BL27) GuanYuan (CV4) - เสนเญิ่น 

กระเพาะปสสาวะ PangGuangShu (BL28) ZhongJi (CV3) - เสนเญิ่น 
 

 จุดอวัยวะหลังใชรักษาโรคของอวัยวะภายในท่ีสัมพันธอยู โดยเฉพาะโรคของอวัยวะตัน (ใชจุด
หยางรักษาโรคอิน) เชน จุด FeiShu (BL13) ใชรักษาโรคของปอด, XinShu (BL15) ใชรักษาโรคของ
หัวใจ เปนตน  

จุดอวัยวะหลังยงัสามารถใชรักษาโรคท่ีเกี่ยวของกับอวัยวะตันท้ังหา  ไดแก โรคของอวยัวะรับ
สัมผัสท้ังหา, ทวารท้ังเกา, ผิวหนัง, กลามเน้ือ, เสนเอ็นและกระดูก เชน จุด GanShu (BL8) ใชรักษา
โรคตาและเสนเอ็นหดเกร็งเพราะตับเปดทวารท่ีตาและตับควบคุมเสนเอ็น จุด ShenShu (BL23) ใช
รักษาโรคของหูเพราะไตเปดทวารท่ีหู โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเพราะไตสะสมสารจําเปน และพัฒนา
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ระบบสืบพันธุ โรคไขสันหลงัเสือ่มเพราะไตดูแลกระดูก ไขกระดูกและไขสันหลัง เปนตน ในทางคลินิก 
จุดอวัยวะหลังสามารถเลือกใชลาํพังหรือใชรวมกับจุดอวัยวะหนาหรือจุดมู  
 

10) จุดมู หรือ จุดอวัยวะหนา (幕穴 MùXué: Front-Mu points) 

 จุดอวัยวะหนาเปนจุดบนหนาอกและทองท่ีชี่ของสิบสองอวยัวะภายใน  ซึ่งเปนตนสังกัดของ 
สิบสองเสนลมปราณสามัญไหลเวียนมาบรรจบเพิ่มเติม จุดอวัยวะหนา 12 จุด เปนจุดเด่ียวอยูบนเสน
ลมปราณเญ่ิน 6 จุด และอีก 6 จุดคูซาย-ขวา บนเสนลมปราณสามัญท่ีผานดานหนาของลําตัว (ตารางท่ี 
2.11) 
 จุดอวัยวะหนาใชรักษาโรคของอวัยวะภายใน โดยเฉพาะโรคของอวัยวะกลวง (ใชจุดอินรักษา
โรคหยาง) และอาการผิดปกติในบริเวณจุด เชน จุด ZhōngWǎn (CV12) ใชรักษาโรคของกระเพาะ
อาหารและอาการปวดแนนลิ้นป   TiānShū (ST25) ใชรักษาโรคของลําไสใหญ  ปวดทองและทองเดิน  
เปนตน  เชนเดียวกับจุดอวยัวะหลัง จุดอวัยวะหนาสามารถเลือกใชลําพังหรือใชรวมกับจุดอวยัวะหลงั 
 การใชจุดรวมอวัยวะหนา-หลัง หรือ จุดรวมซู-มู คือ การใชจุดของอวัยวะเดียวกันท้ังดานหลัง
และดานหนารวมกันเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษา เชน ใชจุดกระเพาะอาหารหลัง WeiShu (BL21) 

รวมกับจุดกระเพาะอาหารหนา ZhōngWǎn (CV12) สําหรับการรักษาโรคของกระเพาะอาหาร  
 

11) จุดตัด (交会穴 JiāoHuìXué: Crossing points) 

 จุดตัดเปนจุดท่ีเสนลมปราณอยางนอย 2 เสน มีวิถีมาตัดทับกัน ทําใหจุดตัดมีคุณสมบัติคลาย
เปนสี่แยกท่ีสามารถรักษาโรคไดทุกเสนลมปราณที่มาตัดผานกัน จุดตัดจึงมีสรรพคุณมากกวาจุดสามัญ
ท่ีเปนอยู จึงจัดเปนจุดพิเศษเชนกัน จุดตัดมีจํานวนประมาณ 90 จุด สวนใหญอยูบนลําตัว สวนท่ีเหลือ
กระจายอยูตามรยางคและศีรษะ (ตารางท่ี 2.12 จุดตัดของเสนหยาง และ 2.13 จุดตัดของเสนอิน) แต
ละจุดตัดมีสรรพคุณตางกันตามสรรพคุณเดิมและสรรพคุณของเสนลมปราณท่ีมาตัดทับ ตัวอยาง     
จุด SanYinJiao (SP6) เปนจุดตัดทับกันของเสนลมปราณเทาอินท้ังสามเสน จึงใชรักษาไดท้ังโรคของ
เสนมามซึ่งเปนตนสังกัดและเสนตับและเสนไตท่ีมาตัดผาน, จุด ZhongJi (CV3) และ GuanYuan 

(CV 4) ของเสนลมปราณเญ่ิน ท่ีมีเสนลมปราณเทาอินท้ังสามเสนมาตัดทับอยู จึงมีสรรพคุณรักษาโรค
ไดท้ังของเสนเญ่ินและของเสนเทาอินท้ังสามเสน, จุด DaZhui (GV14) ของเสนลมปราณตู ท่ีเสน
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ลมปราณหยางของมือและเทาทุกเสน สงสาขามาตัดทับอยู จึงมีสรรพคุณรักษาโรคของเสนลมปราณตู
และของเสนลมปราณหยางไดทุกเสน  
 

ตาราง 2.12 จุดตัดบนเสนลมปราณหยาง
เสนลมปราณ 

จุด 
G
V 

B
L SI G

B 
T
E 

S
T 

L
I 

Ya
ng

-Li
nk

  

Ya
ng

-H
eel

  

Be
lt  หมายเหตุ 

ShenTing (GV24) O X    X      

ShuiGou (GV26) O     X X     

BaiHui (GV20) O X          

NaoHu (GV17) O X          

FengFu (GV16) O       X    

YaMen (GV15) O       X    

DaZhui (GV14) O X X X X X X     

TaoDao (GV13) O X          

JingMing (BL1)  O X   X      

DaZhu (BL11)  O X         

FengMen (BL12) X O          

FuFen (BL14)  O X         

FuYang (BL59)  O      X X  จุดซีของเสนหยางเชียว 
ShenMai (BL62)  O      X X  เสริมโดยเสนหยางเชียว 
PuCan (BL61)  O      X X  จุดเริ่มตนเสนหยางเชียว 
JinMen (BL63)  O      X X   
NaoShu (SI10)   O    X X X   
BingFeng (SI12)   O X X X X     
QuanLiao (SI18)   O  X       
TingGong (SI19)   O X X       
TongZiLiao 
(GB1)   X O X       

ShangGuan (GB3)    O X X      
HanYan (GB4)    O X X      
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ตาราง 2.12 จุดตัดบนเสนลมปราณหยาง (ตอ)

เสนลมปราณ 
จุด 

G
V 

B
L SI G

B 
T
E 

S
T 

L
I 

Ya
ng

-Li
nk

  

Ya
ng

-H
eel

  

Be
lt  หมายเหตุ 

XuanLi (GB 6)  X  O        
QuBin (GB 7)  X  O        
ShuaiGu (GB 8)  X  O        
FuBai (GB 10)  X  O        
TouQiaoYin (GB 
11)  X  O        

WanGu (GB 12)  X  O        
BenShen (GB 13)    O    X    
YangBai (GB 14)    O    X    
TouLinQi (GB 15)  X  O    X    
MuChuang (GB 16)    O    X    
ZhengYing (GB 17)    O    X    
ChengLing (GB 18)    O    X    
NaoKong (GB 19)    O    X    
FengChi (GB 20)    O    X    
RiYue (GB 24)    O       ตัดกับเสนมาม 
DaiMai (GB 26)    O      X  

WuShu (GB 27)    O      X  

WeiDao (GB 28)    O      X  

JuLiao (GB 29)    O     X   

HuanTiao (GB 30)  X  O        

YangJiao (GB 35)    O    X   จุดซีของเสนหยางเอวย 
TianLiao (TE 15)     O    X   
YiFeng (TE 17)    X O       
JiaoSun (TE 20)    X O  X     
ErHeLiao (TE 22)   X X O       
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ตาราง 2.12 จุดตัดบนเสนลมปราณหยาง (ตอ)

เสนลมปราณ 
จุด 

G
V 

B
L SI G

B 
T
E 

S
T 

L
I 

Ya
ng

-Li
nk

  

Ya
ng

-H
eel

  

Be
lt  หมายเหตุ 

ChengQi (ST 1)      O   X  จุดตัดกับเสนเญิ่น 
JuLiao (ST 3)      O   X   
DiCang (ST 4)      O X  X   
XiaGuan (ST 7)    X  O      
TouWei (ST 8)    X  O  X    
QiChong (ST 39)      O     จุดเริ่มตนของเสนชง 
BiNao (LI 14)       O    ตัดเสนล่ัวของลําไสใหญ 
JianYu (LI 15)       O  X   
JuGu (LI 16)       O  X   

YingXiang (LI 20)      X O     

O = เสนตนสังกัด X = เสนตัด; GV = เสนตู; BL = เสนกระเพาะปสสาวะ;SI = เสนลําไสเล็ก;  
GB = เสนถุงนํ้าดี; TE = เสนซานเจียว; ST = เสนกระเพาะอาหาร; LI = เสนลําไสใหญ;  
Yang-Link = เสนหยางเอวย; Yang-Heel = เสนหยางเชียว; Belt = เสนต้ัย 

 
 

ตาราง 2.13 จุดตัดบนเสนลมปราณอิน
เสนลมปราณ 

จุด 
C
V 

S
P 

L
U 

L
R 

P
C 

K
I 

H
T 

Yin
-Li

nk
  

Yin
-H

eel
  

Ch
on

g   หมายเหตุ 

ChengJiang(CV24) O          
ตัดกับเสนกระเพาะ
อาหาร 

LianQuan (CV23) O       X    
TianTu (CV22) O       X    

ShangWan (CV13) O          
ตัดกับเสนกระเพาะ
อาหารและเสนปอด 
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ตาราง 2.13 จุดตัดบนเสนลมปราณอิน (ตอ)

เสนลมปราณ 
จุด 

C
V 

S
P 

L
U 

L
R 

P
C 

K
I 

H
T 

Yin
-Li

nk
  

Yin
-H

eel
  

Ch
on

g   หมายเหตุ 

ZhongWan (CV12) O          

ตัดกับเสนกระเพาะ
อาหาร ลําไสเล็ก และ
เสนซานเจียว  

XiaWan (CV10) O X          
YinJiao (CV7) O         X  
GuanYuan (CV4) O X  X  X      
ZhongJi (CV3) O X  X  X      
QuGu (CV2) O   X        
HuiYin (CV1) O         X ตัดกับเสนตูและเสนชง 
SanYinJiao (SP6)  O  X  X      
ChongMen (SP 12)  O  X        
FuShe (SP13)  O  X    X    
DaHeng (SP15)  O      X    
FuAi (SP16)  O      X    
ZhongFu (LU1)  X O         

ZhangMen (LR13)    O  X     
ตัดกับเสนกระเพาะ
ปสสาวะ 

QiMen (LR14)  X  O    X    

TianChi (PC1)     O      
ตัดกับเสนกระเพาะ
ปสสาวะ 

HengGu (KI11)      O    X  
DaHe (KI12)      O    X  
QiXue (KI13)      O    X  
SiMan (KI14)      O    X  
ZhongZhu (KI15)      O    X  
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ตาราง 2.13 จุดตัดบนเสนลมปราณอิน (ตอ)

เสนลมปราณ 
จุด 

 
C
V 

 
S
P 

 
L
U 

 
L
R 

 
P
C 

 
K
I 

 
H
T Yin

-Li
nk

  

Yin
-H

eel
  

Ch
on

g   หมายเหตุ 

HuangShu (KI16)      O    X  
ShangQu (KI17)      O    X  
ShiGuan (KI18)      O    X  
YinDu (KI19)      O    X  
FuTongGu (KI20)      O    X  
YouMen (KI21)      O    X  
ZhaoHai (KI6)      O   X  ถูกเสริมโดยเสนอินเชียว 
JiaoXin (KI8)      O   X  จุดซีของเสนอินเชียว 
ZhuBin (KI9)      O  X    

O = เสนตนสังกัด;     X = เสนตัด;     CV = เสนเญิ่น;     SP = เสนมาม;                                                        

LU = เสนปอด;    LR = เสนตับ;   PC = เสนเย่ือหุมหัวใจ;    KI = เสนไต;    HT = เสนหัวใจ;  
Yin-Link = เสนอินเอวย;   Yin-Heel = เสนอินเชียว;    Chong = เสนชง (Thoroughfare vessel) 

 
 

12) เลือกจุดตามกระแสการไหลเวียนในเสนลมปราณท่ีสัมพันธกับเวลาโลก (นาฬิกาชีวิต)  
       (Selecting Points by Earth Meridian Ebb-Flowing Rule) 
 

โลกหมุนรอบตัวเองทําใหเกิดกลางวันและกลางคืนใชเวลา 24 ชั่วโมง หรือ 1 วัน จีนในอดีต
แบง 1 วัน เปน 12 ชั่วยาม สัมพันธกับการไหลเวียนของ 12 เสนลมปราณสามัญท่ีสังกัดกับ 12 อวัยวะ
ภายใน เลือดและชี่ในเสนลมปราณท้ังสิบสองมีการไหลเวียนเชื่อมโยงกันอยูตลอดเวลา อุปมาดังสายนํ้า
ท่ีมีกระแสขึ้นและลงหมุนเวียนไมขาดชวง ในแตละวันเสนลมปราณแตละเสนจะมีกระแสการไหลเวียน
ขึ้นสูงสุด 1 คร้ัง ใชเวลาเสนละ 1 ชั่วยาม (2 ชั่วโมง) จากหลกัทฤษฎีน้ีจึงเกิดแนวคิดในการฝงเข็มเพื่อ
บํารุงหรือระบายใหสัมพันธกับกระแสการไหลเวียนสูงสุด โดยยังอาศัยหลักการเดิมคือ “ลูกพรองบํารุง
แม, แมเกินระบายลูก” จุดแม-ลูกอาศัยตามหลักปญจธาตุ จุดธาตุของแตละเสนลมปราณอาศัยอิงตาม
จุดธาตุของจุดซูท้ังหา ท่ีกลาวมาแลวขางตน  
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จากหลักฐานท่ีบันทึกไวในคัมภีรหฺวังต้ีเนยจิง ไดมีการประยุกตใชทฤษฎีความสมัพันธของเวลา 
โลกกับกระแสการไหลเวียนในเสนลมปราณ เพ่ือการรักษาโรคและการฝงเข็มมากวา 2000 ป ในปจจุบัน
ทฤษฎีน้ีถูกนําไปอางอิงในหลายวงการอยางกวางขวางในนามของ“นาฬิกาชีวติ (Organic clock) หรือ  
ชีวนาฬิกา (Biological clock)”  

การประยุกตใชเวลากระแสเสนลมปราณ หรือนาฬิกาชีวิตในการฝงเข็ม (ตารางท่ี 2.14) โดย
เม่ืออวัยวะภายในเกิดภาวะเกินหรือแกรงใหเลือกระบายจุดลูกของเสนลมปราณน้ันในชวงเวลาท่ีกระแส
ขึ้นสูงสุด หากอยูในภาวะพรองใหเลือกบํารุงจุดแมในชวงเวลาท่ีกระแสการไหลเวียนในเสนลมปราณ
กําลังลดลงคือชวงเวลาถัดจากชวงกระแสสูงสุด ตัวอยาง ภาวะปอดแกรง ใหเลือกระบายจุดลูกของธาตุ
ทอง คือ จุดธาตุนํ้า ไดแก ChiZe (LU5) ในชวงกระแสสูงสุด เวลา 3.00 – 5.00 น., หากปอดอยูใน
ภาวะพรอง ใหเลือกบํารุงจุดแม คือ จุดธาตุดิน ไดแก TaiYuan (LU9) ในชวงกระแสลดลง เวลา 
5.00 – 7.00 น. เปนตน  

หากพนชวงเวลาท่ีจะบํารุงหรือระบายไปแลว หรือไมปรากฏอาการพรองหรือแกรงชัดเจน ให
เลือกฝงเข็มท่ีจดุเหยวียน หรือ จุดธาตุเจาเรือน หมายถึง จุดธาตุเดียวกันกับอวัยวะของเสนลมปราณน้ัน 
โดยฝงเข็มกระตุนแบบเสมอกัน เชน ตองการฝงกระตุนปอด ใหเลือกจุดเหยวียนของเสนปอด ไดแก 
TaiYuan (LU9) หรือ จุดธาตุเจาเรือนของเสนปอด คือ จุดธาตุทอง ไดแก JingQu (LU8) เปนตน 

นอกจากน้ีนาฬิกาชีวิตยงัอาจใชชวยในการวินิจฉัยโรคของอวัยวะภายในได เชน โรคหืด ท่ีมี
อาการชี่ปอดติดขัดไหลเวียนไมคลอง เม่ือถึงชวงท่ีการไหลเวียนของช่ีสูงสุดจะเกิดอาการมากขึ้น จึงมัก
เกิดอาการไอ จับหืดชวงเชามืด หรือชวงเวลา 3.00 – 5.00 น. เปนตน 
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ตารางที่ 2.14 การเลือกใชจุดตามนาฬิกาชีวิต

อวัยวะ 
ชวงเวลา
(นาฬิกา) 

ยามจีน / 
ช่ัวยาม 

ชวงเวลา /
จุดระบาย 

ชวงเวลา /
จุดบํารุง 

จุดหยวน / 
จุดธาตุเจาเรือน 

ปอด 3 - 5 Yin (อิน) 
ยาม 3 

3 - 5 
ChiZe (LU5) 

5 - 7 
TaiYuan (LU9) 

TaiYuan (LU9) 

JingQu (LU8) 

ลําไส
ใหญ 5 - 7 

Mou 
(โหมว) 
ยาม 4 

5 - 7 
ErJian (LI2) 

7 - 9 
QuChi (LI11) 

HeGu (LI4) 

ShangYang (LI1) 

กระเพาะ
อาหาร 7 - 9 

Chen  
(เฉริน) 
ยาม 5 

7 - 9 
LiDui (ST45) 

9 - 11 
JieXi (ST41) 

ChongYang 

(ST42) 

ZuSanLi (ST36) 

มาม 9 - 11 Si (ส้ือ) 
ยาม 6 

9 - 11 
ShangQiu (SP5) 

11 - 13 
DaDu (SP2) 

TaiBai (SP3) 

TaiBai (SP3) 

หัวใจ 11 - 13 Wu (อู) 
ยาม 7 

11 - 13 
ShenMen (HT7) 

13 - 15 
ShaoChong (HT9) 

ShenMen (HT7) 

ShaoFu (HT8) 

ลําไสเล็ก 13 - 15 Wei  (เอวย) 
ยาม 8 

13 - 15 
XiaoHai (SI8) 

15 - 17 
HouXi (SI3) 

WanGu (SI 4) 

YangGu (SI5) 

กระเพาะ
ปสสาวะ 15 - 17 

Shen 
(เซริน) 
ยาม 9 

       15 - 17 
ShuGu (BL65) 

17 - 19 
ZhiYin (BL67) 

JingGu (BL64) 

ZuTongGu(BL66) 

ไต 17 -19 You  (โยว) 
ยาม 10 

17 - 19 
YongQuan (KI 1)

19 - 21 
Fuliu (KI 7) 

TaiXi (KI 3) 

YinGu (KI 10) 

เย่ือหุม
หัวใจ 19 - 21 Xu  (ซวี) 

ยาม 11 
19 – 21 

DaLing (PC7) 

21 - 23
ZhongChong  

(PC9) 

DaLing (PC7) 

LaoGong (PC8) 

ซานเจียว 21 - 23 Hai (ห่ัย) 

ยาม 12 
21 – 23 

TainJing (TE10) 
23 - 1 

ZhongZhu (TE3) 

YangChi (TE4) 

ZhiGou (TE6) 

ถุงนํ้าดี 23 - 1 Zi (จือ)  
ยาม1 

23 - 1 
YangFu (GB38) 

1 - 3 
XiaXi (GB43) 

QiuXu (GB40) 

ZuLinQi (GB41) 

ตับ 1 - 3 Chou (โฌว) 
ยาม 2 

1 - 3 
XingJian (LR2) 

3 - 5 
QuQuan (LR8) 

TaiChong (LR3) 

DaDun (LR 1) 



บทที่ 3 
การฝงเข็มระบบศรีษะ และใบหู 

 

การฝงเข็มศีรษะ  
  

 การฝงเข็มศีรษะ หรือการฝงเข็มหนังศีรษะ (头针 TóuZhēn: Scalp Acupuncture) เปนการ
ปองกันและรักษาโรค โดยการกระตุนจุดเฉพาะบนหนังศีรษะ ซึ่งสวนใหญเปนโรคทางสมอง ตําแหนง
บริเวณหนังศีรษะท่ีใชฝงเข็ม จะเทียบเคียงตรงกับบริเวณการทําหนาท่ีของเปลือกสมอง (Cerebral 

cortex) โดยเรียกชื่อบริเวณฝงเข็มตามชื่อบริเวณของสมองท่ีตรงกัน 
 
ตําแหนงฝงเข็มและขอบงใช 
 ตําแหนงในการฝงเข็มศีรษะ ไมมีลักษณะเปนจุดเหมือนอยางการฝงเข็มระบบเสนลมปราณ แต
กําหนดเปนแนวพ้ืนท่ีหรือบริเวณ ท่ีเทียบเคียงตรงกับพื้นท่ีของเปลือกสมอง แนวพ้ืนท่ีเพ่ือการฝงเข็ม
ศีรษะมี 13 เขต โดยการหาตําแหนงเขตฝงเข็ม อาศัยการอางอิงกับเสนสมมติหลัก 2 เสน  (รูป 3.1) 
ไดแก 
1.  เสนกึง่กลางศีรษะ (前后正中线 QiánHòuZhèngZhōngXiàn: antero-posterior midline) 

  เสนกึ่งกลางศีรษะ หรือ เสนหวางค้ิว-ปุมทายทอย เริ่มตนจากจุดกึ่งกลางระหวางหัวค้ิว 2 ขาง ผาน
ตามแนวกึง่กลางกะโหลกศีรษะ ไปยงัปุมทายทอยดานนอก (external occipital protuberance; ปุมทาย
ทอยดานใน: internal occipital protuberance อยูภายในกะโหลกศีรษะ ตอไปจะเรยีกปุมทายทอยดาน
นอกใหกระชับวา ‘ปุมทายทอย’) และสิ้นสุดท่ีขอบลางของปุมทายทอย  
2.  เสนขางศีรษะ (眉忱线 MéiChénXiàn: eyebrow-occipital line)  

  เสนขางศีรษะ หรือ เสนกลางค้ิว-ปุมทายทอย เริม่ตนท่ีกึ่งกลางขอบบนของค้ิวขางใดขางหน่ึง  ลาก
ทแยงผานขางศีรษะดานเดียวกนั ตรงไปยังปุมทายทอย และสิน้สุดท่ียอดปุมทายทอย 
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รูป 3.1 แสดงเสนอางอิงหลกั 2 เสน คือเสนกึ่งกลางศีรษะ และ เสนขางศีรษะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูป 3.2 แสดงเขตควบคุมการเคลื่อนไหว 
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แนวพ้ืนท่ีฝงเข็ม 13 เขต ประกอบดวย 
1.  เขตควบคมุการเคลื่อนไหว (运动区 YùnTòngQū: Motor Area) 

 ตําแหนง:  เปนแนวเฉียงขางศีรษะ จากเสนกึ่งกลางศีรษะถงึเสนขางศีรษะ จดุเร่ิมตนหรือจุดบน อยูท่ี 
0.5 ซ.ม. หลงัตอจุดแบงคร่ึงของเสนกึง่กลางศีรษะ ลากเปนแนวเสนตรงไปยงัจุดสิ้นสุดหรอืจุดลาง ท่ีจุดตัด
กันระหวางเสนขางศีรษะกับขอบไรผมหนา ซึง่อยูตรงขมับท่ีมุมจอนผม ในรายท่ีแนวไรผมหรอืมุมจอนผม
ไมชัดเจน สามารถหาจุดลางได โดยการลากเสนต้ังฉากกับจุดกึง่กลางกระดูกโหนกแกม (zygomatic arch) 
ขึ้นไปตัดกับเสนขางศีรษะ (รูป 3.2) เขตน้ี แบงเปน 5 สวน เทา ๆ กัน เพื่อประโยชนในการใชงาน โดย 
   - แนว 1/5 สวนบน ตรงกับบริเวณควบคุมการเคลื่อนไหวของขาและลําตัว ซกีตรงขาม 
   - แนว 2/5 สวนกลาง ตรงกับบริเวณควบคุมการเคลื่อนไหวของแขน ซกีตรงขาม 
   - แนว 2/5 สวนลาง ตรงกับบริเวณควบคุมการเคลื่อนไหวของใบหนา ซีกตรงขาม 
 ขอบงใช: ใชรกัษา อัมพฤกษ อัมพาต ออนแรง ของรางกายซกีตรงขามกับดานท่ีฝงเข็ม โดย  
   แนว 1/5 สวนบน รักษา อัมพาตขาซกีตรงขาม  
   แนว 2/5 สวนกลาง รกัษา อัมพาตแขนซกีตรงขาม  
   แนว 2/5 สวนลาง รกัษาอัมพาตใบหนาซกีตรงขาม และการพูด เชน หนาเบ้ียว ปากเบ้ียว 
นํ้าลายไหล พูดไมไดจากสมองสวนสัง่การ หรือพดูไมชัดจากการควบคุมกลามเน้ือการพูดไมได (motor 

aphasia or impaired speech) สวนน้ีจึงจัดเปน เขตการพูด เขตท่ี 1 ดวย 
2.  เขตรบัความรูสกึ (感觉区 GǎnJuéQū: Sensory area) 

 ตําแหนง: แนวเสนขนานกบัเขตควบคุมการเคลื่อนไหว โดยอยูหางไปทางดานหลงั 1.5 ซ.ม. (รูป 3.3) 
เขตรับความรูสึกแบงเปน 5 สวน เทา ๆ กัน และใชรักษาโรคของรางกายซีกตรงขามกับสมอง เชนเดียวกบั
เขตควบคุมการเคลื่อนไหว เพียงเปลี่ยนจากความผิดปกติของการเคลื่อนไหว เปนการรับความรูสึก ไดแก 
   - แนว 1/5 สวนบน เปนบริเวณรบัความรูสึกของขา ลําตัวและศีรษะดานหลงั 
   - แนว 2/5 สวนกลาง เปนบริเวณรับความรูสกึของแขน 
   - แนว 2/5 สวนลาง เปนบริเวณรับความรูสกึของใบหนา  
 ขอบงใช: แนว 1/5 สวนบน รักษาอาการปวด ชา และการรับความรูสึกผิดปกติ ซีกตรงขาม ของขา
และหลงั, ปวดศีรษะบริเวณทายทอย, ปวดตนคอและคอดานหลงั และ เสยีงอื้อในหู (tinnitus)  
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   แนว 2/5 สวนกลาง รกัษาอาการปวด ชา และการรับรูสกึผิดปกติ ซีกตรงขาม ของแขน  
   แนว 2/5 สวนลาง รกัษา อาการปวด ชา และการรับรูสกึผิดปกติ ของใบหนาซกีตรงขาม 
เชน ชาใบหนา ปวดเสนประสาทใบหนา (trigeminal neuralgia) ปวดศีรษะขางเดียว ปวดฟน ปวดกราม  
3.  เขตควบคมุการสั่น (舞蹈震颤控区 WǔDǎoZhènChànKangZhìQū: Controlling area of 
chorea and tremor)  
 ตําแหนง:  แนวเสนขนานกบัเขตควบคุมการเคลื่อนไหว โดยอยูหางไปทางดานหนา 1.5 ซ.ม. (รูป 3.3) 
 ขอบงใช:  กลุมอาการพารคินสัน (parkinsonian syndrome) อาการสั่น หรือการเคลือ่นไหวผิดปกติ
ของกลามเน้ือท่ีควบคุมไมได (chorea) หากมีอาการขางเดียวใหฝงเข็มศีรษะดานตรงขาม หากมีอาการท้ัง
สองขางใหฝงเขม็ท้ังสองดาน  
4.  เขตเวยีนศีรษะและการไดยิน (云听区 YūnTīngQū: Vertigo-auditory area) 

 ตําแหนง:  ใชจุดเหนือยอดหู 1.5 ซ.ม. เปนจุดกึ่งกลาง ลากเสนแนวขวางไปดานหนา 2 ซ.ม. และไป
ดานหลัง 2 ซ.ม. รวมเปนเสนขวางยาว 4 ซ.ม. (รปู 3.3) 
 ขอบงใช:  อาการมึนศีรษะ (dizziness) เวียนศีรษะ (vertigo) เสียงอือ้ในหู (tinnitus) เวยีนศีรษะ
จากประสาทหู (auditory vertigo) เสื่อมหรือเสยีการไดยิน (hearing impairment) ไดยินเสียงหลอน 
(auditory hallucination). 
5.  เขตการพดู เขตท่ี 2 (语言二区 YǔYánÈrQū: The second speech area) 

 ตําแหนง:  เปนแนวเสนขนานกับเสนกึง่กลางศีรษะยาว 3 ซ.ม. เร่ิมตนจากจดุท่ีอยูตํ่าลงมา 2 ซ.ม. ใต
ตอปุมกระดูกขางขมอม (parietal tubercle) แลวลากเสนตรงตอลงมายาว 3 ซ.ม. ขนานกบัเสนกึง่กลาง
ศีรษะ (รปู 3.3 และ 3.4) 
 ขอบงใช:  ภาวะเสยีการสือ่ความเกีย่วกับการระบุนาม (nominal aphasia)  

   หมายถงึ อาการผิดปกติเกีย่วกับการสื่อความประเภทหน่ึง ซึง่ผูปวยสามารถเขาใจภาษา
พูด พูดไดคลอง และพูดตามท่ีบอกได แตเรยีกชือ่วัตถไุมได เชน ใหดูนาฬิกา สามารถบอกไดวาใชบอก
เวลา แตบอกไมไดวา สิง่น้ีเรียก นาฬิกา เปนตน 
6.  เขตการพดู เขตท่ี 3 (语言三区  YǔYánSānQū:  The third speech area) 

 ตําแหนง: เปนแนวเสนซอนทับกับครึ่งหลงัของเขตเวยีนศีรษะและการไดยิน เร่ิมตนท่ีจุดกึ่งกลางเขต 
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เวียนศีรษะและการไดยิน (หรือจุดท่ีอยูเหนือยอดหู 1.5 ซ.ม.) แลวลากขวางไปดานหลังยาว 4 ซ.ม. ทําให
คร่ึงหนา 2 ซ.ม. ของเขตน้ี ซอนทับกับ 2 ซ.ม. หลัง ของเขตเวียนศีรษะและการไดยิน (รูป 3.3)  

 ขอบงใช:  ภาวะเสยีการสือ่ความเกีย่วกับการรับฟง (sensory or Wernicke’s aphasia)  

   หมายถงึ อาการผิดปกติเกีย่วกับการสื่อความประเภทหน่ึง ซึง่ผูปวยสามารถไดยนิเสียงพูด 
แตไมเขาใจภาษา พูดไดคลองแตไมสัมพันธกับสิ่งท่ีไดยิน เกิดจากความผิดปกติของสมองบริเวณรับรูการ
ไดยิน หรือ Wernicke’s area  
7.  เขตปฏิบัตงิาน  (运用区 YùnYòngQū: Usage area or Praxis area)  

 ตําแหนง:  เปนแนวเสนท่ีมีจุดเริ่มตนเดียวกัน 3 เสน โดยใชปุมกระดูกขางขมอม (parietal 

tubercle) เปนจุดเร่ิมตน ลากเสนตรงลงมายังปุมกกหู (mastoid process) ยาว 3 ซ.ม. เปนเสนกลาง อกี 
2 เสน เริ่มจากจุดเดียวกัน ลากทํามุมกับเสนกลาง 40 องศา ไปทางดานหนา 1 เสน และดานหลัง 1 เสน 
ยาวเสนละ 3 ซ.ม. (รูป 3.3) 
 ขอบงใช: การสูญเสยีความชํานาญในการทํากิจกรรม (apraxia)  

   หมายถงึ การสญูเสียความชํานาญในการทํากิจกรรม ท่ีไมไดเกดิจากปญหาของกลามเน้ือ 
การสั่น การไมเขาใจภาษา หรือการไมรวมมือ แตเกิดจากความผดิปกติของสมองบางบริเวณ การสูญเสยี
ความชํานาญในการทํากิจกรรมมีหลายระดับ ต้ังแตระดับงาย เชน การปรบมือ จนถงึระดับท่ีซบัซอนขึ้น 
เชน การกลัดกระดุม การผูกเชือกรองเทา เปนตน 
8.  เขตการเคลื่อนไหวและรับรูสึกของขา (足运感区 ZúYùnGǎnQū: Foot motor-sensory area)   

 ตําแหนง: จุดเร่ิมตนอยูหางจากจุดแบงคร่ึงเสนกึ่งกลางศีรษะ ไปทางดานขาง 1 ซ.ม. ลากเสนขนาน
เสนกึ่งกลางศีรษะไปทางดานหลงั 3 ซ.ม. (รูป 3.4) 
 ขอบงใช: อาการปวด ชา หรือออนแรงของขาดานตรงขามโดยฝงเข็มดานตรงขาม  
   ปสสาวะผิดปกติจากโรคของสมอง เชน ปสสาวะบอย ปสสาวะลาํบาก ปสสาวะไมออก 
ปสสาวะคาง; ปสสาวะเล็ดขณะนอนหลับ; ลําไสโผลทวารหนัก (prolapse rectum) โดยฝงเข็มท้ังสองขาง 
   ปสสาวะมาก-ด่ืมนํ้ามาก ในผูปวยเบาหวาน; ปสสาวะเล็ด-กลั้นไมอยู; ชายหยอน
สมรรถภาพทางเพศ หรืออสุจิเคลื่อนเอง; มดลกูหยอนหรือยื่นจากชองคลอด (prolapse uteri) โดยฝงเข็ม
ท้ังสองขาง รวมกับ เขตระบบสบืพันธุ 
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รูป 3.3  แสดง เขตรับความรูสึก เขตควบคุมการสัน่ และเขตฝงเข็มของศีรษะดานขาง 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 3.4  แสดงเขตฝงเข็มของศีรษะดานหลัง 
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9.  เขตการมองเห็น  (视区 ShìQū: Optic area) 

 ตําแหนง:  จุดเร่ิมตนอยูหางจากปุมทายทอยไปทางดานขาง 1 ซ.ม. ลากเสนขนานเสนกึง่กลางศีรษะ
ขึ้นไปดานบน ยาว 4 ซ.ม. (รูป 3.4) 
 ขอบงใช:  ปญหาการมองเห็นท่ีเกี่ยวเน่ืองจากสมอง (cortical impairment of vision)  

10.  เขตการทรงตัว (平衡区 PíngHéngQū: The balance area) 

 ตําแหนง:  จุดเร่ิมตนอยูหางจากปุมทายทอยไปทางดานขาง 3.5 ซ.ม. ลากเสนขนานกับเสนกึ่งกลาง
ศีรษะลงไปทางตนคอ ยาว 4 ซ.ม. (รูป 3.4) 
 ขอบงใช:  ปญหาการทรงตัวท่ีเกีย่วเน่ืองจากสมองนอย (cerebellar equilibrium disturbance) 

11.  เขตกระเพาะอาหาร (胃区 WeiQū: Gastric or Stomach area) 

 ตําแหนง:  จุดเร่ิมตนอยูท่ีไรผมดานหนา ในแนวตรงกับกลางรูมานตาในทามองตรง ลากเสนขนานกบั
เสนกึ่งกลางศีรษะไปทางดานหลงั ยาว 2 ซ.ม. (รปู 3.5) 
 ขอบงใช:  ปวดจากกระเพาะอาหาร ความรูสึกไมสบายทองสวนบน (upper abdominal discomfort)  

12.  เขตทรวงอก (胸腔区 XiōngQiāngQū: Thoracic cavity area) 

 ตําแหนง:  จุดกึ่งกลางเขตน้ีอยูท่ีไรผมดานหนา ตรงจุดกึง่กลาง ระหวางเสนเขตกระเพาะอาหาร และ
เสนกึ่งกลางศีรษะ ลากเสนขนานกับเสนกึง่กลางศีรษะขึน้ไป ยาว 2 ซ.ม. และลากลงมาท่ีหนาผาก ยาว 2 ซ.
ม. รวมเขตนีย้าว 4 ซ.ม. (รูป 3.5) 
 ขอบงใช:  เจ็บหนาอก แนนหนาอก ใจสั่น โรคหลอดเลือดหัวใจ หอบหืด สะอกึ  
13.  เขตระบบสืบพันธุ (生殖区 ShēngZhíQū: The reproductive area) 

 ตําแหนง:  จุดเร่ิมตนอยูท่ีมุมไรผมดานหนา ลากเสนขนานกบัเสนกึง่กลางศีรษะข้ึนไปทางดานหลัง 
ยาว 2 ซ.ม. (รูป 3.5) 
 ขอบงใช:  เลือดออกจากมดลูกผิดปกติ ตกขาว ชองทองนอยอักเสบ ปวดอวยัวะเพศ  
   ใชรวมกับ เขตการเคล่ือนไหวและรับรูสกึของขา เพื่อรักษา ปสสาวะมาก-ด่ืมนํ้ามาก ใน
ผูปวยเบาหวาน; ปสสาวะเล็ด-กลั้นไมอยู; ชายหยอนสมรรถภาพทางเพศ หรืออสจุิเคลื่อนเอง; มดลูกหยอน
หรือยื่นจากชองคลอด (prolapse uteri) 
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รูป 3.5 แสดงเขตกระเพาะอาหาร  เขตทรวงอก และเขตระบบสืบพันธุ 
 

 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 3.6 แสดงแนวเสนฝงเข็มบริเวณหนาผาก 
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ตําแหนงฝงเข็มศีรษะ ฉบับมาตรฐานสากล 

(International Standard Scalp Acupuncture) 
  
 ป พ.ศ. 2527 มีการปรับปรุงตําแหนงจุดฝงเข็มของศีรษะขึ้นใหมอีกระบบหน่ึง เพื่อใชเปนมาตรฐาน 
สากล โดยการเรียกชื่อตําแหนง เปนเสนท่ีมีชื่อตามพื้นท่ีศีรษะ 4 บริเวณ ไดแก หนาผาก, กระหมอม 
(ขมอม), ขมับ และทายทอย สวนแนวเสนฝงเข็ม อางอิงกับ จุดฝงเข็มซึ่งอยูบนพ้ืนท่ีเหลาน้ัน โดยการ
ฝงเข็มศีรษะฉบับน้ีมีเสนฝงเข็มรวมท้ังหมดจํานวน 25 เสน (นับรวมเสนซาย ขวา และตรงกลาง) ดังน้ี  
1.  เสนกลางหนาผาก (额中线 ÉZhōngXiàn: Middle line of forehead)  

ตําแหนง: จากจุด ShénTíng (GV24) ของเสนลมปราณตู ลากเสนทับเสนกึ่งกลางศีรษะไปทาง
หนาผาก ยาว 1 ชุน (รูป 3.6) 

ขอบงใช: โรคจิตประสาท โรคลมชัก โรคจมูก  
2.  เสนขางหนาผาก 1 (额一线 ÉYīXiàn: Lateral line 1 of forehead)  

ตําแหนง: จากจุด MéiChōng (BL3) ของเสนกระเพาะปสสาวะ ลากเสนไปทางหนาผาก ขนาน
กับเสนกลางหนาผาก ยาว 1 ชุน (รูป 3.6)  

ขอบงใช:  โรคหัวใจขาดเลอืด เจ็บหนาอก หอบหืด หลอดลมอักเสบ โรคจมูก นอนไมหลับ 
3.  เสนขางหนาผาก 2 (额二线 ÉÈrXiàn: Lateral line 2 of forehead)  

ตําแหนง: จากจุด TóuLínQì (GB15) ของเสนถุงนํ้าดี ลากเสนไปทางหนาผาก ขนานกับเสน
กลางหนาผาก ยาว 1 ชุน (รูป 3.6)  

ขอบงใช: กระเพาะอาหารอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง แผลกระเพาะอาหาร แผลลําไสเล็กสวนตน 
duodenal ulcer) โรคตับและถุงนํ้าดี 
4.  เสนขางหนาผาก 3 (额三线 ÉSānXiàn: Lateral line 3 of forehead)  

ตําแหนง: จากจุดซึ่งอยูหาง 0.75 ชุน ดานในตอจุด TóuWéi (ST8) ของเสนกระเพาะอาหาร 
ลากเสนไปทางหนาผาก ขนานกับเสนกลางหนาผาก ยาว 1 ชุน (รูป 3.6)  

ขอบงใช: เลือดออกผิดปกติจากมดลูก มดลูกหยอนหรือยื่นออกชองคลอด ชายเสื่อมสมรรถภาพ
ทางเพศผูชาย อสุจิเคลื่อนเอง ปสสาวะเล็ด ปสสาวะบอย ปวดทองสวนลาง 
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5.  เสนกลางขมอม (顶中线 DǐngZhōngXiàn: Middle line of vertex)  
ตําแหนง: เสนเชื่อมตอระหวาง จุด BǎiHuì (GV20) และ QiánDǐng (GV21) (รูป 3.7)  
ขอบงใช: ปวดหลังสวนเอว ปวดขา ปสสาวะมากจากโรคของสมอง ลําไสตรงโผลทวารหนัก 

6.  เสนเช่ือมขมอมและขมับ-หนา (顶颞前斜线 DǐngNièQiánXiéXiàn: Anterior oblique 
line of vertex-temporal)  

ตําแหนง:  เสนเชื่อมตอระหวาง จุดหนาของกลุมจุดนอกระบบ SìShénCōng (EX-HN1) และจุด 
XuánLí (GB6) ของเสนถุงนํ้าดี (รูป 3.8)  

ขอบงใช: โรคอัมพฤกษ อมัพาต หรือ ออนแรงของรางกายซีกตรงขาม โดยแบงเสนตามความยาว
เปน 5 สวน เทากัน เพ่ือการรักษาสวนตาง ๆ ดังน้ี 

- 1/5 สวนบน สําหรับขาและลาํตัว 
- 2/5 สวนกลาง สําหรับแขน   
- 2/5 สวนลาง สําหรับใบหนา รวมถึง นํ้าลายไหล และความผดิปกติในการพูดจาก

สมองสวนควบคุมการเคลื่อนไหว (motor aphasia)  

7.  เสนเช่ือมขมอมและขมับ-หลัง (顶颞后斜线 DǐngNièHòuXiéXiàn: Posterior oblique 
line of vertex-temporal)  

ตําแหนง: เสนเชื่อมตอระหวางจุด BǎiHuì (GV20) ของเสนลมปราณตู และจุด QūBìn (GB7) 
ของเสนถุงนํ้าดี เสนน้ีจะขนานกับเสนเชื่อมกระหมอมและขมับ-หนา (รูป 3.8)  

ขอบงใช: โรคเกีย่วกับการรบัความรูสึกผิดปกติ ของรางกายซกีตรงขาม โดยแบงเสนตามความยาวเปน 5 
สวน เทากัน เพ่ือการรกัษาสวนตาง ๆ ดังน้ี 

- 1/5 สวนบน สาํหรับขาและลําตัว  
- 2/5 สวนกลาง สําหรับแขน   
- 2/5 สวนลาง สําหรับใบหนา 

8.  เสนขางขมอม 1 (顶旁一线 DǐngPángYīXiàn: Lateral line 1 of vertex)   
ตําแหนง: จากจุด TōngTiān (BL7) ของเสนกระเพาะปสสาวะ ลากเสนไปทางดานหลัง ขนาน

กับเสนกึ่งกลางศีรษะ ยาว 1.5 ชุน (รูป 3.9)  
ขอบงใช: โรคของเอวและขา เชน ออนแรง ชา ปวด เปนตน 
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9.  เสนขางขมอม 2 (顶旁二线 DǐngPángÈrXiàn: Lateral line 2 of vertex)   

ตําแหนง: เสนเชื่อมตอระหวางจุด ZhèngYíng (GB17) และจุด ChéngLíng (GB18) ของ
เสนถุงนํ้าดี (รูป 3.9)  

ขอบงใช: โรคของไหล แขนและมือ เชน ออนแรง ชา ปวด เปนตน 
10.  เสนขมับ-หนา (颞前线 NièQiánXiàn: Anterior temporal line) 

ตําแหนง: เสนเชื่อมตอระหวางจุด HànYàn (GB4) และ XuánLí (GB6) ของเสนลมปราณถงุ
นํ้าดี (รูป 3.9) 

ขอบงใช: ปวดศีรษะ ความผิดปกติของการพูดทางมอเตอร อัมพาตใบหนาครึ่งซีก โรคของชองปาก  
11.  เสนขมับ-หลัง (颞后线 NièHòuXiàn: Posterior temporal line)   

ตําแหนง: เสนเชื่อมตอระหวางจุด ShuàiGǔ (GB8) และจุด QūBìn (GB7) ของเสนลมปราณถุง
นํ้าดี (รูป 3.9) 

ขอบงใช: โรคปวดศีรษะ ไมเกรน เสียงอื้อในหู หูหนวก เวียนศีรษะ  
12.  เสนกลางทายทอย  (枕中正中线 ZhěnZhōngZhèngZhōngXiàn: Upper middle line 
of occiput)    

ตําแหนง: เสนเชื่อมตอระหวางจุด QiángJiān (GV18) และ NǎoHù (GV17) ของเสน
ลมปราณตู (รูป 3.9) 

ขอบงใช: โรคตา  
13.  เสนขางทายทอย-บน (枕下旁线 ZhěnXiàPángXiàn: Upper lateral line of occiput)  

ตําแหนง: จากจุดท่ีอยูหาง 0.5 ชุน ขางตอจุด NǎoHù (GV17) ของเสนลมปราณตู ลากเสนขึ้น
ดานบน ขนานกับเสนกึ่งกลางศีรษะ ยาว 1.5 ชุน (รูป 3.10)  

ขอบงใช: ปญหาการมองเห็นจากโรคสมอง ตอกระจก สายตาสั้น   
14.  เสนขางทายทอย-ลาง (枕上旁线 ZhěnShàngPángXiàn: Lower lateral line of occiput)  

ตําแหนง: จากจุด YùZhěn (BL9) ของเสนกระเพาะปสสาวะ ลากเสนลงมาดานหลัง ขนานกับเสน
กึ่งกลางศีรษะ ยาว 2 ชุน (รูป 3.10)  

ขอบงใช: ปญหาการทรงตัวท่ีเกีย่วเน่ืองจากสมองนอย ปวดศีรษะแถวทายทอย 
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รูป 3.7 แสดงเสนกลางกระหมอม 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
รูป 3.8 แสดงเสนเช่ือมกระหมอมและขมับท้ัง 2 เสน 
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รูป 3.9 แสดงแนวเสนฝงเข็ม บริเวณศีรษะดานขาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูป 3.10 แสดงแนวเสนฝงเข็ม บริเวณศีรษะดานหลัง 
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วิธีฝงเข็มศีรษะ 
 ทาผูปวย: ทาน่ังหรือทานอน ตามความสะดวกของผูปวยและตําแหนงในการฝงเข็ม  
 เข็ม: ใชเข็มบาง เบอร 26 ถึง 30 ยาว 1.5 - 2 ชุน  
 การเตรียมจุดฝงเข็ม: ทําความสะอาดเชนเดียวกับการฝงเข็มท่ัวไป 
 การแทงเข็ม:  
  - แทงเข็มในแนวทํามุมกับหนังศีรษะ 30 องศา  
  - ดันเข็มอยางเร็ว ลึกถึงชั้นเน้ือเยื่อใตผิวหนัง ใหปลายเข็มอยูระหวาง ชั้นพังผืดหนังศีรษะ 
(galea aponeurotica) และชั้นเยื่อหุมกะโหลกศีรษะ (pericranium) โดยเม่ือเร่ิมดันเข็มผานหนัง
ศีรษะจะรูสึกแรงตานทานสูง เม่ือเข็มถึงชั้นท่ีตองการจะรูสึกโลง แรงตานทานลดลง 
  - ดันเข็มตอไป พรอมกับปนเข็ม ใหขนานไปกับหนังศีรษะ โดยเข็มยังอยูในชัน้ใตผิวหนัง 
จนถึงความลึกท่ีตองการ หรือชนกับเยื่อหุมกะโหลกศีรษะ  
  - ความลึกของเข็ม โดยท่ัวไป อยูระหวาง 0.5 – 1.5 ชุน  
 การกระตุนเข็ม: การกระตุนเข็มหนังศีรษะใชเพียงการปนเข็มเทาน้ัน ไมใชการซอยเข็ม  
  - การปน ใชน้ิวหัวแมมือและน้ิวชี้ ปนไปและกลับดวยองศาท่ีเทากัน โดยใหเข็มยังคงความ
ลึกในระดับเดิม  
  - ความเร็วในการปนเข็มประมาณ 200 คร้ังตอนาที นาน 2 – 3 นาที จากน้ันคาเข็มไว 5 – 10 
นาที แลวกระตุนซ้ําอีก 2 – 3 รอบ จึงถอนเข็มออก 
  - สําหรับผูปวยอมัพฤกษหรืออัมพาต ระหวางกระตุนเข็มและคาเข็ม ใหผูปวยเคลื่อนไหว-ออก
แรง แขนขาขางท่ีมีปญหา เทาท่ีสามารถทําได กรณีผูปวยเคลื่อนไหวไมได ใหชวยเหลือโดยการจับให
เคลื่อนไหว เชนเดียวกับการทํากายภาพบําบัดผูปวยอัมพาต  
  - ถาผูปวยมีความรูสึกอุน ชา เย็น หรือกระตุก ขณะเคลื่อนไหว บงชีว้า การรักษาจะไดผล  
 การกระตุนเข็มดวยไฟฟา: สามารถใชได แทนการกระตุนดวยมือ โดยปฏิบัติเชนเดียวกับการ
ฝงเข็มระบบเสนลมปราณ นิยมใชความถี่สงู และกระตุนเบา 
 รอบการรักษา: ฝงเข็มทุกวัน หรือวันเวนวัน 10 – 15 คร้ัง เปน 1 รอบการรักษา จากน้ันพัก 5 
– 7 วัน จึงเร่ิมการรักษารอบตอไป 
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ขอควรระวัง 
 1. การฝงเข็มศีรษะ จัดเปนการกระตุนเข็มท่ีคอนขางแรง ผูปวยมีโอกาสเปนลมขณะทําการฝงเข็มได 
ควรเฝาระวงั ดูสีหนาและทาทางของผูปวย และปรับความแรงในการกระตุนเข็มใหพอเหมาะพอควร 
 2. เข็ม อปุกรณ และขั้นตอนการฝงเข็ม ตองปฏิบัติตามขั้นตอนการปองกันการติดเชื้อ โดยอาศัย
หลักการเดียวกันกับการฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 

 3. ผูปวยหลอดเลือดสมองแตกระยะเฉียบพลัน ท่ีหมดสติ ไขสงู ความดันโลหิตสูง หรือมีอาการ
วิกฤติอื่น ๆ ควรงดเวนการฝงเข็มศีรษะจนกวาจะเขาสูระยะคงท่ี 
 4. ผูปวยท่ีมีภาวะอักเสบเฉียบพลนั ไขสงู หัวใจลมเหลว หากมีขอบงชี้ในการฝงเข็มศีรษะ ควรทํา
ดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ 

 

 
การฝงเข็มหู 

( 耳针 ĚrZhēn ) 
( Ear Acupuncture Therapy ) 

 
การฝงเข็มหู สามารถใชรักษาและปองกันโรคของรางกายและอวัยวะตาง ๆ ได โดยการกระตุน

จุดท่ีมีตําแหนงแนนอนบนใบหู ดวยเข็มหรือวสัดุกระตุนหูท่ีเหมาะสม การฝงเข็มท่ีใบหูมีการประยุกตใช
รักษาโรคในประเทศจีนมานานหลายพันป ดังมีบันทึกไวหลายแหงในคัมภีรแพทยโบราณ ตัวอยาง 
คัมภีรหฺวังต้ีเนยจิง กลาววา ‘จุดหูสวนกลางของใบหู ใชสําหรับรักษาหูหนวก’ รวมท้ังหูยังเปนสวนหน่ึง
ในการใชวินิจฉัยโรคบางอยางดวย ตลอดจนการแพทยพื้นบานท่ีสืบทอดกันในหมูชาวจีนในชนบท มีการ
ใชวสัดุตาง ๆ ในการกระตุนใบหูบําบัดรักษาโรค เชน การแทงเข็ม การรมยา การนวด และการปดแปะ
สมุนไพรตามจุดบนใบหู ปจจุบันการฝงเข็มหู ไดรับการศึกษาคนควาเพ่ิมเติม และนิยมแพรหลายไปยงั
ประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก เน่ืองจากเปนวิธีท่ีงาย ประหยัด ไมเปนอันตรายและไดผลดี  
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ความสัมพันธระหวางใบหูและอวัยวะภายใน 
ในมุมมองของแพทยจีนแตโบราณ รางกายของมนุษยทุกสวน ไมวาอวัยวะภายในหรือภายนอก 

ลวนมีความเกี่ยวของสัมพันธกนัเปนหน่ึงเดียว หูนอกจากเปนหน่ึงในอวัยวะรับรูแลว ยงัมีความสัมพันธ
กับอวัยวะภายในอื่น ๆ ดวย คัมภีรหฺวังต้ีเนยจิง กลาววา ชี่ของไตไหลเวียนผานไปถึงหูเพ่ือทําใหการได
ยินเปนปกติ คัมภีรเกี่ยวกับการนวดจีน แบงหูเปน 5 สวน ท่ีสัมพันธกับอวัยวะตันท้ังหา ไดแก กะบังหู
สัมพันธกับไต, ขอบหูสัมพันธกับมาม, ขอบหูสวนบนสัมพันธกับหัวใจ, เน้ือเยื่อผิวหนังและใตผวิหนัง
ของใบหูสัมพันธกับปอด, และหลังหูสัมพันธกบัตับ รวมท้ังแพทยในอดีต ไดอาศัยการวินิจฉัยโรคของ
อวัยวะภายในจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของจุดตาง ๆ บน 

ความสัมพันธระหวางหูกับอวยัวะภายใน โดย ไตเปดทวารท่ีหู, ตับพรองทําใหการไดยินลดลง, 
ตับแกรงทําใหปวดศีรษะ หูอือ้ (โกรธ), มามพรองทวารท้ังเกาไมคลอง, ปอดควบคุมชี่เกี่ยวกบัการฟง คอ
หอยและเสนเสียง ชี่ปอดพรองทําใหไมไดยิน, หัวใจเปดทวารท่ีลิ้น ซึ่งเปนกอนเน้ือขนาดเล็ก จึงตอง
อาศัยเปดทวารท่ีหูดวย 
 
ความสัมพันธระหวางใบหูและเสนลมปราณ 

มีบันทึกในคัมภีรแพทยมาแตโบราณ กลาวถึง เสนลมปราณหูเปนสวนหน่ึงของเสนลมปราณซาน
เจียว และมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับเสนลมปราณอื่น รวมถึงเสนลมปราณสาขา เสนลมปราณเอ็นและ
พื้นท่ีผิวหนังอยางเปนระบบ 

เสนลมปราณหยาง ไดแก เสนลมปราณลําไสเล็ก, ซานเจียว, ถุงนํ้าดี, และลําไสใหญ ลวนมีสาขา
สงไปหลอเลี้ยงใบหู เสนลมปราณกระเพาะอาหารไหลเวียนผานหนาหู เสนลมปราณกระเพาะปสสาวะ
ไหลเวียนผานไปถึงมุมบนของหู สวนเสนลมปราณอินท้ัง 6 เสน แมไมไดไหลเวียนไปยงัหูโดยตรง แตก็
มีเสนลมปราณสาขาเชื่อมโยงกบัเสนลมปราณหยางคูสัมพันธ จึงเสมือนหน่ึงวา เสนลมปราณสามัญท้ัง 
12 เสน ลวนไปหลอเลี้ยงหู ไมทางตรงก็ทางออม การกระตุนจุดท่ีหูอยางเหมาะสม จึงอาจชวยเสริมใน
การบําบัดรักษาได 

เน่ืองเพราะเสนลมปราณเกี่ยวของสัมพันธกับหู การเปลี่ยนแปลงของหู จึงอาจนํามาชวยในการ
วินิจฉัยโรคของรางกายได ตัวอยาง หูสีคล้ําเล็ก บงวา ไตเล็ก, หูหยาบใหญ บงวา ไตใหญ, หูอยูสูง บงวา 
ไตอยูคอนขางสงู, หูมีรอยบุมลึก ๆ ขางหลงั บงวา ไตอยูคอนขางตํ่า, หูแข็งและหนา บงวา ไตมี
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ประสิทธิภาพสมบูรณ, หูบางไมแข็งแรง บงวาไตไมแข็งแรง, หูดํา บงวา ไตเสื่อมหรือไตวาย, ผูปวย
เบาหวาน ขอบหูมักแหงเกรียมดํา ไมมีประกาย เปนตน  
 

กายวิภาคและช่ือตําแหนงทางกายวิภาคของใบหู 
หู เปนอวัยวะรับรูการไดยิน มีตําแหนงอยูดานขางของศีรษะ ท้ังสองขางสมมาตรกัน ใบหู ประกอบดวย 

แผนกระดูกออนท่ียึดหยุนได ชั้นบาง ๆ ของไขมันและเน้ือเยื่อเกี่ยวพัน หลอเลี้ยงดวยเสนประสาทเล็ก ๆ 
จํานวนมาก โดยมีเสนประสาทหลักมาจากหลายสวน ไดแก greater auricular nerve และ lesser 

occipital nerve  ท้ังสองเสนน้ีเปนสาขามาจากประสาทไขสันหลังระดับคอท่ี 2 และ 3; auriculotemporal 

branch ของเสนประสาทสมองคูท่ี 5 (Trigeminal nerve); auricular branch ของเสนประสาทสมองคูท่ี 10 

(Vagus nerve); และสาขาจากเสนประสาทสมองคูท่ี 7 (Facial nerve);   
*อน่ึง การเรียกชื่อสวนตาง ๆ ของใบหู ภาษาไทย มีการใชศัพทเรียกท่ีแตกตางกันตามความถนัด 

ยังไมมีการสรุปใหเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป สวนใหญจึงมักเขียนทับศัพทภาษาอังกฤษดวยภาษาไทย หรือ
แปลศัพทอังกฤษมาเปนชื่อ ซึ่งดูคอนขางรุงรัง เชน Helix-วงใบหู, Antihelix-บริเวณตรงขามวงใบหู, 
Tragus-ทรากัส, Antitragus-ตรงขามทรากัส ในท่ีน้ีผูเขียนไดคนหาคําไทยตาง ๆ ท่ีเคยมีคนใชเรียกสวน
ตาง ๆ ของใบหู ท้ังศัพทภาษาถิ่นและภาษาการแพทย และไดคัดเลือกศัพทท่ีกระชับไดใจความมาใชแทน
วิธีเดิม จึงหวังวาจะไมสรางความสับสนใหมากขึ้น 

ชื่อตําแหนงทางกายวิภาคของใบหู (รูป 3.11) ไดแก  
1. ขอบหู (耳轮 ĚrLún: Helix):  

สวนขอบนอกสุดของใบหู มีลกัษณะนูนหนา คลายขอบกระดง 
2. ตุมขอบหู (Helix tubercle):  

ตุมนูนเล็ก ๆ บนขอบหู อยูตํ่ากวายอดหูเล็กนอยมาทางดานนอก 
 3. ปลายขอบหู (Helix cauda):  

  สวนลางสุดของขอบหู ซึ่งตอเชือ่มกับต่ิงหู  
 4. ข้ัวขอบหู (耳轮脚 ĚrLúnJiǎo: Helix crus):  

 สวนปลายดานในของขอบหู มีลกัษณะโคงขวางเขาไปในแองหู 
 5. สันหู (对耳轮 DuìĚrLún: Antihelix):  
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  สวนนูนโคงเปนสัน ขนานกับขอบหู สวนบนเปนขาสันหู สองขา ครอมแองสามเหลี่ยมไว 
 6. ตัวสันหู หรือ สันหูหลัก (The principle part of antihelix):  

  สวนกลางของสนัหู ท่ีตอจากขาสันหู  
 7. ขาสันหูบน (对耳轮上脚 DuìĚrLúnShàngJiǎo: Superior antihelix crus):  

  ขาบน ของขาสนัหู เปนขอบบนของแองสามเหลี่ยม 
 8. ขาสันหูลาง (对耳轮下脚 DuìĚrLúnXiàJiǎo: Inferior antihelix crus):  

  ขาลาง ของสันหู มีขนาดเล็กกวา เปนขอบลางของแองสามเหลี่ยม 
 9. แองสามเหล่ียม (三角窝 SānJiǎoWō: Triangular fossa):  

  แองรูปสามเหลีย่มอยูระหวางขาสันหูบนและลาง 
 10. รองขอบหู (耳轮舟 ĚrLúnZhōu: Scapha): รองท่ีอยูระหวางขอบหูและสันหู 
 11. กะบังหู (耳屏 ĚrPíng: Tragus):  

  ต่ิงเน้ือนูน ใตขั้วขอบหู ยื่นมาบังหนาตอรูหู กะบังหูมักมี 2 ยอดเล็ก ๆ ซึ่งเปนจุดฝงเข็มท้ังคู 
 12. เวากะบังหู (Supratragic notch):  รอยเวาหรือรอยหยักระหวางขั้วขอบหูและกะบังหู 
 13. ต่ิงสันหู (对耳屏 DuìĚrPíng: Antitragus):  

  ต่ิงนูนเล็ก ๆ ตอมาจากสวนปลายของสันหู อยูตรงขามกะบังหู 
 14. เวาต่ิงหู (屏间切迹 PíngJiānQiēJì: Intertragic notch):  

  สวนโคงเวาหรือรอยหยักระหวางกะบังหูและต่ิงสันหู สวนลางสดุของเวาน้ีอยูติดกับต่ิงหู 
 15. เวาสันหู (Helix notch):  

  สวนโคงเวาระหวางปลายสันหูและติ่งสันหู 
 16. ต่ิงหู (耳垂 ĚrChuí: Ear lobe):  

  ต่ิงเน้ือท่ีอยูตํ่าสุดของใบหู เปนสวนท่ีไมมีกระดูกออนอยูภายใน 
 17. แองหู (Concha): แองใหญท่ีอยูในวงลอมของสันหูและติ่งสันหู มีขั้วขอบหูยื่นเขามาเหนือรูหู 
แบงแองหูเปน 2 สวน คือ แองหูบน และแองหูลาง 
 18. แองหูบน (耳甲艇 ĚrJiǎTǐng: Cymba concha):  

  แองท่ีอยูเหนือขัว้ขอบหู หรือ ระหวางขัว้ขอบหูและขาสันหูลาง 
 19. แองหูลาง (耳甲腔 ĚrJiǎQiāng: Cavum concha):  
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  แองท่ีอยูใตตอขัว้ขอบหู เปนแองท่ีมีรูหูอยู อาจเรียกแองรูหูก็ได 
 20. รูหู (Orifice of the external auditory meatus):  

  อยูในแองหูลาง ดานหนามีกะบังหู บังไว 
 21. ข้ัวหูบน (Superior auricular root):  
  ขอบบนของรอยตอระหวางใบหูกับใบหนา 
 22. ข้ัวหูลาง (Inferior auricular root):  
  ขอบลางของรอยตอระหวางใบหูกับใบหนา 
 23. หลังหู (耳背 ĚrBèi: Ear back):  
    บริเวณดานหลังของใบหู   
 

 

จุดฝงเข็มใบหู 
 จุดฝงเข็มบนใบหู เปนจุดหรือบริเวณท่ีมีตําแหนงแนนอน เพ่ือการกระตุนดวยวิธีการตาง ๆ เพ่ือให
เกิดผลในการรักษา จุดท่ีกระจายอยูท่ัวใบหูแตละจุดสะทอนอวัยวะท่ีแตกตางกัน หากมองเปนภาพกวาง ๆ 
เพ่ือการจดจํา พบวาการสะทอนอวัยวะบนใบหู มองคลายกับทารกในครรภในทากลับหัว (รูป 3.12) 
 การกระจายจุด ในสวนตาง ๆ ของใบหู สะทอนอวัยวะโดยรวม ไดแก อาณาบริเวณต่ิงหู สัมพันธ
กับบริเวณศีรษะและใบหนา, รองขอบหู สัมพันธกับระยางคบน, สันหูและขัว้สนัหูท้ังสอง สัมพันธกับลําตัว
และรยางคลาง, แองหูท้ังบนและลาง สัมพันธกับอวัยวะภายใน, และบริเวณแองหูท่ีอยูรอบขั้วขอบหู 
สัมพันธกับระบบการยอยอาหาร 
 ช่ือ ตําแหนง ขอบงใช ของจุดฝงเข็มหู ไดรวบรวมไวในตาราง 3.1 – 3.11 โดยแบงตามสวน 
ตาง ๆ ของใบห ู 
 *อน่ึง ตําแหนงและขอบงใชของจุดฝงเข็มหู มีหลายรูปแบบ ซึ่งมีท้ังสวนเหมือนและแตกตาง
กัน ในท่ีน้ีใชตามตนฉบับการฝงเข็มหูแบบจีน ซึ่งเปนท่ีนิยมแพรหลายมากท่ีสุด กระน้ันก็ตาม แผนผังหู
ตามแบบจีนก็ยังมีการปรับปรุงแกไขหลายครั้ง ทําใหการเรียกชื่อจุดตางกันไป รวมท้ังยังมีแผนผังจุดหูท่ี
ใชการเรียกชื่อจดุ และแผนผังหูท่ีเปนรหัสพ้ืนท่ี ซึ่งท้ังสองแผนผังน้ี โดยสวนใหญเหมือนกัน แตก็มี
รายละเอียดท่ีแตกตางกันอยูไมนอย ในท่ีน้ีจึงทําตารางท้ังสองแผนลอกันไป เปนตาราง ก และ ข เพ่ือให
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งายตอการเปรียบเทียบทําความเขาใจ โดยการเรียกชื่อจุดแบบเดิมอางอิงกับรูป 3.13 และการเรียกตาม
รหัสพื้นท่ีอางอิงกับรูป 3.14  
 **อกีประการหนึ่ง ชื่อจุดฝงเขม็หูในบทน้ีไดแปลเปนภาษาไทยเกือบท้ังหมด รวมท้ังไดจัดทํารูป
แผนผังตําแหนงจุดฝงเข็มหูขึ้นใหมเปนภาษาไทย แตเพ่ือไมใหเกิดความสับสนในการศึกษาเปรียบเทียบ 
จึงไดใสตัวเลขกาํกับไวหนาชื่อจดุในรูป โดยตัวเลขจะตรงกับตัวเลขลําดับชื่อท่ีเปนเน้ือหาในตารางจุด
ระบบเรียกชื่อ ซึ่งมีรายละเอียดท้ังชื่อภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและชื่อเดิมหรือชื่ออื่นเทาท่ีสามารถสืบหามา
ได ของจุดน้ัน ๆ จึงหวังวาจะสะดวกแกผูท่ีประสงคจะใชชือ่เปนภาษาไทย และไมทําความสบัสนกับผูท่ี
คุนชินกับการเรียกชื่อเปนภาษาอังกฤษ   
 

จุดฝงเข็มท่ีกระจายอยูบนแตละสวนของใบหู 
1. ขอบหู (Helix): 1) หูสวนกลาง (Middle Ear) 2) สําไสตรง (Rectum) 3) ทอปสสาวะ (Urethra) 

5) อวยัวะเพศ (Eternal Genitalia) 6) หนายอดหู (Front Ear Apex) 7) ยอดหู (Ear Apex) 8) หยางตับ 
(Liver Yang) 9) ขอบหู 1-6 (Helix 1-6)  

 2. รองขอบหู (Scapha): 1) น้ิวมือ (Finger) 2) ตุมใน (Interior Tubercle) 3) ขอมือ (Wrist) 4) 
ศอก (Elbow) 5) ไหล (Shoulder) 6) ไหปลารา (Clavicle)  
 3. ขาสันหูบน (Superior antihelix crus): 1) น้ิวเทา (Toe) 2) สนเทา (Heel) 3) ขอเทา (Ankle) 
4) เขา (Knee) 5) ขอสะโพก (Hip) 

 4. ขาสันหูลาง (Inferior antihelix crus): 1) สะโพก (Buttock) 2) ไซแอททิค (Sciatic) 3) สุดขา
สันหูลาง (End of Inferior Antihelix)  

 5. ตัวสันหู (The principle part of antihelix): 1) กระดูกสันหลังคอ (Cervical Vertebrae)  

2) กระดูกสันหลังอก (Thoracic Vertebrae) 3) กระดูกสันหลังเอว-กนกบ (Lumbosacral Vertebrae) 

4) คอ (Neck) 5) ทรวงอก (Chest) 6) ทอง (Abdomen)   
 6. แองสามเหล่ียม (Triangular fossa): 1) เสินเหมิน (ShenMen) 2) อุงเชิงกราน (Pelvis)  
3) กลางแองสามเหลี่ยม (Middle Triangular Fossa) 4) ระบบสืบพันธุ (Internal Genitalia)  

5) แองสามเหลีย่มบน หรือ จุดลดความดันโลหิต (Superior Triangular Fossa or Blood Pressure 
Lowering point)  
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 7. กะบังหู (Tragus): 1) หูชั้นนอก (External Ear) 2) จมูก (Nose) 3) ยอดกะบังหูบน 
(Supratragic Apex) 4) ยอดกะบังหูลาง หรอืตอมหมวกไต (Infratragic Apex or Adrenal Gland) 5) 
ชองคอ-กลองเสยีง (Pharynx-Larynx) 6) จมูกใน (Internal Nose)  
 8. ต่ิงสันหู (Antitragus): 1) ยอดต่ิงสันหู (Antitragic Apex) 2) ขอบกลาง (Middle Border) 3) 
ทายทอย (Occiput) 4) ขมับ (Temple) 5) หนาผาก (Forehead) 6) สมอง หรือ ใตเปลือกสมอง (Brain 
or Subcortex)  
 9. แองหู (Concha): แบงเปน 3 บริเวณ 

 9.1 แองรอบข้ัวขอบหู (Periphery helix crus): 1) ปาก (Mouth) 2) หลอดอาหาร (Esophagus) 
3) ทางเขากระเพาะอาหาร (Cardiac Orifice) 4) กระเพาะอาหาร (Stomach) 5) ลําไสเลก็ดูโอดีน่ัม 
(Duodenum) 6) ลําไสเลก็ (Small Intestine) 7) ไสต่ิง (Appendix) 8) ลําไสใหญ (Large Intestine) 

 9.2 แองหูบน (Cymba concha): 1) ตับ (Liver) 2) ตับออน (Pancreas) 3) ไต (Kidney) 4) ทอ
ไต (Ureter) 5) กระเพาะปสสาวะ (Bladder) 6) มุมแองหูบน (Angle of Cymba Conchae) 7) 
ศูนยกลางแองหูบน (Center of Cymba Conchae)  
 9.3 แองหูลาง (Cavum concha): 1) หัวใจ (Heart) 2) ปอด (Lung) 3) หลอดลม (Trachea) 4) 
มาม (Spleen) 5) ซานเจียว (Triple Energizer) 6) เวาต่ิงหู หรือตอมไรทอ (Intertragus or Endocrine)  
 10. ต่ิงหู (Ear lobe): 1) หนาเวาต่ิงหู หรือ ตา 1 (Anterior Tragic Notch or Eye1) 2) ใตเวาต่ิง
หู หรือจุดเพิ่มความดันโลหิต (Lower Tragic Notch or Elevating Blood Pressure point) 3) หลังเวา
ต่ิงหู หรือตา 2 (Posterior Tragic Notch or Eye 2) 4) ฟน (Tooth) 5) แกมหรือใบหนา (Cheek or 

Facial area) 6) ลิ้น (Tongue) 7) กราม (Jaw) 8) ต่ิงหูเขต 4 (Section 4 of ear lobe) 9) ตา (Eye) 
10) หูชั้นใน (Internal Ear) 11) ทอนซิล (Tonsil)  
 11. หลังหู (Ear back): 1) ขั้วหูบน หรือไขสันหลัง (Upper Root of Auricle or Spinal Cord) 2) 
ขั้วหูลาง (Lower Root of Auricle) 3) ขั้วหูเวกัส (Root of Ear Vagus) 4) รองหลังขาสันหูลาง หรือรอง
ลดความดัน (Groove of Inferior Antihelix crus or Groove of Lowering Blood Pressure) 5) หัวใจ 
(Heart) 6) มาม (Spleen) 7) ตับ (Liver) 8) ปอด (Lung) 9) ไต (Kidney)  
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รูป 3.11 ชื่อตําแหนงทางกายวิภาคของใบหู 
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รูป 3.12 ภาพจุดฝงเข็มใบหู สะทอนอวัยวะ คลายทารกในครรภทากลับหัว 
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รูป 3.13 แสดงตําแหนงจุดฝงเข็มใบหู 
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รูป 3.14 แสดงรหัสพื้นท่ีฝงเข็มใบหู 
 

ตาราง 3.1-ก จุดฝงเข็มหู บริเวณ ขอบหู (Helix) ระบบเรียกช่ือ 
ช่ือจุด/บริเวณ ช่ือเดิม/ช่ืออื่น ตําแหนง *สรรพคุณ / -ขอบงใช 

1*Middle ear 
หูสวนกลาง 
Center of ear 
ศูนยกลางหู 

Diaphragm 
กระบังลม 
Zero point 
จุดศูนย 

ข้ัวขอบหู 
 

*ดึงช่ีกระเพาะอาหารท่ียอนข้ึนใหกลับลง
มา, ขจัดลม, ปรับการทํางานกะบังลม/ 
-สะอึก, ดีซาน, โรคของระบบการยอย
อาหาร, โรคผิวหนัง, ลมพิษ, ไอเปนเลือด 

2*Rectum 
ลําไสตรง  

Lower rectum 
ลําไสตรงสวนลาง 

บนขอบหูสวนท่ีติดกับข้ัวขอบหู 
ใกลกับขอบบนของเวากะบังหู 

-ทองผูก, ทองเสีย, ลําไสตรงโผลย่ืนทวาร
หนัก, ริดสีดวงทวารทั้งภายนอกและ
ภายใน, ปวดเบงทวารหนัก (tenesmus) 

3*Urethra 
ทอปสสาวะ - บนขอบหู ระดับตรงกับขอบลาง

ของขาสันหูลาง 

-ปสสาวะรดท่ีนอน, ปสสาวะเล็ด, กล้ัน
ปสสาวะไมอยู, ปวดขณะปสสาวะ, 
ปสสาวะค่ังคาง (retention of urine) 

4*External 
genitalia 
อวัยวะเพศ 

- บนขอบหู ระดับตรงกับขอบบน
ของขาสันหูลาง 

-อวัยวะเพศอักเสบ, โรคผิวหนังบริเวณ
รอบอวัยวะเพศ, เส่ือมสมรรถภาพทางเพศ 

5*Front ear 
apex 
หนายอดหู 

Hemorrhoid 
ริดสีดวงทวาร, 
Anus ทวารหนัก 

บนขอบหู ระดับตรงกับขอบลาง
ของขาสันหูบน 

-ริดสีดวงทวารท้ังภายนอกและภายใน 

6*Ear apex 
ยอดหู 

Tonsil 1 
ทอนซิล 1 

จุดสูงสุดของใบหูและจุดบนสุด
ของขอบหู เม่ือจับขอบหู พับมา
ทับกะบังหู 

*ขจัดลมและความรอน, คลายความหด
เกร็งและแกปวด, สงบตับ, ตาสวาง / 
-ไข, ความดันโลหิตสูง, ตาอักเสบ, โรคท่ีมี
อาการปวด (painful diseases) 

7*Liver 
Yang 
หยางตับ 

 ตรงตุมขอบหู 
-ช่ีตับติดขัด,หยางตับแกรง, มึนศีรษะ, 
ปวดหัว, ความดันโลหิตสูง 

8*Helix 1-6 
ขอบหู 1-6  

ขอบหูท่ีอยูถัดจากตุมขอบหู ถึง
ขอบตํ่าสุดของต่ิงหู แบงเปน 5 
สวนเทากัน จะไดจุด 6 จุด ช่ือ 
helix 1 – helix 6 

*ขจัดความรอน, บรรเทาปวด, สงบตับ 
และกําจัดลม/ 
-ไข, ทอนซิลอักเสบ, ทางเดินหายใจ
สวนบนติดเช้ือ, ความดันโลหิตสูง 
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ตาราง 3.1-ข จุดฝงเข็มหู บริเวณ ขอบหู (Helix) ระบบรหัส_HX 

ช่ือบริเวณ รหัส ตําแหนง ขอบงใช 
Inner ear/ 
Ear center 
หูสวนใน 

HX1 ข้ัวขอบหู 
สะอึก, โรคผิวหนัง, โรคที่มีเลือดออกบาง
ชนิด เชน ไอเปนเลือด 

Rectum  
สําไสตรง 

HX2 
บนขอบหูสวนท่ีตรงกับเวากะบังหู 
ดานบนติดกับบริเวณลําไสใหญ 
(CO-7) 

ทองผูก, ลําไสตรงโผลย่ืนทวารหนัก, ปวด
เบงทวารหนัก (tenesmus) 

Urethra 
ทอปสสาวะ 

HX3 
บนขอบหู ระดับตรงกับขอบลาง
ของขาสันหูลาง 

ปสสาวะรดท่ีนอน, ปสสาวะบอย, ปสสาวะ
คั่งคาง (retention of urine) 

External 
genitalia 
อวัยวะเพศ 

HX4 
บนขอบหู ระดับตรงกับขอบบน
ของขาสันหูลาง 

อัณฑะอักเสบ, ชองคลอดอักเสบ, เส่ือม
สมรรถภาพทางเพศ 

Anus 
ทวารหนัก 

HX5 
บนขอบหู ระดับตรงกับแอง
สามเหล่ียม จุดจะอยูคอนไปทาง
ขอบลางของขาสันหูบน 

ริดสีดวงทวารท้ังภายนอกและภายใน 

Ear apex 
ยอดหู 

HX6, HX7 
จุดสูงสุดของใบหูและจุดบนสุด
ของขอบหู เม่ือจับขอบหู พับมา
ทับกะบังหู 

โรคตา, ไข, คางทูม, ความดันโลหิตสูง 

Tubercle, 
Node 
ตุม, ปุม 

HX8 ตรงตุมขอบหู ลมพิษ, ผ่ืนนูนบวม (wheal) 

Helix 1-4 
ขอบหู 1-4 

HX9-HX12 

พ้ืนท่ีขอบหูท่ีอยูถัดจากตุมขอบหู 
ตอเน่ืองไปถึงรอยตอกับต่ิงหู 
แบงเปน 4 สวนเทากัน เปน 
HX9-HX12 

ไข, ทางเดินหายใจสวนบนติดเช้ือ 
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ตาราง 3.2-ก จุดฝงเข็มหู บริเวณ รองขอบหู (Scapha) ระบบเรียกช่ือ 
ช่ือจุด/บริเวณ ช่ือเดิม/ช่ืออื่น ตําแหนง *สรรพคุณ / -ขอบงใช 

9*Finger 
นิ้วมือ 

Appendix 1 
ไสต่ิง 1  

จุดบนสุดของรองขอบหู ระดับ
เหนือตอตุมขอบหู 
 

-ปวด ชา หรือความผิดปกติของน้ิวมือ 

10*Interior 
tubercle 
ตุมใน 

Urticaria ลมพิษ 

Allergy ภูมิแพ 
FengXi 
Wind stream 

จุดก่ึงกลางระหวางจุดน้ิวมือและ
จุดขอมือ 

*ขจัดลม, สลายความช้ืน, แกคัน/ 
-ลมพิษ, คันผิวหนัง, หอบหืด, เย่ือบุจมูก
อักเสบจากภูมิแพ  

11*Wrist 
ขอมือ - จุดก่ึงกลางระหวางจุดน้ิวมือและ

จุดศอก 
-ขอมือปวด บวม หรือผิดปกติ 

12*Elbow 
ศอก 

Sleep inducing 
pt 
จุดงวงนอน 

จุดก่ึงกลางระหวางจุดน้ิวมือและ
จุดไหปลารา 

-ขอศอก หรือเอ็นขอศอก ปวด บวม หรือ
ผิดปกติ 

13*Shoulder 
ไหล 

Appendix 2 
ไสต่ิง 2  

จุดก่ึงกลางระหวางจุดขอศอกและ
จุดไหปลารา 

-ปวดไหล, ปวดขอไหล, ขอไหลอักเสบ, 
ความผิดปกติบริเวณไหล  

14*Clavicle 
ไหปลารา 

Appendix 3 
ไสต่ิง 3 
Nephritis pt. 
จุดไตอักเสบ  

ในรองขอบหู ระดับท่ีตรงกับเวา
สันหู (รอยตอของสันหูและต่ิงสัน
หู)  

-ปวดหรือผิดปกติบริเวณไหปลารา, ขอ
หรือรอบขอไหลอักเสบ, โรคหลอดเลือด
แดงเอออรตาอักเสบเร้ือรัง (pulseless or 
Takayashu’s disease) 

สรุป จุดใน รองขอบหู มี 6 จุด, หาจุดน้ิวมือและจุดไหปลารากอน, จุดก่ึงกลางระหวางสองจุดน้ีคือจุดศอก, 
ก่ึงกลางจุดศอก-ไหปลารา = จุดไหล, ก่ึงกลางจุดศอก-นิ้วมือ = จุดขอมือ, ก่ึงกลางจุดขอมือ-นิ้วมือ = จุดตุมใน 
(Interior tubercle) บางแหงมีจุดขอไหล (Shoulder joint) อยูระหวางไหลกับไหปลารา 
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ตาราง 3.2-ข จุดฝงเข็มหู บริเวณ รองขอบหู (Scaphiod fossa) ระบบรหัส_SF 

ช่ือจุด/บริเวณ รหัส ตําแหนง ขอบงใช 
Finger 
นิ้วมือ SF1 

จุดบนสุดของรองขอบหู ระดับ
เหนือตอตุมขอบหู 

ปวด ชา หรือความผิดปกติของน้ิวมือ 

FengXi 
Wind stream 
เฟงซี 

SF1,2i 
จุดก่ึงกลางระหวางจุดน้ิวมือและ
จุดขอมือ แกคัน,ลมพิษ,ภูมิแพ  

Wrist 
ขอมือ SF2 ในรองหูระดับเดียวกับตุมขอบหู ขอมือปวด บวม หรือผิดปกติ 

Elbow 
ศอก SF3 

จุดก่ึงกลางระหวางจุดขอมือและ
จุดไหล 

ขอศอก หรือเอ็นขอศอก ปวด บวม หรือ
ผิดปกติ 

Shoulder 
ไหล SF4 - SF5 ในรองหู ระดับเดียวกับเวากะบังหู ปวดไหล,ปวดขอไหล,ขอไหลอักเสบ,คอ

แข็งเกร็ง (Stiff neck) 

Clavicle 
ไหปลารา SF6 

ในรองขอบหู ระดับท่ีตรงกับเวา
สันหู (รอยตอของสันหูและต่ิงสัน
หู), อยูใกลกับปลายขอบหู  

ปวดหรือผิดปกติบริเวณไหปลารา,ขอหรือ
รอบขอไหลอักเสบ, 
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ตาราง 3.3-ก จุดฝงเข็มหู บริเวณ ขาสันหูบน (Superior antihelix crus) ระบบเรียกช่ือ 

ช่ือจุด/บริเวณ ช่ืออื่น ตําแหนง *สรรพคุณ / -ขอบงใช 
15*Toe 
นิ้วเทา  -  

สวนตนของขาสันหูบน ตรงมุมขอบบน
มุมท่ีติดกับขอบหูและรองขอบหู 

-ปวด ชา หรือความผิดปกติของน้ิวเทา 

16*Heel 
สนเทา - 

สวนตนของขาสันหูบน ตรงมุมขอบลาง 
มุมท่ีติดกับขอบหูและแองสามเหล่ียม 

-ปวดสนเทา 

17*Ankle 
ขอเทา - จุดก่ึงกลางระหวางจุดสนเทาและจุดเขา -ขอเทาเคล็ด ปวด หรือผิดปกติ 
18*Knee 
เขา - จุดก่ึงกลางของขาสันหูบน -ขอเขาเคล็ด ปวด บวม หรือผิดปกติ 

19*Hip 
ขอสะโพก - 

1/3 สวนปลายของขาสันหูบน ซึ่ง
ตอเน่ืองกับตัวสันหู 

-ปวดขอสะโพก, ปวดหลังราวลงสะโพก
และขา (sciatica) 

 
ตาราง 3.3-ข จุดฝงเข็มหู บริเวณ ขาสันหูบน (Superior antihelix crus) ระบบรหัส_AH 

ช่ือจุด/บริเวณ รหัส ตําแหนง ขอบงใช 
Heel 
สนเทา AH1 

สวนตนของขาสันหูบน ตรงมุมขอบลาง
ดานท่ีติดกับขอบหูและแองสามเหล่ียม 

ปวดสนเทา 

Toe 
นิ้วเทา AH2 

สวนตนของขาสันหูบน ตรงมุมขอบบน
ดานท่ีติดกับขอบหูและรองขอบหู 

ปวด ชา หรือความผิดปกติของน้ิวเทา 

Ankle 
ขอเทา AH3 

บริเวณถัดตอลงมาจากบริเวณน้ิวเทา
และสนเทา ขอเทาเคล็ด ปวด หรือผิดปกติ 

Knee 
เขา AH4 บริเวณ 1/3 สวนกลางของขาสันหูบน ขอเขาเคล็ด ปวด บวม หรือผิดปกติ 

Hip 
ขอสะโพก AH5 

1/3 สวนปลายของขาสันหูบน ซึ่ง
ตอเน่ืองกับสันหูหลัก 

ปวดขอสะโพก 
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ตาราง 3.4-ก จุดฝงเข็มหู บริเวณ ขาสันหูลาง (Inferior antihelix crus) ระบบเรียกช่ือ 

ช่ือจุด/บริเวณ ช่ือเดิม/ช่ืออื่น ตําแหนง สรรพคุณ / ขอบงใช 
20*Buttock 
สะโพก -  

1/3 สวนปลายของขาสันหู
ลาง ซึ่งตอเน่ืองกับสันหูหลัก 

-ปวดสะโพก, ปวดหลังราวลงสะโพกและ
ขา (sciatica) 

21*Sciatic 
ไซแอททิค 

Sciatic nerve 
Ischium 

2/3 สวนตนของขาสันหูลาง 
(สวนท่ีติดกับขอบหู)  -ปวดหลังราวลงสะโพกและขา(sciatica) 

22*End of inferior 
antihelix crus 
สุดขาสันหูลาง 

Sympathetic 
nerve 
ประสาทซิม
พาเธทิค 

จุดส้ินสุดของขาสันหูลางท่ี
ติดกับขอบหู 

*คลายความหดเกร็งและแกปวด, บํารุง
อินและเสริมหยาง/ 
-ปวดจากอวัยวะภายใน, ใจส่ัน, เหง่ือออก
เอง, เหง่ือออกกลางคืน, ระบบประสาท
อัตโนมัติทํางานแปรปรวน 

 

 
ตาราง 3.4-ข จุดฝงเข็มหู บริเวณ ขาสันหูลาง (Inferior antihelix crus) ระบบรหัส_AH 

ช่ือจุด/บริเวณ รหัส ตําแหนง ขอบงใช 
Sciatic nerve 
ไซแอททิค AH6 

2/3 สวนตนของขาสันหูลาง 
(สวนท่ีติดกับขอบหู) ปวดหลังราวลงสะโพกและขา(sciatica) 

Sympathetic 
ซิมพาเธทิค AH6a 

จุดส้ินสุดของขาสันหูลางท่ีติด
กับขอบหู 

แกปวดและคลายความหดเกร็งของอวัยวะ
ภายใน 

Buttock 
Gluteus 
สะโพก 

AH7 
1/3 สวนปลายของขาสันหูลาง 
ซึ่งตอเน่ืองกับสันหูหลัก 

ปวดสะโพก,ปวดหลังราวลงสะโพกและขา 
(sciatica) 
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ตาราง 3.5-ก จุดฝงเข็มหู บริเวณ ตัวสันหู (Antihelix) ระบบเรียกช่ือ 

ช่ือจุด/บริเวณ ช่ือเดิม/ช่ืออื่น ตําแหนง *สรรพคุณ / -ขอบงใช 
23*Cervical 
vertebrae, 
กระดูกสันหลังคอ 

Thyroid 
ตอมไธรอยด  

ตัวสันหู จากรอยตอขาสันหู ถึงเวา
สันหู แบงเปน 3 สวนเทากัน 
1/3 ลาง เปนกระดูกสันหลังคอ 
1/3 กลางเปนกระดูกสันหลังอก 
1/3 บน เปนบริเวณกระดูกสัน
หลังเอว-กนกบ 

*เสริมความแข็งแกรงกระดูกสันหลังและ
บํารุงไขสันหลัง/ 
-ปวดสวนของรางกายบริเวณท่ีตรงกับจุด
ใบหู  

24*Thoracic 
vertebrae, 
กระดูกสันหลังอก 

Mammary 
gland 
ตอมนํ้านม 

25*Lumbosacral vertebrae 
กระดูกสันหลังเอว-กนกบ 

26*Neck 
คอ - 

สวนขอบสันหูดานท่ีติดแองหู 
ระดับเดียวกับกระดูกสันหลังคอ

-คอแข็งเกร็ง, คอเอียง, ปวดหรือความ
ผิดปกติของคอ 

27*Chest 
ทรวงอก - สวนขอบสันหูดานท่ีติดแองหู 

ระดับเดียวกับกระดูกสันหลังอก
-เจ็บหรือแนนอก, เตานมอักเสบ, ความ
ผิดปกติอื่นในสวนท่ีตรงกับจุดใบหู 

28*Abdomen 
ทอง - ขอบสันหูดานท่ีติดแองหู ระดับ

เดียวกับกระดูกสันหลังเอว-กนกบ
-โรคของชองทอง, โรคระบบนรีเวช, ปวด
หลัง 

 

ตาราง 3.5-ข จุดฝงเข็มหู บริเวณ ตัวสันหู (Antihelix) ระบบรหัส_AH 
ช่ือจุด/บริเวณ รหัส ตําแหนง ขอบงใช 

Abdomen 
ทอง AH8 

สวนขอบสันหูดานท่ีติดแองหู 
ระดับท่ีใกลกับขาสันหูลาง 

จุดเสริมสําหรับโรคของชองทองและ
อุงเชิงกราน 

Lumbosacral vertebrae 
กระดูกสันหลังเอว-กนกบ AH9 

พ้ืนท่ี 1/3 บน ของสันหู ดานท่ีติด
กับรองขอบหู 

ปวดสวนของรางกายบริเวณท่ีตรงกับ
จุดใบหู  

Chest 
ทรวงอก AH10 

สวนขอบสันหูดานท่ีติดแองหู 
ระดับเดียวกับเวากะบังหู 

เจ็บหรือแนนอก, เตานมอักเสบ,  
ปวดราวตามประสาทระหวางซ่ีโครง 

Thoracic vertebrae 
กระดูกสันหลังอก AH11 

พ้ืนท่ี 1/3 กลาง ของสันหู ดานท่ี
ติดกับรองขอบหู 

ปวดสวนของรางกายบริเวณท่ีตรงกับ
จุดใบหู  

Neck  คอ AH12 ขอบสันหูดานแองหูระดับเวาสันหู คอแข็งเกร็ง, ปวดคอ 
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Cervical vertebrae 
กระดูกสันหลังคอ AH13 

พ้ืนท่ี 1/3 ลาง ของสันหู ดานท่ี
ติดกับรองขอบหู 

ปวดสวนของรางกายบริเวณท่ีตรงกับ
จุดใบหู  

 
ตาราง 3.6-ก จุดฝงเข็มหู บริเวณ แองสามเหล่ียม (Triangular fossa) ระบบเรียกช่ือ 

ช่ือจุด/บริเวณ ช่ือเดิม/ช่ืออื่น ตําแหนง *สรรพคุณ / -ขอบงใช 

29*ShenMen 
เสินเหมิน 

Ear-ShenMen 
เสินเหมิน-หู 

พ้ืนท่ี 1/3 ดานมุมแองสาม 
เหล่ียมตรงรอยตอของขาสันหู
บนและลาง, พ้ืนท่ีครึ่งบนท่ีติด
ขอบลางขาสันหูบน 

*ชวยการนอน, สงบจิตใจ, บรรเทาปวด
, ลดการอักเสบ, ขจัดความรอน / 
-นอนไมหลับ, ฝนราย, ปวด, กลุม
อาการลงแดง (withdrawal 
syndrome)

30*Pelvis 
อุงเชิงกราน 

Lumbago pt. 
จุดปวดหลัง 

พ้ืนท่ี 1/3 ดานมุมแองสาม 
เหล่ียมตรงรอยตอของขาสันหู
บนและลาง, พ้ืนท่ีครึ่งลางท่ีติด
ขอบบนขาสันหูลาง 

-ภาวะอักเสบในอุงเชิงกราน 

31*Middle 
triangular fossa 
กลางแองสามเหล่ียม

Asthma pt. 
จุดหอบหืด 
Hepatitis pt. 
จุดตับอักเสบ 

พ้ืนท่ี 1/3 ตรงกลางแองสาม 
เหล่ียม 

-หอบหืด 

32*Internal 
genitalia 

ระบบสืบพันธุ 

Uterus 
มดลูก 
Essence palace 
TianGui 
Triangular 
depression 

พ้ืนท่ี 1/3 ดานท่ีติดขอบหูหรือ
สวนฐานของสามเหล่ียม เปน
สวนท่ีลึกสุดของแองน้ี 

*เสริมหยาง, บํารุงสารจําเปน, ปรับรอบ
เดือน, ปรับสมดุลเลือด / 
-โรคทางนรีเวช เชน ปวดประจําเดือน, 
รอบเดือนผิดปกติ, เลือดออกจาก
มดลูกผิดปกติ, ตกขาว ฯ 
ชายเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ, อสุจิ
เคล่ือนเอง, หล่ังเร็ว ฯ 

33*Superior 
triangular fossa 
แองสามเหล่ียมบน 

Blood pressure 
lowering pt. 
จุดลดความดัน
โลหิต 

ใกลกับมุมดานบนของแอง
สามเหล่ียมดานติดขอบหู  
คือ มุมขาสันหูบนและขอบหู

*สงบตับ สยบลม / 
-โรคความดันโลหิตสูง 
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ตาราง 3.6-ข จุดฝงเข็มหู บริเวณ แองสามเหล่ียม (Triangular fossa) ระบบรหัส_TF 

ช่ือจุด/บริเวณ รหัส ตําแหนง ขอบงใช 
Superior 
triangular fossa 
แองสามเหล่ียมบน 

TF1 
ใกลกับมุมดานบนของแอง
สามเหล่ียมดานท่ีติดขอบหู  
คือ มุมขาสันหูบนและขอบหู 

โรคความดันโลหิตสูง 

Internal genitalia 

ระบบสืบพันธุ TF2 
พ้ืนท่ี 1/3 ดานท่ีติดขอบหูหรือสวน
ฐานของสามเหล่ียม เลือกจุดท่ีลึก
สุดของแองนี้ 

โรคทางนรีเวช  
ชายเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ 

Middle triangular 
fossa 
กลางแองสามเหล่ียม

TF3 พ้ืนท่ี 1/3 ตรงกลางแองสามเหล่ียม หอบหืด 

Ear-ShenMen 
เสินเหมินหู TF4 

1/3 ดานมุมแองสามเหล่ียมตรง
รอยตอขาสันหูบนและลาง, บริเวณ
ครึ่งบนท่ีติดขอบลางขาสันหูบน 

นอนไมหลับ, ผอนคลายจิตใจ, แกปวด 

Pelvis 
อุงเชิงกราน TF5 

1/3 ดานมุมแองสามเหล่ียมตรง
รอยตอขาสันหูบนและลาง, บริเวณ
ครึ่งลางท่ีติดขอบบนขาสันหูลาง 

ภาวะอักเสบในอุงเชิงกราน 

 

 

 

 

 

 

 

 



114  การฝงเข็ม รมยา เลม 2 
 
 

 

 

 
ตาราง 3.7-ก จุดฝงเข็มหู บริเวณ กะบังหู (Tragus) ระบบเรียกช่ือ 

ช่ือจุด/บริเวณ ช่ือเดิม/ช่ืออื่น ตําแหนง *สรรพคุณ / -ขอบงใช 

34*External ear 
หูช้ันนอก 

Superior tragus 
Supratragic 
เวากะบังหู 

Ear  หู 

เวากะบังหู หรือ รอยหยัก
เหนือกะบังหู ตรงจุดท่ีชิด
กับขอบหู 

*บํารุงนํ้าไต, สงบหยางตับ / 
-โรคหู, มึนศีรษะ, เวียนศีรษะ 

35*Nose 
จมูก 
35*External nose
จุดจมูกนอก 

 

Nose and eye 
clearing pt. 
จุดจมูกและตาโลง 
Hunger pt. 
จุดหิว 

จุดศูนยกลางดานหนาของ
กะบังหู (ดานตรงขามกับรูหู)

*ทําใหช่ีในเสนลมปราณบริเวณรอบ
จมูกไหลเวียนคลอง /  
-ฝท่ีจมูก, คัดจมูก, น้ํามูกไหล, ปญหา
อื่นของจมูก 

36*Supratragic 
apex 
ยอดกะบังหูบน 

Tragic apex 
ยอดกะบังหู ยอดของกะบังหู ยอดบน -ลดความรอนและแกปวด 

*37Infratragic 
apex 

ยอดกะบังหูลาง 
Adrenal gland 
ตอมหมวกไต ยอดของกะบังหู ยอดลาง 

*ลดความรอน, บรรเทาปวด, คาย
ความหดเกร็ง, ขจัดลม /  
-ความดันโลหิตตํ่า, เปนลม, หลอด
เลือดใหญอักเสบ, ไอและหอบหืด, เปน
ลมแดด, มาลาเรีย, เตานมอักเสบ 

38*Pharynx-
larynx 
ชองคอ-กลองเสียง 

Throat 
ชองคอ 

ครึ่งบนของดานหลังกะบังหู 
(ดานเดียวกับรูหู)  

*ทําใหชองคอโลงสะดวก / 
-ชองคออักเสบเฉียบพลันและเร้ือรัง, 
ทอนซิลอักเสบ, กลองเสียงอักเสบ 

39*Internal nose 
จมูกใน  

ครึ่งลางของดานหลังกะบังหู 
(ดานเดียวกับรูหู) 

*แกโพรงจมูกอุดตัน /  
-จมูกอักเสบจากภูมิแพและโรคจมูกอ่ืน 
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ตาราง 3.7-ข จุดฝงเข็มหู บริเวณ กะบังหู (Tragus) ระบบรหัส_TG 

ช่ือจุด/บริเวณ รหัส ตําแหนง ขอบงใช 
External ear 
หูช้ันนอก TG1u 

จุดบุมของรอยหยักเหนือ
กะบังหู  

โรคหู, หูหนวก, เสียงอื้อในหู 

External nose 
จุดจมูกนอก TG1, 2i 

จุดศูนยกลางดานหนาของ
กะบังหู (ดานตรงขามกับรูหู) เย่ือบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ 

Tragic apex 
ยอดกะบังหู TG1p ยอดของกะบังหู ยอดบน ปวดฟน,ตาเอียง 
Adrenal gland 
ตอมหมวกไต TG2p ยอดของกะบังหู ยอดลาง เพ่ิมความดันโลหิต,ลดอาการภูมิแพ 

Pharynx-larynx 
ชองคอ-กลองเสียง 

TG3 
ครึ่งบนของดานหลังกะบังหู 
(ดานเดียวกับรูหู)  ชองคออักเสบเฉียบพลันและเร้ือรัง 

Internal nose 
จมูกใน TG4 

ครึ่งลางของดานหลังกะบังหู 
(ดานเดียวกับรูหู) ทอนซิลอักเสบ,เย่ือบุจมูกอักเสบ 
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ตาราง 3.8-ก จุดฝงเข็มหู บริเวณ ต่ิงสันหู (Antitragus) ระบบเรียกช่ือ 

ช่ือจุด/บริเวณ ช่ือเดิม/ช่ืออื่น ตําแหนง *สรรพคุณ / -ขอบงใช 

40*Antitragic 
apex 
ยอดต่ิงสันหู 

DingChuan 
ต้ิงฉวน 
Soothing asthma 
หืดสงบ 
Parotid gland 
ตอมนํ้าลายพาโรติด 

จุดยอดของติ่งสันหู 

*เสริมใหปอดแข็งแกรง, รักษาหอบหืด, 
ขจัดความรอนและสารพิษ, ไลลม / 
-หอบหืด, หลอดลมอักเสบ, ตอม
น้ําลายพาโรติดอักเสบ, คันผิวหนัง 

41*Middle 
border  
ขอบกลาง 

Brain 
สมอง 

จุดก่ึงกลางระหวางยอดต่ิงสันหู
และเวาสันหู 

*เสริมสมอง, ผอนคลายจิตใจ /  
-ปญญาออน, ปสสาวะรดท่ีนอน 

42*Occiput 
ทายทอย 

Dizziness pt. 
จุดมึนศีรษะ 

มุมบนดานหลังของต่ิงสันหู 
หรือมุมบนของฐานติ่งสันหู 

*ชวยการนอน, แกปวด, ผอนคลาย
จิตใจ, ขจัดลม /  
-มึนศีรษะ, ปวดศีรษะ, นอนไมหลับ 

43*Temple 

ขมับ 
TaiYang 
ไทหยาง 

อยูระหวางจุดหนาผากและจุด
ทายทอย 

*ชวยการนอน, แกปวด /  
-ไมเกรน, ปวดศีรษะแบบเษาหยาง 
(ShaoYang headache) 

44*Forehead 
หนาผาก 

- 
มุมลางดานหนาของต่ิงสันหู 
หรือมุมลางของฐานต่ิงสันหู 

*ชวยการนอน,แกปวด /  
-นอนไมหลับ, ฝนราย, ปวดศีรษะ
แบบหยางหมิง (YangMing headache) 

45*Brain 
สมอง 

Subcortex 

ใตเปลือกสมอง 

Ovary 
รังไข 
Testicle 
อัณฑะ 

พ้ืนท่ีดานในหรือดานแองหูของ
ต่ิงสันหู (ตองจับต่ิงสันหูพลิก
ออกมา) 

*บํารุงไขกระดูก, เสริมสมอง, แกปวด, 
ผอนคลายจิตใจ /  
-ปญญาออน, นอนไมหลับ, ฝนมากจน
รบกวนการนอน, เสียงในหูจากไตพรอง 
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ตาราง 3.8-ข จุดฝงเข็มหู บริเวณ ต่ิงสันหู (Antitragus) ระบบรหัส_AT 
ช่ือจุด/บริเวณ รหัส/ช่ืออื่น ตําแหนง ขอบงใช 

Forehead 
หนาผาก 

AT1 
พ้ืนท่ีมุมดานหนาของต่ิงสันหู ซึ่งติด
กับเวาต่ิงหู 

ปวดศีรษะ, มึนศีรษะ, นอนไมหลับ  

Temple, 
Temporal 

ขมับ 
AT2 

พ้ืนท่ีตรงกลางของต่ิงสันหูอยูระหวาง
AT1และ AT2 ปวดศีรษะ, ไมเกรน  

Occiput 
ทายทอย AT3 พ้ืนท่ีมุมดานหลังของต่ิงสันหู ปวดหัว, ออนเพลีย (neurasthenia) 

Brain 
สมอง AT4u ? 

ครึ่งบนของพ้ืนท่ีดานในหรือดานแอง
หู ของต่ิงสันหู (ตองพลิกต่ิงสันหู) ปวดศีรษะ, นอนไมหลับ 

Subcortex 
ใตเปลือกสมอง AT4 

ครึ่งลาง ของพ้ืนท่ีดานในหรือดาน
แองหู ของต่ิงสันหู  สงบจิตใจ, แกปวด 

Antitragic apex 
ยอดต่ิงสันหู AT1,2,4i จุดยอดของติ่งสันหู หอบหืด, คางทูม 
Middle border, 
Central rim 
ขอบกลาง 

AT2,3,4i 
จุดก่ึงกลางระหวางยอดต่ิงสันหูและ
รอยหยักสันหู นอนไมหลับ, ปสสาวะรดท่ีนอน 

Brain stem 
กานสมอง AT3,4i ขอบบนของต่ิงสันหู ใกลกับจุดคอ 

(AH12) 
โรคหลอดเลือดสมอง, ปญญาออน, 
ปวดศีรษะ 
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ตาราง 3.9-ก จุดฝงเข็มหู บริเวณ แองหูรอบขั้วขอบหู (Periphery helix crus) ระบบเรียกช่ือ 
ช่ือจุด/บริเวณ ช่ือเดิม/ช่ืออื่น ตําแหนง *สรรพคุณ / -ขอบงใช 

46*Mouth 
ปาก - 

ชิดขอบบนของรูหู ใตตอ 
ขอบลางของโคนข้ัวขอบหู 

*ขจัดไฟหัวใจและลมกอโรค / 
-อัมพาตใบหนา, ปากอักเสบ 

47*Esophagus  
หลอดอาหาร - 

พ้ืนท่ี 2/3 สวนกลาง ของ
ขอบลางของข้ัวขอบหู 

*ปรับหนาท่ีกะบังลมและกระเพาะอาหาร /  
-กลืนลําบาก, หลอดอาหารอักเสบ 

48*Cardiac 
orifice 
ปากกระเพาะอาหาร 

Cardia 
ปากกระเพาะ
อาหาร 

พ้ืนท่ี 1/3 สวนปลาย ของ
ขอบลางของข้ัวขอบหู 

*ปรับหนาท่ีกะบังลม, ดึงช่ีทีแปรปรวนข้ึนบน
ใหกลับลงมา /  
-กระเพาะอาหารหดเกร็ง, อาเจียน 

49*Stomach 

กระเพาะอาหาร - พ้ืนท่ีปลายตอข้ัวขอบหู 

*ปรับสมดุลกระเพาะอาหาร, เสริมมาม, 
บํารุงจงเจียว, ผอนคลายจิตใจ /  
-กระเพาะอาหารอักเสบหรือเปนแผลหรือ
ผิดปกติอื่น ๆ, นอนไมหลับ  

50*Duodenum 
ลําไสเล็กดูโอดีนั่ม 

- 
พ้ืนท่ี 1/3 สวนปลาย ของ
ขอบบนของข้ัวขอบหู 

*อุนจงเจียว, ปรับสมดุลกระเพาะอาหาร /  
-แผลดูโอดีนั่ม, สวนปลายกระเพาะอาหาร
หดเกร็ง (pylorospasm) 

51*Small 
intestine 
ลําไสเล็ก 

- 
พ้ืนท่ี 1/3 สวนกลาง ของ
ขอบบนของข้ัวขอบหู 

*เสริมมาม, ปรับสมดุลจงเจียว /  
-อาหารไมยอย, ใจส่ัน  

52*Appendix 
ไสต่ิง 

- 
อยูระหวางจุดลําไสเล็กและ
จุดลําไสใหญ 

*ขจัดรอนช้ืนจากเซ่ียเจียว, กระตุนช่ีปอด /  
-ไสต่ิงอักเสบ, ทองรวง 

53*Large 
intestine 
ลําไสใหญ 

- 
พ้ืนท่ี 1/3 สวนตน ของขอบ
บนของข้ัวขอบหู 

*ชําระเซี่ยเจียว, เสริมช่ีปอด / 
-ทองรวง, ทองผูก 
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ตาราง 3.9-ข จุดฝงเข็มหู บริเวณ แองหูรอบข้ัวขอบหู (Periphery helix crus) ระบบรหัส_CO 
ช่ือจุด/บริเวณ รหัส ตําแหนง  ขอบงใช 

Mouth 
ปาก CO1 

ชิดขอบบนของรูหู ใตตอ ขอบ
ลางของโคนข้ัวขอบหู 

ปากอักเสบ 

Esophagus  
หลอดอาหาร CO2 

พ้ืนท่ี 2/3 สวนกลาง ของขอบ
ลางของข้ัวขอบหู หลอดอาหารอักเสบ 

Cardiac orifice 
ปากกระเพาะอาหาร CO3 

พ้ืนท่ี 1/3 สวนปลาย ของขอบ
ลางของข้ัวขอบหู 

คล่ืนไส, อาเจียน 

Stomach 

กระเพาะอาหาร CO4 พ้ืนท่ีปลายตอข้ัวขอบหู ปวดกระเพาะอาหาร, อาเจียน, อาการ
อาหารไมยอย 

Duodenum 
ลําไสเล็กดูโอดีนั่ม 

CO5 
พ้ืนท่ี 1/3 สวนปลาย ของขอบ
บนของข้ัวขอบหู 

แผลดูโอดีนั่ม, สวนปลายกระเพาะ
อาหารหดเกร็ง (pylorospasm) 

Small intestine 
ลําไสเล็ก CO6 

พ้ืนท่ี 1/3 สวนกลาง ของขอบ
บนของข้ัวขอบหู 

อาหารไมยอย,ใจส่ัน  

Appendix 
ไสต่ิง CO6,7i 

อยูระหวางจุดลําไสเล็กและจุด
ลําไสใหญ ไสต่ิงอักเสบ 

Large intestine 
ลําไสใหญ CO7 

พ้ืนท่ี 1/3 สวนตน ของขอบบน
ของข้ัวขอบหู ทองรวง, ทองผูก 
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ตาราง 3.10-ก จุดฝงเข็มหู บริเวณ แองหูบน (Cymba conchae) ระบบเรียกช่ือ 
ช่ือจุด/บริเวณ ช่ือเดิม/ช่ืออื่น ตําแหนง สรรพคุณ / ขอบงใช 

54*Liver 
ตับ - 

หลังตอจุดกระเพาะอาหาร
และลําไสดูโอดีนั่ม 

*ชําระตับ, ทําใหตาสวาง, เสริมการไหลเวียน
ช่ีและเลือดงเพ่ือคลายกลามเน้ือเสนเอ็น / 
-ช่ีตับติดขัด, โรคตา, ความผิดปกติของชอง
ทองสวนลาง 

55*Pancreas  
ตับออน 

Pancreas and 
biliary tract  
ตับออนและ
ทางเดินนํ้าดี 

อยูระหวางจุดตับและจุด
ไต 

*ปรับสมดุลถุงนํ้าดี กระเพาะอาหารและตับ, 
ขจัดลม /  
-โรคทางเดินนํ้าดี, ตับออนอักเสบ, ไมเกรน 

56*Kidney 
ไต - 

ชิดขอบลางของขาสันหู
ลาง โดยอยูเหนือตอจุด
ลําไสเล็ก 

*บํารุงไต, ชวยการไดยิน, เสริมกระดูกให
แข็งแรงและสรางไขกระดูก /  
-ไตอักเสบ, ปวดหลัง, เสียงอ้ือในหู, เส่ือม
สมรรถภาพทางเพศ, อสุจิเคล่ือน 

57*Ureter 

ทอไต - 
อยูระหวางจุดไตและ
กระเพาะปสสาวะ -นิ่วและปวดจากทอไต 

58*Bladder 
กระเพาะปสสาวะ 

- 
ชิดขอบลางของขาสันหู
ลาง โดยอยูเหนือจุดลําไส
ใหญ 

*เสริมบํารุงเซ่ียเจียว /  
-ปวดหลังสวนลาง, ปวดไซแอททิค, 
กระเพาะปสสาวะอักเสบ, ปสสาวะรดท่ีนอน, 
ปสสาวะคาง 

59*Angle of 
Cymba Conchae 
มุมแองหูบน 

ตอมลูกหมาก มุมท่ีอยูติดรอยตอของขา
สันหูลางและขอบหู 

*ขจัดความรอนจากเซ่ียเจียว, กระตุนการ
ปสสาวะ /  
-ตอมลูกหมากอักเสบ, ทอปสสาวะอักเสบ 

60*Center of 
Cymba Conchae 
ศูนยกลางแองหูบน 

Around 
umbilicus 
รอบสะดือ 

ตรงจุดศูนยกลางของแอง
หูบน 

*ปรับสมดุลมามและกระเพาะอาหาร /  
-ไขตํ่า ๆ, ทองอืดแนน, พยาธิทางเดินนํ้าดี
คางทูม 
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ตาราง 3.10-ข จุดฝงเข็มหู บริเวณ แองหูบน (Cymba conchae) ระบบรหัส_CO 

ช่ือจุด/บริเวณ รหัส ตําแหนง ขอบงใช 
Angle of Cymba 
Conchae 
มุมแองหูบน 

CO8 
มุมท่ีอยูติดรอยตอของขาสันหู
ลางและขอบหู ตอมลูกหมากอักเสบ 

Bladder 
กระเพาะปสสาวะ 

CO9 
ชิดขอบลางของขาสันหูลาง 
โดยอยูเหนือจุดลําไสใหญ 

กระเพาะปสสาวะอักเสบ, ปสสาวะรดท่ี
นอน, ปสสาวะคาง 

Ureter 

ทอไต CO9,10i 
อยูระหวางจุดไตและกระเพาะ
ปสสาวะ โรคของทอไต 

Kidney 
ไต CO10 

ชิดขอบลางของขาสันหูลาง 
โดยอยูเหนือตอจุดลําไสเล็ก 

ปวดหลัง, เสียงอ้ือในหู, หูหนวก, เส่ือม
สมรรถภาพทางเพศ 

Pancreas and biliary 
tract  
ตับออนและทางเดินนํ้าดี 

CO11 อยูระหวางจุดตับและจุดไต โรคของทางเดินนํ้าดี, อาหารไมยอย 

Liver 
ตับ CO12 

หลังตอจุดกระเพาะอาหารและ
ลําไสดูโอดีนั่ม 

โรคตา, เจ็บชายโครง 

Center of Cymba 
Conchae 
ศูนยกลางแองหูบน 

CO6,10i ตรงจุดศูนยกลางของแองหูบน ปวดรอบ ๆ สะดือ  
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ตาราง 3.11-ก จุดฝงเข็มหู บริเวณ แองหูลาง (Cavum conchae) ระบบเรียกช่ือ 

ช่ือจุด/บริเวณ ช่ือเดิม/ช่ืออื่น ตําแหนง *สรรพคุณ / -ขอบงใช 

61*Heart 
หัวใจ - 

ตรงศูนยกลางของแองหูลางซ่ึง
เปนบริเวณกนแองท่ีลึกกวาบริเวณ
โดยรอบ อยูถัดจากรูหูออกมา
เล็กนอย 

*สงบหัวใจ, ผอนคลายจิตใจ, ปรับสมดุลช่ี
สารอาหารและเลือด, บรรเทาปวด, แกคัน / 
-นอนไมหลับ, ใจส่ัน, โรคประสาทฮีสทีเรีย, 
เหง่ือออกกลางคืน, เจ็บหนาอกจากหัวใจ 

62*Lung  
ปอด - 

รอบบริเวณหัวใจ ยกเวนดานท่ี
ตรงกับรูหู 

*เสริมการไหลเวียนของช่ีและเลือด, ขับ
ปสสาวะ, เสริมเติมสวนท่ีพรองเพ่ือขจัดความ
รอน, รักษาโรคผิวหนังและเสนขน / -ไอและ
หอบหืด, โรคผิวหนัง, เสียงแหบ, ใชบอยใน
การฝงเข็มทางวิสัญญี 

63*Trachea 
หลอดลม - อยูระหวางบริเวณหัวใจและรูหู *แกไอ, สลายเสมหะ / 

- ไอและหอบหืด 

64*Spleen 

มาม - 
มุมบนดานขางของแองหูลาง อยู
ชิดกับสันหู ถัดตอจากบริเวณตับ 

*ชวยเสริมการยอยอาหาร, เสริมการสราง
เลือด, บํารุงกลามเน้ือ, เสริมสรางช่ีมาม /  
-ทองอืดแนน, ทองเสียเรื้อรัง, อาหารไมยอย, 
คล่ืนไส, ปากอักเสบ, เลือดออกผิดปกติจาก
มดลูก (DUB) 

65*Triple 
Energizer 
ซานเจียว 

- 
บริเวณฐานของแองหู อยูเหนือ
บริเวณเวาต่ิงหู ใตตอบริเวณ
หลอดลมและปอด 

*แกไขการปดก้ันการลําเลียงนํ้า, ขจัดความ
รอน, บรรเทาปวด /  
-ทองผูก, บวม, ทองอืดแนน, ปวดดานขาง
ของมือและแขน  

66*Intertragus 
เวาต่ิงหู 

Endocrine 
ตอมไรทอ 

บริเวณฐานลางสุดของแองหู ใน
เวาต่ิงหู  

*แกไขช่ีตับติดขัด, ปรับระดู, ขจัดลม, 
บํารุงเซ่ียเจียว /  
-ปวดประจําเดือน, ระดูไมสมํ่าเสมอ, ตอมไร
ทอเสียหนาท่ี, กลุมอาการวัยทอง  

 



บทท่ี 3 การฝงเข็มระบบศีรษะ และใบห ู                                                                                             123

 

 
ตาราง 3.11-ข จุดฝงเข็มหู บริเวณ แองหูลาง (Cavum conchae) ระบบรหัส_CO 

ช่ือจุด/บริเวณ รหัส ตําแหนง ขอบงใช 
Spleen 

มาม CO13 
มุมบนดานขางของแองหูลาง อยูชิด
กับสันหู ถัดตอจากบริเวณตับ  

ทองอืดแนน, อาหารไมยอย 

Lung  
ปอด CO14 

รอบบริเวณหัวใจ ยกเวนดานท่ีตรง
กับรูหู ไอ, โรคผิวหนัง 

Heart 
หัวใจ CO15 

ตรงศูนยกลางของแองหูลางซ่ึงเปน
บริเวณกนแองท่ีลึกกวาบริเวณ
โดยรอบ อยูถัดรูหูออกมาเล็กนอย 

ใจส่ัน, โรคประสาทฮีสทีเรีย 

Trachea 
หลอดลม CO16 อยูระหวางบริเวณหัวใจและรูหู หอบหืด 

Triple Energizer 
SanJiao 
ซานเจียว 

CO17 
บริเวณฐานของแองหู อยูเหนือ
บริเวณเวาต่ิงหู ใตตอบริเวณ
หลอดลมและปอด 

ทองผูก, บวม  

Endocrine 
ตอมไรทอ CO18 

บริเวณฐานลางสุดของแองหู ในเวา
ต่ิงหู  

ตอมไรทอทํางานผิดปกติ, กลุมอาการ
วัยทอง  
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ตาราง 3.12-ก จุดฝงเข็มหู บริเวณ ต่ิงหู (Ear Lobule) ระบบเรียกช่ือ 

ช่ือจุด/บริเวณ ช่ือเดิม/ช่ืออื่น ตําแหนง สรรพคุณ / ขอบงใช 
67*Anterior 
Tragic notch 
หนาเวาต่ิงหู 

Eye 1 
ตา 1 

มุมลาง ดานหนาตอเวาต่ิง
หู (คือสวนมุมลางสุดของ
กะบังหูท่ีติดกับต่ิงหู) 

*ขจัดไฟตับ, ทําใหตาสวาง / 
-สายตาส้ันเทียม (pseudomyopia), ตอ
หิน, โรคตาอ่ืน ๆ 

68*Lower 
Tragic notch 
ใตเวาต่ิงหู 

Elevating blood 
pressure pt. 
จุดเพ่ิมความดันโลหิต

ใตตอจุดตํ่าสุดของเวาต่ิง
หู 

*บํารุงช่ีและเสริมหยาง /  
-ความดันโลหิตตํ่า  

69*Posterior 
Tragic notch 
หลังเวาต่ิงหู 

Eye 2 
ตา 2 

มุมลาง ดานหลัง ตอเวา
ต่ิงหู (คือสวนมุมลางสุด
ของต่ิงสันหู ท่ีติดกับต่ิงหู) 

*ขจัดไฟตับ, ทําใหตาสวาง / 
- ปญหาเก่ียวกับสายตา (ametropia), 
ตาอักเสบ 

70*Tooth 
ฟน - ต่ิงหูเขต 1 -ปวดฟน, โรคปริทันตอักเสบ 

71*Cheek 

แกม 
Facial area pt.  
จุดใบหนา 

อยูหลังตอและเหนือตอ
จุดตาของต่ิงหู 

*แกไขเสนลมปราณใบหนาถูกปดก้ัน / -
อัมพาตใบหนา, สิว, ปญหาของใบหนา 

72*Tongue 
ล้ิน 

- จุดศูนยกลางของต่ิงหูเขต 
2 

*ระบายไฟหัวใจ /  
-ล้ินอักเสบเปนแผล  

73*Jaw 
กราม - 

จุดศูนยกลางของต่ิงหูเขต 
3 -ปวดฟน, ขอตอกรามอักเสบ 

74*Section 4 of 
ear lobe  
ต่ิงหูเขต 4 

Neurasthenic pt. 
จุดออนเพลีย ต่ิงหูเขตท่ี 4 

*ปรับสมดุลนํ้าและไฟ (ไตและหัวใจ), 
สงบหัวใจและจิตใจ /  
-ปวดฟน, ออนเพลีย 

75*Eye 
ตา 

- ต่ิงหูเขตท่ี 5 
*ชวยใหการมองเห็นดีข้ึน /  
-เย่ือบุตาอักเสบ, สายตาส้ัน, โรคตาอ่ืน ๆ 

76*Internal ear 
หูช้ันใน 

- ต่ิงหูเขตท่ี 6 *แกเวียนศีรษะ, ทําใหการไดยินดีข้ึน /  
-เสียงอื้อในหู, หูตึง, หูหนวก, เวียนศีรษะ 

77*Tonsil 
ทอนซิล - ต่ิงหูเขตท่ี 8 *ทําใหคอโลง / 

-ทอนซิลอักเสบ 
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ตาราง 3.12-ข จุดฝงเข็มหู บริเวณ ต่ิงหู (Ear Lobule) ระบบรหัส_LO 
ช่ือจุด/บริเวณ รหัส ตําแหนง สรรพคุณ / ขอบงใช 

Anterior Tragic 
notch 
หนาเวากะบังหู 

TG2l 
มุมลาง ดานหนาตอเวาต่ิงหู 
(คือสวนมุมลางสุดของกะบังหู
ท่ีติดกับต่ิงหู) 

-สายตาส้ันเทียม (pseudomyopia), 
ตอหิน, ตากุงยิง 

Posterior Tragic 
notch 
หลังเวากะบังหู 

AT1l 
มุมลาง ดานหลัง ตอเวาต่ิงหู 
(คือสวนมุมลางสุดของต่ิงสันหู
ท่ีติดกับต่ิงหู) 

-สายตาส้ันเทียม (pseudomyopia), 
ตอหิน, ตากุงยิง 

Tooth 
ฟน LO1 ต่ิงหูเขต 1 

-ปวดฟน, โรคปริทันตอักเสบ, วิสัญญี
เพ่ือการถอนฟน 

Tongue 
ล้ิน 

LO2 จุดศูนยกลางของต่ิงหูเขต 2 -โรคของล้ิน 
Jaw 
กราม LO3 จุดศูนยกลางของต่ิงหูเขต 3 -ขอตอกรามอักเสบ (mandibular 

articulation inflammation) 
Anterior ear lobe 
ต่ิงหูหนา LO4 ต่ิงหูเขตท่ี 4 -ปวดฟน, โรคปริทันตอักเสบ 

Eye 
ตา LO5 ต่ิงหูเขตท่ี 5 -สายตาส้ันเทียม (pseudomyopia), 

ตอหิน, ตากุงยิง 
Internal ear 
หูช้ันใน LO6 ต่ิงหูเขตท่ี 6 -เสียงอื้อในหู, หูตึง, หูหนวก  

Cheek 

แกม LO5,6i 
อยูหลังตอและเหนือตอจุดตา
ของต่ิงหู -อัมพาตใบหนา  

Tonsil 
ทอนซิล LO7,8,9 ต่ิงหูเขตท่ี 8 -ทอนซิลอักเสบ 

พ้ืนท่ีต่ิงหู เริ่มจากขอบลางสุดของกระดูกออน (หรือแนวเสนขวาง ตรงปลายเวาต่ิงหู หรือเสนฐานต่ิงหู) เปนสวนท่ี
กวางท่ีสุด แบงเปน 3 สวนเทากัน, จากเสนฐานต่ิงหูถึงปลายต่ิงหู แบงเปน 3 สวนเทากัน, ลากเสนแบงสวนท้ังสอง
แนวตัดกัน จะไดพ้ืนท่ีต่ิงหูแบงเปน 9 เขต, เขตท่ี 1 เริ่มจากมุมบนดานชิดใบหนา นับไปตามแนวขวาง, เขตที่ 9 
อยูมุมลางดานนอก 
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ตาราง 3.13-ก จุดฝงเข็มหู บริเวณ หลังหู (Back of Auricle) ระบบเรียกช่ือ 
ช่ือจุด/บริเวณ ช่ือเดิม/ช่ืออื่น ตําแหนง สรรพคุณ / ขอบงใช 

78*Upper root of 
auricle  
ข้ัวหูบน 

YuZhong, 
Spinal cord 
ไขสันหลัง 

ขอบบนของรอยตอระหวางใบ
หูกับใบหนา 

*แกปวด, รักษาหอบหืด / 
-ปวดหัว, ปวดทอง, หอบหืด  

79*Root of ear 
Vagus  
ข้ัวหูเวกัส 

Root of  
auricular vagus 
nerve, 
Ermigen 

ข้ัวหูดานหลัง ตรงรอยตอ
ระหวางใบหูกับปุมกกหู 
(mastoid process) ตรงกับ
ระดับข้ัวขอบหูทางดานหนา  

*เปดทวาร, แกปวด, ปรับอวัยวะภายใน 
/-ปวดหัว, คัดจมูก, พยาธิในทางเดิน
น้ําดี  

80*Lower root of 
auricle  
ข้ัวหูลาง 

- 
ขอบลางของรอยตอระหวางต่ิง
หูกับใบหนา 

-ความดันโลหิตตํ่า  

81*Groove of 
inferior antihelix 
crus 

รองหลังขาสันหูลาง 

G. for lowering 
blood pressure  
รองลดความดัน
โลหิต 

รองหลังหูดานบนซ่ึงเกิดจากขา
สันหูลางและบน มองคลายตัว 
Y 

*สงบตับ, ดึงช่ีตับลงลาง, รักษาโรค
ผิวหนัง  /  
-ความดันโลหิตสูง, โรคผิวหนัง  

82*Heart 
หัวใจ 

- สวนบนของหลังหู 
*ระบายไฟหัวใจ, ผอนคลาย, แกปวด / 
-ฝ, นอนไมหลับ, ความดันโลหิตสูง, 

83*Spleen 
มาม - 

สวนกลางของหลังหู ระดับตรง
กับปลายข้ัวขอบหูทางดานหนา

*เสริมมาม, สรางเลือด, บํารุงกลามเน้ือ 
/-ทองอืดแนน, ทองเสีย, อาหารไมยอย 

84*Liver   
ตับ 

- 
สวนกลางของหลังหู อยูขางตอ
บริเวณมาม มาทางขอบหู 

*สงบตับ, ปรับกระเพาะอาหาร, เสริม
การไหลเวียนเลือด, คลายเสนเอ็น /  
-แนนหนาอกชายโครง, ไสต่ิงอักเสบ
เฉียบพลัน, ปวดหลังปวดเอว 

85*Lung 
ปอด 

- 
สวนกลางของหลังหู อยูในตอ
บริเวณมาม มาทางกกหู 

*เสริมปอด, รักษาผิวหนังและเสนขน /  
-หอบหืด, ไข, ไอ, โรคผิวหนัง  

86*Kidney  
ไต 

- สวนลางของหลังหู 
*บํารุงนํ้าไต, ชวยการไดยิน, เสริม
กระดูก, เพ่ิมสารจําเปน /  
-นอนไมหลับ, มึนศีรษะ, ระดูผิดปกติ 
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ตาราง 3.13-ข จุดฝงเข็มหู บริเวณ หลังหู (Back of Auricle) ระบบรหัส_P 

ช่ือจุด/บริเวณ รหัส/ช่ืออื่น ตําแหนง สรรพคุณ / ขอบงใช 
Upper root of 
auricle  
ข้ัวหูบน 

R1 
ขอบบนของรอยตอระหวางใบหู
กับใบหนา 

*แกปวด, รักษาหอบหืด / 
-ปวดหัว, ปวดทอง, หอบหืด  

Root of ear 
Vagus  
ข้ัวหูเวกัส 

R2 
ข้ัวหูดานหลัง ตรงรอยตอระหวาง
ใบหูกับปุมกกหู (mastoid p.) 
ตรงระดับข้ัวขอบหูของดานหนา  

*เปดทวาร, แกปวด, ปรับอวัยวะภายใน 
/-ปวดหัว, คัดจมูก, พยาธิในทางเดิน
น้ําดี  

Lower root of 
auricle  
ข้ัวหูลาง 

R3 
ขอบลางของรอยตอระหวางต่ิงหู
กับใบหนา -ความดันโลหิตตํ่า  

Groove of back 
auricle  
รองหลังหู 

PS 
/Groove of 
posterior 
surface  

รองหลังหูดานบนซ่ึงเกิดจากขาสัน
หูลางและบน มองคลายตัว Y 

*สงบตับ, ดึงช่ีตับลงลาง, รักษาโรค
ผิวหนัง  /  
-ความดันโลหิตสูง, โรคผิวหนัง  

Heart (of PS) 
หัวใจ (หลังหู) P1 สวนบนของหลังหู 

-โรคของสวนรางกายที่สัมพันธกับ
บริเวณหัวใจ 

Lung (of PS) 
ปอด (หลังหู) P2 

สวนกลางของหลังหู อยูในตอ
บริเวณมาม มาทางกกหู 

-โรคของสวนรางกายที่สัมพันธกับ
บริเวณปอด 

Spleen (of PS) 
มาม (หลังหู) P3 

สวนกลางของหลังหู ระดับตรงกับ
ปลายข้ัวขอบหูทางดานหนา 

-โรคของสวนรางกายที่สัมพันธกับ
บริเวณมาม 

Liver (of PS) 
ตับ (หลังหู) P4 

สวนกลางของหลังหู อยูขางตอ
บริเวณมาม มาทางขอบหู 

-โรคของสวนรางกายที่สัมพันธกับ
บริเวณตับ 

Kidney (of PS) 
ไต (หลังหู) P5 สวนลางของหลังหู -โรคของสวนรางกายที่สัมพันธกับ

บริเวณไต, ปวดหลัง 
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การประยุกตใชจุดฝงเข็มหู 
1.  การวินิจฉัยโรคโดยจุดหู 
 เม่ืออวัยวะภายในหรือสวนของรางกายเกิดความผิดปกติ สามารถตรวจพบไดจากการสะทอน
ความผิดปกติท่ีใบหูในตําแหนงท่ีสัมพันธกัน เชน เม่ือมีปญหาท่ีกระเพาะอาหาร อาจตรวจพบความ
เปลี่ยนแปลงของจุดกระเพาะอาหารท่ีใบหู ฯ ความเปลี่ยนแปลงของจุดบนใบหู มีหลายลักษณะ ซึ่งอาจ
ตรวจพบอยางใดอยางหน่ึง ไดแก รูปรางหรือสีผิวเปลี่ยน มีสะเก็ด เปนตุม กดเจ็บ แรงตานทานไฟฟา
ลดลง เปนตน การตรวจหาจุดบนใบหูเพื่อการวินิจฉัยหรือเพื่อใชรักษาโรค สามารถทําไดหลายวิธีดังน้ี 

1.1 การดู การสังเกตดวยสายตาอยางละเอียดครบถวน จากสวนบนสูสวนลาง ดานในสูดานนอก 
ภายใตแสงธรรมชาติ อาจมีแวนขยายมาชวยเสริมดวยกไ็ด สังเกตดูความเปลี่ยนแปลงของรูปรางและสี
ผิวท่ีอาจพบไดในแตละจุด ไดแก สะเก็ด ตุม ตุมนํ้า รอยแดง ปุมแข็งเปนปม ตะปุมตะปา กระดูกออน
หนาตัว สีเขมหรือจางกวาปกติ มีเสนเลือดฝอยหรือเสนเลือดผิดปกติ ฯ 

1.2 การหาจุดกดเจ็บ ใชอุปกรณขนาดพอเหมาะ เชน อุปกรณกดจุดหู หัวดามเข็มท่ีใชฝง ไลกด
ไปตามจุดท่ีสงสยั อยางเบามือและใจเย็น กดดวยแรงเทากันทุกจุด เม่ือพบจุดกดเจ็บ ผูปวยอาจมีอาการ
แสดงใหรู เชน หนาน่ิว ค้ิวขมวด หยีตา รอง หรือหลบ จุดท่ีกดเจ็บชวยวินิจฉัยและใชรักษาโรคได 

1.3 ใชอุปกรณวัดความตานทานหรือความตางศักยไฟฟา เปนอุปกรณไฟฟาท่ีผลิตขึ้นโดยเฉพาะ
เพ่ือการหาจุดฝงเข็ม ซึ่งมีรูปแบบและเทคนิคหลากหลาย รวมท้ังผลการตรวจมีความผันแปรตามปจจัย
ตาง ๆ ท้ังภายนอกและภายใน จึงควรศึกษารายละเอียดและวธีิการใชกอน 
2.  การเลอืกจุดฝงเข็มหู 
 มีหลักการในการเลือกจุดฝงเขม็หู 4 วิธี 
 2.1 การเลือกจุดตามตําแหนงโรค คือการเลือกจุดท่ีสัมพันธกับอวัยวะท่ีเปนโรค เชน จุด
กระเพาะอาหารรักษาโรคของกระเพาะอาหาร, จุดไหลรักษาอาการปวดไหล เปนตน 
 2.2 การเลือกจุดตามทฤษฎีแพทยจีน เปนการเลือกจุดท่ีอาศัยพื้นฐานการวินิจฉัยแยกกลุมโรค
ตามทฤษฎีอวัยวะภายในและเสนลมปราณ เชน เลือกจุดปอดเพื่อรักษาโรคผิวหนังเพราะปอดดูแล
ผิวหนังและเสนขน, จุดลําไสเล็กเพื่อรักษาหัวใจเตนผิดจังหวะ เน่ืองจากหัวใจและลําไสเล็กเปนคูสัมพันธ
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นอก-ในกัน, จุดถุงนํ้าดีเพ่ือรักษาปวดศีรษะบริเวณขมับ เพราะเสนลมปราณถุงนํ้าดีไหลเวียนผานบริเวณ
น้ี, ใชจุดตับรักษาโรคตาเพราะตับเปดทวารท่ีตา เปนตน  
 2.3 การเลือกจุดตามทฤษฎีการแพทยแผนใหม เปนการเลือกจุดตามแนวคิดตามหลักสรีระ-
พยาธิวิทยาแบบแพทยแผนใหม เชน ระบบประสาทอัตโนมัติควบคุมการทํางานของกลามเนื้อเรียบและตอม
ตางของอวัยวะภายใน จุด Sympathetic จึงใชรักษาโรคเกี่ยวกับการปวดจากอวัยวะภายใน เหงื่อออกผิดปกติ
และหอบหืด, จุดตอมไรทอและตอมหมวกไต (Endocrine and Adrenal gland) มักใชรวมกันเพ่ือรักษา
อาการอักเสบหรือภูมิแพ, จุดทายทอยและขมับ (Occiput and Temporal) ใชรวมกันเพื่อรักษาปญหาทางการ
ไดยินหรือการมองเห็น เพราะสมองสวนท่ีเปนศูนยควบคุมหนาท่ีดังกลาวอยูในกะโหลกศีรษะบริเวณน้ี,  
 2.4 การเลือกจุดตามประสบการณ เปนการใชประสบการณท่ีไดรับการถายทอดกันมาวาเปนจุดท่ี
ใชไดดีในโรคใดโรคหน่ึงนอกเหนือจากโรคที่จุดน้ันรักษาไดตามปกติ เชน จุดกระเพาะอาหารนอกจากใช
รักษาโรคของกระเพาะอาหารแลว ยังรักษาโรคทางระบบประสาทไดอีกดวย, จุดหูสวนกลางสําหรับโรค
เลือดและผิวหนัง, จุดเสินเหมินสําหรับอาการปวดและการนอน, จุดยอดหูสําหรับรักษาอาการปวด ตา
อักเสบบวมแดง เปนตน  
 การเลือกจุดหูสาํหรับการรักษาโรคในระบบตาง ๆ   
 ระบบทางเดินอาหาร: จุดกระเพาะอาหาร ลําไสใหญ ลําไสเล็ก ตับออนและทางเดินนํ้าดี มาม ตับ 
ซิมพาเธติก ทอง ตอมไรทอ เสินเหมิน  
 ระบบทางเดินหายใจ: ต้ิงฉวน หลอดลม ปอด ทรวงอก ทายทอย เสินเหมิน ซิมพาเทติก ตอมไรทอ  
 ระบบไหลเวียนโลหิต: จุดหัวใจ ปอด ตอมหมวกไต เสินเหมิน ซิมพาเธติก ตอมไรทอ  
 ระบบทางเดินปสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ: ไต กระเพาะปสสาวะ ตอมไรทอ ตอมหมวกไต ทาย
ทอย เสินเหมิน ซิมพาเธติก  
 โรคระบบประสาทและจิต: ใตเปลือกสมอง ทายทอย หนาผาก หัวใจ ไต เสินเหมิน  
 โรคสูติ-นรีเวชวทิยา: รังไข ตอมไรทอ ไต มดลูก ซิมพาเธติก  
 โรคของอวัยวะรับความรูสึก: - ตา: จุดตา ตับ 
  - หู: หูชั้นใน ทายทอย ตอมหมวกไต ไต เสินเหมิน  
  - จมูก: จมูกใน ตอมหมวกไต จมูกนอก  
  - คอหอย: คอหอย ตอมไรทอ ยอดกะบังหู ไต หัวใจ ตอมหมวกไต เสินเหมิน  
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 แกอักเสบและระงับปวด: เสินเหมิน ตอมหมวกไต ทายทอย ใตเปลือกสมอง  
 โรคผิวหนัง: ตอมไรทอ ปอด ตอมหมวกไต เสินเหมิน 

3.  วิธีและเทคนิคการกระตุนจุดหู 
 ในทางปฏิบัติ การกระตุนจุดใบหูมีหลากหลายวิธี ไมตางจากการกระตุนจุดฝงเข็มระบบเสน
ลมปราณ ไดแก การแทงจุดดวยเข็มบาง, การเคาะดวยเข็มดอกเหมย, การติดคาเข็มขนาดเล็ก หรือวัสดุ
กดจุดตาง ๆ, การรมยา, การเจาะปลอยเลือดดวยเข็มสามเหลี่ยม, การนวด, การฉีดยาเขาจุด, และการ
กระตุนดวยเลเซอร แตละวิธีมีขอดีและขอดอย และขอบงใชแตกตางกัน ผลการรักษาท่ีดี นอกจากเกิด
จากการวินิจฉัยและการเลือกจดุแลว ยงัขึ้นกบัความเชี่ยวชาญในการกระตุนจุดดวย ในท่ีน้ีจะกลาวถึง
การกระตุนจุดท่ีนิยมใชกันโดยท่ัวไป ไดแก การแทงดวยเข็มบาง และการติดคาวัสดุกดจุดหู  
 3.1 การแทงดวยเข็มบาง (The filiform needle method)  
 เข็มท่ีใชคือเข็มบาง ความยาว 0.5 - 1 ชุน โดยเม่ือเลือกจุดและทําความสะอาดตามมาตรฐานการ
ฝงเข็มแลว ใชมือซายจับตรึงใบหู โดยวางน้ิวกลางประคองหลังใบหู มือขวาจับเข็มแทงอยางรวดเร็วเปน
มุมฉากไปท่ีจุด ระวังอยาใหแรงจนทะลุใบหู โดยท่ัวไปผูปวยจะรูสึกถงึการแทงเข็มโดย รูสึกเจ็บ หรือ
บางคร้ังอาจรูสกึรอน พอง ปวด หรือหนัก ซึ่งเปนอาการท่ีบงชี้วาการรักษาไดผล หากไมเกดิความรูสึกใด 
ๆ ใหปรับทิศทางของเข็มใหมจนเกิดความรูสึก  
 ความลึกของเขม็ขึ้นอยูกับความหนาของใบหู พยาธิสภาพ และความรูสกึมาก-นอยตอการแทง
เข็มของผูปวย โดยท่ัวไปควรแทงเข็มลึกเพียงพอท่ีจะทําใหผูปวยรูสกึถึงการแทงเข็ม และไมควรลึกเกิน
ชั้นกระดูกออน  
 การกระตุนเข็ม เชนเดียวกับการฝงเข็มระบบเสนลมปราณ คือ มีการกระตุนบํารุง และกระตุน
ระบาย การกระตุนเข็มแรงจัดเปนการระบาย เหมาะสําหรับกลุมอาการแกรงหรือมีปจจัยกอโรคเกิน เปน
โรคเฉียบพลันและมีรางกายแข็งแรง การกระตุนเข็มเบาจัดเปนการบํารุง สําหรับกลุมอาการพรองหรือ
โรคเร้ือรังท่ีมีอวยัวะภายในพรองหรือสภาพออนแอ เทคนิคการกระตุนเข็มมี 3 วิธี ไดแก 1) แทงเข็ม
ธรรมดา คือ ไมตองกระตุน เม่ือแทงเข็มและเกดิความรูสึกแลว คาเข็มไวเฉย ๆ เหมาะสําหรับ เด็ก สตรี
มีครรภและคนชรา 2) การปนเข็ม คือ การปนเข็มไป-มาดวยองศาแคบ ความแรงปานกลาง นาน 1 - 2 
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นาที วิธีน้ีเหมาะกับโรคเรื้อรัง 3) การสั่นเข็ม คือ การซอยเข็มขึ้น-ลงเร็ว ๆ ระยะการซอยแคบ จึงมอง
คลายกับการสั่น นาน 1 - 2 นาที เทคนิคน้ีเหมาะกับโรคเฉียบพลัน หรือกลุมอาการปวดตาง ๆ 
 การคาเข็ม โดยท่ัวไปมักคาเข็มไวประมาณ 20 - 30 นาที ในรายท่ีอาการรุนแรงหรือเจ็บปวดมาก 
ควรคาเข็มไวนานขึ้น ในเด็กหรือคนชรา รางกายออนแอ ไมควรคาเข็มนาน ระหวางคาเข็มควรกระตุน
เข็มซ้ําทุก 5 - 10 นาที 
 การถอนเข็ม ใชมือซายจับตรึงใบหู มือขวาจบัถอนเข็ม โดยจับเข็มถอนออกมาตรง ๆ อยาง
รวดเร็ว กรณีท่ีผูปวยมีความรูสึกตอเข็มนอยในขณะแทงเข็ม อาจเสริมฤทธ์ิการฝงเข็มอีกเลก็นอยจาก
การถอนเข็ม โดยปนเข็มพรอมกับถอนเข็ม หลังจากถอนเข็มแลวกดรูเข็มดวยสําลีแหงปองกันเลือดออก  
 การกระตุนดวยไฟฟา อาจเลือกใชในรายท่ีปวยดวยโรคระบบประสาท หรือมีอาการปวดเกร็งมาก
จากอวัยวะภายใน เน่ืองจากเข็มฝงคอนขางต้ืนและอยูใกลกันมาก จึงตองใชตัวหนีบขนาดเล็กและตองมี
สําลีกันไมใหเขม็สัมผัสกัน  
 3.2 การติดคาวสัดุกดจุดหู 
 วัสดุท่ีใชติดคาท่ีจุดใบหูมีหลายอยาง แบงเปน 2 ประเภท ไดแก เข็มสอดผิวหนัง และวสัดุกดจุด  
 เข็มสอดผิวหนัง นิยมใชเข็มกด (Thumb-tack needle) รูปทรงคลายตะปูกดกระดาษขนาดจิ๋ว ใช
ปากคีบขนาดพอดี จับเข็มใหปลายเข็มวางตรงจุด แลวกดลงใหดามเข็มแนบชิดกับผิวหนัง ปดทับดวย
เทปกาว คาไว 3 - 5 วัน ระหวางคาเข็มไว บอกใหผูปวยกดคลงึเข็ม 1 - 3 นาที วันละ 3 - 5 ครั้ง  
 วัสดุกดจุดหู มีหลากหลายชนิด ท่ีนิยมใชคือ เมล็ดหวังปูลิ่วสิง (WangBuLiuXing: Vaccaria 

segetalis) เมล็ดพืชอ่ืน เชน เมล็ดหัวผักกาด (radish seed), rapeseed ฯ หรือเม็ดแมเหล็ก หรือวัสดุอื่น
ท่ีมีลักษณะกลมผิวเรียบขนาดไมเกิน 4 ม.ม. ขอดีคือ ถูก ปลอดภัย ไมเจ็บ เหมาะสําหรับเด็ก หรือคนท่ี
กลัวเจ็บ กลวัเขม็ ใชติดท่ีจุดหูปดทับดวยเทปกาว คาไว 3 - 5 วัน กดคลึง 1 - 3 นาที วันละ 3 - 5 ครั้ง  
 
ขอควรระวัง 
 1. การฝงเข็มหูควรทําภายใตเทคนิคการปลอดเชื้ออยางเครงครัด เพ่ือปองกันการติดเชื้อ 
 2. ควรฝงเข็มอยางระมัดระวังและนุมนวล ในสตรีมีครรภ เด็ก คนชรา หรือผูท่ีสภาพออนแอ 
และกอนมาฝงเข็มควรพักผอนใหเพียงพอ หญิงมีครรภท่ีมีประวัติแทงงาย เปนขอหามในการฝงเข็ม 
     



 

บทที่ 4 
การรักษาโรคที่พบบอย 

 
การฝงเข็ม-รมยา ไดผานการพิสูจนโดยการปฏิบัติจริงในมนุษย เปนเวลานานนับพันป ไดชวย

บําบัดรักษาความเจ็บปวยใหกับมนุษยชาติอยางมากมายเหลือคณานับ จนถึงปจจุบันความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและการแพทยแผนตะวันตกเปนไปอยางรวดเร็ว ทําใหการฝงเข็มรักษาโรคคลายเปนศาสตร
ท่ีรักษาโรคไดเกินความเปนจริง จําเปนตองผานการพิสูจนโดยวิทยาศาสตรการแพทยแผนตะวันตก ซึ่งมี 
การปฏิเสธของแพทยแผนตะวันตกจํานวนมาก ดวยความเชื่อท่ีวา ‘การฝงเข็มไดผลเฉพาะในหมูชาวจีน
สมัยโบราณเทาน้ัน’ แตกระน้ันก็ตามการฝงเข็มกลับไมไดดอยความสําคัญลงไปเลย แพทยแผน
ตะวันตกอีกจํานวนมากไดหันมาศึกษาและใชการฝงเข็มรวมในการรักษาโรค และไดพิสูจนแลววา ไมวา
แพทยชาติใดก็ลวนฝงเข็มรักษาโรคได และไมวาผูปวยชาติใดก็สามารถรักษาไดผลดวยการฝงเข็ม และ
สามารถกลาวไดวา ไมมีประเทศใดในโลกท่ีไมมีการรักษาโรคดวยการฝงเข็ม 

การฝงเข็ม-รมยา สามารถประยุกตใชรกัษาโรคตาง ๆ ไดอยางกวางขวางครอบคลุมเกือบทุกโรค 
ท้ังโรคฉุกเฉิน โรคเฉียบพลัน โรคเร้ือรัง หรือแมแตโรคติดเชื้อ อยางไรก็ตาม การฝงเข็มเปนเพียงหน่ึง
ในวิธีการรักษาและปองกันโรคเทาน้ัน ซึ่งมีท้ังจุดเดนและจุดดอย เชนเดียวกบัการรักษาวิธีอืน่ ในการ
รักษาผูปวยแตละครั้งจึงควรพิจารณาใหรอบคอบรอบดาน ถึงวิธีการท่ีเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด  

ในตําราเลมน้ี กลาวถงึแนวทางการฝงเข็มรักษาโรคท่ีพบไดบอย โดยเทียบเคียงโรคแผนตะวนัตก
กับศาสตรการแพทยแผนจีน และแบงโรคตามระบบตาง ๆ ดังน้ี 

1) โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ  2) โรคระบบการหายใจ 
3) โรคระบบหู คอและจมูก   4) โรคระบบประสาท 
5) โรคระบบโครงสรางและการเคล่ือนไหว 6) โรคระบบตอมไรทอ 
7) โรคระบบทางเดินอาหาร   8) โรคระบบทางเดินปสสาวะและสืบพันธุ 
9) โรคระบบสูติ – นรีเวช   10) โรคติดเช้ือ 
11) โรคและปญหาสุขภาพอื่น ๆ 
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อน่ึง ในการเขียนโรคแตละระบบน้ัน ไดรับความอนุเคราะหจากแพทยผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาท่ี
มีความรูความสามารถในการฝงเข็มดวย โดยแพทยแตละทานไดรวบรวมความรูทางศาสตรแพทยจีน
จากตําราตาง ๆ ท้ังภาษาจีนและอังกฤษและเรียบเรียงขึ้นใหม จึงอาจทําใหการใชคําศัพทลกัลั่นกันบาง 
โดยเฉพาะศัพทภาษาจีน ซึ่งบางครั้งใชทับศัพท บางคร้ังเปนการถอดศัพทจากภาษาอังกฤษ เน่ืองจากการ
จัดทําปทานุกรมศัพทแพทยจีน ภาษาไทยยังไมแลวเสร็จ  

ตัวอยาง คําวา ‘เสลด และ เสมหะ’ ซึ่งความหมายเหมือนกัน ภาษาจีน เรียกวา ‘ถาน’ แตฉบับ
แปลภาษาอังกฤษหรือขององคอนามัยโลกจะแปลแยกกันโดยหากเปน ถานภายในรางกายหรือถานท่ีกอ
โรค จะใชวา ‘phlegm’ สวน ถานภายนอกท่ีไอออกมาจากปอด จะใชวา ‘sputum’ ซึ่งในความเปนจริง  
ศัพทท้ังสองมีความหมายใกลเคียงทดแทนกันได สวนของไทยแตเดิมแปลวาเสมหะเหมือนกันหมด ใน
เลมน้ีจึงใชแทน phlegm ดวย ‘เสลด’ และแทน sputum ดวย ‘เสมหะ’ ตามอยางองคการอนามัยโลก 
ซึ่งบางทานอาจไมคุนชิน 

อีกตัวอยางหน่ึง คือ ศัพทเกี่ยวกับการกระตุนเข็ม 3 แบบ ไดแก ‘Bu (บํารุง) Xie (ระบาย) และ 
PingBuPingXie (ไมบํารุงไมระบาย)’ ในเลมน้ีเรียกการกระตุนเข็มแบบบํารุง วา ‘กระตุนบํารุง’ หรือ
เรียกยอในตํารบัจุดวา ‘บํารุง’ การกระตุนเข็มแบบระบาย วา ‘กระตุนระบาย’ หรือเรียกยอวา ‘ระบาย’ 
สวนกระตุนเข็มแบบผิงปูผิงเซี่ย หรือไมบํารุงไมระบาย น้ัน ในเลมน้ีเรียกวา ‘กระตุนบํารุงระบายเทากัน’ 
หรือ ‘บํารุงระบายเทากัน’ หรือ ‘กระตุนเทากัน’ ท้ังน้ีเพ่ือไมใหเขาใจผิดวาผิงปูผิงเซี่ย คือแทงเข็มไว 
เฉย ๆ ไมตองกระตุนเข็ม แตในเทคนิคการกระตุนเข็มแบบน้ี ตองกระตุนเข็มแตกระตุนในระดับความ
แรง-เร็วเทากันท้ังสองทิศทาง  

อีกประการหน่ึง คือการเรียกชือ่ชีพจรแบบตาง ๆ ซึ่งมีความลักลั่นท้ังท่ีแปลเปนอังกฤษและไทย 
เดิมทีน้ันใหตางคนตางแปล แลวกํากับภาษาจีนไวดานหลัง แตเม่ือพิจารณาดูแลว การบอกชีพจรดูรุงรัง
หลายภาษาเกินไป และเชื่อวาคนสวนใหญท่ีอานตําราน้ี คงอานภาษาจีนไมออก (ถาอานออก ก็ขออภัยฯ) 
จึงไดรวบรวมชือ่เรียกชีพจร ท่ีนิยมใชหรือแนะนําใหใช ท้ังภาษาไทย อังกฤษและจีน ท่ีตรงกัน รวมท้ัง
ความหมาย ไวในภาคผนวกท่ี 3 สวนในเน้ือหาคงไวแตภาษาไทยและพินอิน หากเปนชีพจรแบบผสม 2-
3 แบบ จะมี ‘ - ’ ค่ันไว ท้ังไทยและพินอิน ซึ่งหวังวาจะลดความสับสนลงไดมาก 
 
 



      การฝงเข็ม รมยา เลม 2 
 

134 

☯ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ☯ 
 

ใจส่ัน  
( Palpitation ) 

 
อาการใจสั่น เกดิจาก อัตราการเตนของหัวใจ หรือจังหวะการเตนของหัวใจผิดปกติ โดยผูปวย

รูสึกถงึความผิดปกติ รวมกับมีอาการวิตกกงัวล อาการใจสั่นเล็กนอย อาจเกิดจากอาการตกใจหรือใช
กําลังหนักเกินไป ขณะท่ีอาการใจสั่นอยางรุนแรงมักเกิดจากปญหาของอวัยวะภายใน 

 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
1.  เสินไมสงบ (ชี่หัวใจและถุงนํ้าดีพรอง) 

คนขวัญออน มักมีอาการใจสั่น เม่ือเกิดความตกใจจาก เสยีงดัง พบสิ่งท่ีไมคาดหวัง หรือรูสกึไม
ปลอดภัย คัมภีรหฺวังต้ีเนยจิง กลาววา “ความตกใจ ทําใหชีไ่มสงบ เพราะหัวใจไมม่ันคงหนักแนน เสิน
จึงไมมีท่ียึดเหน่ียวและความคิดก็ไมมีระเบียบระบบ” ปจจัยอื่นท่ีทําใหเกิดอาการใจสั่น ไดแก อารมณ
เก็บกดและโกรธ กระเพาะอาหารทํางานแปร ปรวน การสะสมของเสลดรอน และไฟเสลดเคลื่อนขึ้นบน   
2.  ชี่และเลอืดพรอง (หัวใจและมามพรอง) 

โรคเร้ือรัง สภาพรางกายออนแอ เสียเลือด หรือคิดมาก ทําลายหัวใจและมาม รวมท้ังขัดขวางการ
สรางชีแ่ละเลือด เม่ือชี่และเลือดพรอง ยอมหลอเลี้ยงหัวใจไมดเพียงพอ กระทบตอเสิน เกิดอาการใจสั่น  
3.  อินพรองเกิดไฟ 

การทําลายอินไตจากการหมกหมุนมีเพศสัมพันธมากเกิน หรือปวยเรื้อรังจนเกิดความออนเพลีย
ทรุดโทรม ทําใหนํ้าไตไมสามารถควบคุมกับไฟหัวใจได การทํางานไมประสานกันของหัวใจและไตรวมกับ
การกําเริบของไฟ รบกวนเสิน ทําใหเกิดอาการใจสั่น 
4.  นํ้าเกินทนหัวใจ 

นํ้าเกินค่ังคางจาก หยางหัวใจลดลง หรือ หยางมามและไตพรอง กระทบหัวใจทําใหใจสั่น 
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การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1.  เสินไมสงบ  

อาการ:  ใจสั่น  หวาดกลัวและต่ืนตกใจ  กระสับกระสาย  กระวนกระวาย  เบ่ืออาหาร  
 ฝนมากจนรบกวนการนอน  
ลิ้น:  ลิ้นซีด ฝาขาว; หากเกิดจากเสลดรอน ลิ้นแดง ฝาเหลืองเหนียว  
ชีพจร:  ชีพจรเร็ว (ShuMai); หากเกิดจากเสลดรอน ชพีจรลื่น-เร็ว (Hua-ShuMai) 
วิเคราะหอาการ: ความหวาดกลัวทําใหชีไ่หลเวยีนสับสน ความตกใจทําใหชี่ไหลลง เสินไมสงบทํา

ใหควบคุมตัวเองไมได จึงเกิดอาการใจสั่น ต่ืนกลัวและตกใจงาย ฝนจนรบกวนการนอน กระวนกระวาย 
กระสับกระสาย ลิ้นมีฝาขาวบาง ชีพจรเร็ว แสดงวาเกิดจากจติใจไมสงบ ลิ้นมีฝาเหลืองเหนียว ชีพจร
ลื่น-เร็ว บงถึงเสลดรอน     
2. ชี่และเลือดพรอง  

อาการ:  ใจสั่น  สีหนาหมองคล้ํา  มึนงง  ตามัว  หายใจต้ืน  ออนเพลีย 
ลิ้น:  ลิ้นซีดมีรอยฟน 
ชีพจร:  ชีพจรเล็ก-ออน (Xi-RuoMai);  หรือ ชีพจรชาสลับหยุดสมํ่าเสมอ (DaiMai)  
วิเคราะหอาการ: ใจสั่นเกิดจากชี่และเลือดพรอง จนหลอเลี้ยงหัวใจไมเพียงพอ สีหนาหมองเกิด

จากชี่และเลือดพรอง มึนงงเกิดจากชี่และเลือดไปหลอเลี้ยงสมองไมเพียงพอ หัวใจควบคุมเลือดและ
หลอดเลือด เปดทวารท่ีลิ้น เม่ือชี่และเลือดพรองทําใหลิ้นซีดมีรอยฟน ชีพจรเล็ก-ออน หรือชีพจรชาสลับ
หยุดสมํ่าเสมอ 
3.  อินพรองเกิดไฟ 

อาการ:  ใจสั่น  กระสับกระสาย  กระวนกระวาย  นอนไมหลับ  มึนงง  ตามัว  เสียงอือ้ในหู 
ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝาบาง 
ชีพจร:  ชีพจรเล็ก-เร็ว (Xi-ShuMai) 

วิเคราะหอาการ: อินไตพรองจนควบคุมไฟหัวใจไมได ทําใหเสินไมสงบ เกิดอาการใจสั่น นอนไม
หลับ กระสับกระสาย เม่ืออินพรอง หยางจึงทําหนาท่ีเกินทตอสวนบนของรางกาย เกิดอาการมึนงง เสียง
อื้อในหู ลิ้นแดง-ฝาบางและชีพจรเล็ก-เร็ว เปนอาการแสดงของหยางทําหนาท่ีมากเกินเพราะอินพรอง 
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4. นํ้าเกินทนหัวใจ  
อาการ:  ใจสั่น  ขากเสมหะเปนเมือกใส  แนนในอกและลิน้ป  ออนเพลีย  แขน-ขาเย็น 
ลิ้น:  ฝาขาว ลื่น  
ชีพจร:  ชีพจรตึง-ลื่น (Xian-HuaMai) 
ในรายท่ีหยางของมามและไตพรอง จะมีปสสาวะนอย กระหายนํ้าแตไมอยากด่ืมนํ้า ลิ้นมีฝาขาว-

ลื่น ชีพจรลึก-ตึง (Xian-ChenMai) 
วิเคราะหอาการ: ของเหลวท่ีค่ังคางจะกดหยางหัวใจ ทําใหหยางชีไ่มสามารถไปหลอเลี้ยงแขนขา 

จึงเกิดอาการเย็นและออนลา ลิน้มีฝาขาวและชพีจรลื่น-ตึง บงชี้วาเกิดจากของเหลวค่ังคาง  
การไหลเวียนไมคลองของช่ีท่ีเกดิจากหยางของมามและไตพรอง ทําใหปสสาวะนอย กระหายนํ้า

แตไมอยากด่ืมนํ้า ลิ้นมีฝาขาว-ลื่น และชีพจรลึก-ตึง บงชี้วาหยางของมามและไตพรองและมีของเหลวค่ัง
คาง หากหยางหัวใจพรองรวมดวยจะมีชีพจรเร็ว 

 

การรักษา 
หลักการ: เลือกจุดอวัยวะหนาและจุดอวัยวะหลงั (Front-Mu and Back-Shu) ของหัวใจรวมกับจุด

บนเสนลมปราณหัวใจและเยื่อหุมหัวใจ เปนจุดหลัก โดยกระตุนเข็มดังน้ี 
- ถาเกิดจากเสินไมสงบ กระตุนบํารุงระบายเทากัน เพ่ือทําใหหัวใจสงบ  
- ถาชี่และเลือดพรอง กระตุนบํารุง เพ่ือบํารุงหัวใจและสงบจิตใจ  
- กรณีอินพรองเกิดไฟ ใชกระตุนบํารุงบางจุดรวมกับระบายบางจุด เพ่ือบํารุงอินและสงบไฟ  
- กรณีนํ้าทนหัวใจ ใหกระตุนระบายกอน แลวกระตุนบํารุงหรือรวมกับการรมยาเพื่ออุนหยาง

และสลายของเหลวท่ีค่ังคาง 
จุดหลัก:  XinShu (BL15),  JuQue (CV14),  ShenMen (HT7),  NeiGuan (PC6) 

จุดเสริม:  เสินไมสงบ:  TongLi (HT5),  QiuXu (GB40)  
  - ถามีเสลดรอนสะสมรวมดวย เพ่ิม  FengLong (ST40),  DanShu (BL19) 

  ชี่และเลือดพรอง:  PiShu (BL20),  WeiShu (BL21),  ZuSanLi (ST36)  
  อินพรองเกิดไฟ:  JueYinShu (BL14)  หรือ  ShaoFu (HT8),   

   ShenShu (BL23),  TaiXi (KI3)  หรือ  ZhaoHai (KI6)  
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  นํ้าทนหัวใจ:  YinLingQuan (SP9),  GuanYuan (CV4),  

  ShenQue (CV8)  และ  ShuiFen (CV9) 

อธิบาย: จุดหลัก ShenMen (HT7) เปนจุดเหยวียน (Yuan-primary) ของเสนหัวใจ, XinShu 

(BL15) เปนจุดอวัยวะหลัง (Back-Shu) ของหัวใจ, JuQue (CV14) เปนจุดอวัยวะหนา (Front-Mu) 

ของหัวใจ, NeiGuan (PC6) เปนจุดลั่ว (Luo-connecting) ของเสนเยื่อหุมหัวใจ ใชรวมกนั เพ่ิมและ
ปรับสมดุลเลือดและชี่ของหัวใจ เพ่ือสงบเสิน 

จุดเสริม TongLi (HT5) จุดลัว่ของเสนหัวใจ, QiuXu (GB40) จุดเหยวียน ของเสนถงุนํ้าดี ใช
รวมกันเพื่อสงบจิตใจและปรับสมดุลถุงนํ้าดี; FengLong (ST40) จุดลั่วของเสนกระเพาะอาหาร, 
DanShu (BL19) จุดอวัยวะหลังของถุงนํ้าดี ใชรวมกันสลายเสลดและขจัดรอน; PiShu (BL20) 
รวมกับ WeiShu (BL21) จุดอวัยวะหลังของมามและกระเพาะอาหารตามลําดับ ใชปรับสมดุลมามและ
กระเพาะอาหาร เพ่ือสงเสริมการสรางชี่และเลอืด ZuSanLi (ST36) เปนจุดสําคัญในการบํารุงชี่และ
เลือด; ShenShu (BL23) และ TaiXi (KI3) หรือ ZhaoHai (KI6) เพ่ือเสริมสรางอินไต ShaoFu 

(HT8) หรือ JueYinShu (BL14) เพ่ือระบายไฟหัวใจ; GuanYuan (CV4), ShuiFen (CV9), 

ShenQue (CV8) และ YinLingQuan (SP9) ใชรวมกันเพื่อฟนฟูหยางหัวใจ เสริมสภาพมาม และ
สลายของเหลวท่ีค่ังคาง  

 

หมายเหตุ 
อาการใจสั่นท่ีกลาวถึงในบทน้ี สามารถประยุกตใชไดท้ังกับใจสั่นจากอาการวิตกกังวลและใจสั่น

จากหัวใจเตนผิดจังหวะ (Cardiac arrhythmia)  
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 BL15  
 CV14  
 HT7  
 PC6  
 HT5  
 GB40  
 ST40  
 BL19  
 BL20  
 BL21  
 ST36  
 BL14  
 HT8  
 BL23  
 KI3  
 KI6  
 SP9 -  
 CV4 -  
 CV8  
 CV9 -  

 
 

รูป 4.1  จุดรักษาอาการใจสัน่ 
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ความดันโลหิตสูง 
( Hypertension ) 

 
ความดันโลหิตสูงเปนโรคของหลอดเลือดท่ีพบไดบอย วินิจฉัยโดยการวัดความดันหลอดเลือด

แดงมากกวา 140/90 มิลลิเมตรปรอท และอาจมีอาการอ่ืนรวมดวย เชน ปวดศีรษะ มึนงง เวียนศีรษะ 
นอนไมหลับ ฯ ความดันโลหิตสูงแบงเปน 2 ชนิด คือ ปฐมภูมิและทุติยภูมิ ความดันโลหิตสูงปฐมภูมิ 
หมายถึง ความดันโลหิตสูงท่ีไมมีสาเหตุจากโรคตาง ๆ ท่ีทําใหเกิดความดันในหลอดเลือดแดงสูง สวน
ความดันโลหิตสูงทุติยภูมิ หมายถึง ความดันโลหิตสูงท่ีเกิดจากโรคตาง ๆ ท่ีมีผลใหความดันในหลอด
เลือดแดงสูงขึ้น เชน โรคไตวาย โรคของตอมไรทอบางชนิด ฯ 

ความดันโลหิตสูงปฐมภูมิพบไดบอยท้ังหญิงและชายท่ีอายุมากกวา 40 ป ในระยะตนอาจไมมี
อาการใด ๆ หรือบางรายอาจมาดวยปญหาปวดศีรษะ มึนงง นอนไมหลับ ตามัว เปน ๆ หาย ๆ ในรายท่ี
เร้ือรังจะเกิดภาวะแทรกซอนตออวัยวะตาง ๆ เชน การทํางานของหัวใจ ไต หลอดเลือดหัวใจและหลอด
เลือดสมอง ฯ การแพทยแผนจีนจัดความดันโลหิตสูงไวในกลุม ปวดศีรษะ (TouTong) และ วิงเวียน 
(XuanYun) ซึ่งเกิดจากความไมสมดุลของอินและหยาง โดยอาจมีสาเหตุจากอารมณซึมเศราเก็บกด 
หรืออารมณโกรธเปนเวลานาน จนเกิดชี่ติดขัดกลายเปนไฟทําลายอินตับ ทําใหเกิดหยางหรือไฟตับแกรง 
หรือสาเหตุจากอินไตและอินตับพรองเกิดหยางตับแกรง รวมถึงการรับประทานอาหารท่ีไมเหมาะสมมี
ไขมันและรสจัดเกินไป ทําใหความชื้นสะสมกลายเปนเสลดค่ังคาง 
 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1.  ไฟตับแกรง 

อาการ:  ความดันโลหิตสูง  ปวดศีรษะ  มึนงง  หนาแดง  ตาแดง  ลิ้นขม  หงุดหงิด  ทองผูก 
ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝาเหลือง 
ชีพจร:  ชีพจรตึง-เร็ว (Xian-ShuMai)  

2.  เสลดขนสะสม 
อาการ:  ความดันโลหิตสูง  มึนงง  ปวดศีรษะแบบรูสึกพอง ๆ  แนนหนาอกและลิ้นป  
 เบ่ืออาหาร  รูสึกหนักแขนขา  
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ลิ้น:  ฝาขาวเหนียว 
ชีพจร:  ชีพจรตึง-ลื่น (Xian-HuaMai)  

3.  หยางแกรงรวมกับอินพรอง   
อาการ:  ความดันโลหิตสูง  ปวดศีรษะ  มึนงง  เสียงอื้อในหู  หงุดหงิด  นอนไมหลับ  
 หลังสวนเอวและเขามีอาการปวดและออนแรง  แขนขามีอาการชาหรือสั่น  
ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝาบาง 
ชีพจร:  ชีพจรเล็ก-ตึง (Xi-XianMai) 

4. อินและหยางพรอง  
อาการ:  ความดันโลหิตสูง มึนงง ตามัว ใจสั่น เสียงอ้ือในหู นอนไมหลับ 
 หลังสวนเอวและเขามีอาการปวดและออนแรง  ปสสาวะบอยตอนกลางคืน   
ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝาบาง 
ชีพจร:  ชีพจรจม-เล็ก (Chen-XiMai)   

 

การรักษา 
1. การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ  
1.1  ไฟตับแกรง 

หลักการ: สงบตับ ระบายไฟ.- 
จุดหลัก:  ระบาย FengChi (GB20),  TaiChong (LR3),  XingJian (LR2),  

 QuChi (LI11)  และ  HeGu (LI4) 
จุดเสริม:  หงุดหงิด นอนไมหลับ: ระบาย ShenMen (HT7),  XiaXi (GB43)  

    และ BenShen (GB13) 

  ทองผูก: ระบาย  ZhiGou (TE6) 
อธิบาย: FengChi (GB20) จุดตัดของเสนถุงนํ้าดีและเสนลมปราณหยางเหวย ใชเพ่ือระบายไฟ

ในศีรษะและตา และบรรเทาอาการปวดศีรษะ; TaiChong (LR3), XingJian (LR2) ใชเพ่ือระบายไฟ
ตับ; QuChi (LI11),  HeGu (LI4) ใชเพ่ือลดความรอนและลดความดันโลหิต 
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1.2 เสลดขนสะสม 
หลักการ: สลายเสลดขน 
จุดหลัก:  ระบาย  FengLong (ST40),  QuChi (LI11)  
  บํารุงระบายเทากัน FengChi (GB20), ZhongWan (CV12), NeiGuan (PC6) 

จุดเสริม:  คลื่นไส อาเจียน: ระบาย YinLingQuan (SP9),  TouWei (ST8);  
   บํารุง  ZuSanLi (ST36) 

  มึนงงรุนแรง: ระบาย  BaiHui (GV20) 
 อธิบาย: FengLong (ST40), QuChi (LI11) ใชเพ่ือกําจัดเสลด; ZhongWan (CV12) บํารุงจง
เจียวเพื่อลดการสรางเสลด; FengChi (GB20), NeiGuan (PC6) บรรเทาอาการในศีรษะและทรวงอก 

1.3  หยางแกรงรวมกับอินพรอง  
 หลักการ: เสริมอิน ควบคุมหยาง 
 จุดหลัก:  บํารุง  GanShu (BL18),  ShenShu (BL23) 
   ระบาย  TaiChong (LR3) 
   บํารุงระบายเทากัน  FengChi (GB20),  NeiGuan (PC6),  SanYinJiao (SP6) 

จุดเสริม:  นอนไมหลับ ใจสั่น: แทงจุด ShenMen (HT7) ชี้ปลายเข็มถึง YinXi (HT6) 

  มึนงง: ระบาย  YinTang (EX-HN3)  
  รูสึกชามากตามแขนขา: ระบาย  QuChi (LI11),  YangLingQuan (GB34) 

อธิบาย: GanShu (BL18), ShenShu (BL23) เสริมบํารุงอินตับและไต รวมถึงบํารุงเลือดเพื่อ
รักษาถึงพ้ืนฐานของปญหา ไดแก อินไตพรองสงผลใหอินตับพรองตาม; TaiChong (LR 3), FengChi 

(GB20) ใชสงบตับเพ่ือควบคุมหยางไมใหเคลื่อนขึ้นและสงบลม; NeiGuan (PC6), SanYinJiao (SP6) 
ใชบํารุงอินและสงบจิตใจ 
1.4  อินและหยางพรอง  

หลักการ: บํารุงอิน เสริมหยาง 
จุดหลัก:  บํารุง ShenShu (BL23),  GuanYuan (CV4),  

  QiHai (CV6) และ SanYinJiao (SP6)  
  บํารุงระบายเทากัน  FengChi (GB20),  BaiHui (GV20) 
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จุดเสริม:  นอนไมหลับ ใจสั่น:  แทงจุด  ShenMen (HT7) ชี้ปลายเข็มถึง YinXi (HT6) 

  มึนงง:  บํารุงระบายเทากัน  SiShenCong (EX-HN1) 

  รูสึกคอและลิ้นแหง:  บํารุง  TaiXi (KI3)  
  ขาหรือเทาบวม:  บํารุง  YinLingQuan (SP9) 

อธิบาย: ShenShu (BL23), GuanYuan (CV4), QiHai (CV4) เสริมบํารุงอินและหยางไต; 

SanYinJiao (SP6) เสริมบํารุงอินไต; FengChi (GB20), BaiHui (GV20) ระงับตับและสยบลม 
2.  การฝงเข็มหู 

เลือกจุด:  Subcortex,  Sympathetic,  Shenmen,  Ear apex,  

 Liver,  Groove for lowering blood pressure. 
วิธีการ: เลือกใช 2 - 3 จุด ในแตละครั้ง แทงเข็มกระตุนแรงปานกลางและคาเข็ม 30 นาที หรือ 

ใชเข็มสอดผิวหนังหรือเม็ดวัสดุติดหูแปะคาไว 
3.  เข็มผิวหนัง 

ตําแหนง: ดานหลังบริเวณขางตอแนวกระดูกสันหลังตลอดแนว และบริเวณลําคอขางหลอดลม 
วิธีการ: ใชเข็มดอกเหมยเคาะเบาจนถึงแรงระดับปานกลาง จากดานบนลงดานลางวันละ 1 ครั้ง 

4. เข็มสามเหลี่ยม 
จุดปลอยเลือด: DaZhui (CV14),  QuZe (PC3),  

 WeiZhong (BL40)  และ  TaiYang (EX-HN5) 

วิธีการ: ใชเข็มสามเหลี่ยมเจาะท่ีจุด 1 - 3 ครั้ง แลวครอบถวยตามอีก 15 นาที โดยเลือกทําครั้ง
ละ 1 คู ทุก 3 - 5 วัน โดยใหมีเลือดออกแตละคร้ังรวมประมาณ 5 มิลลิลิตร 
5. การฝงเข็มศีรษะ 

ตําแหนง: Foot motor sensory area, Thoracic area, Vasomotor area 
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 GB20  
 LR3  
 LR2  
 LI11  
 LI4  
 HT7  
 GB43  
 GB13  
 TE6  

 
 
 

รูป 4.2 จุดรักษาความดันโลหิตสูงจากไฟตับแกรง 
 
 
 
 ST40  
 LI11  
 GB20  
 CV12  
 PC6  
 SP9  
 ST8  
 ST36  
 GV20  

 
 
 

รูป 4.3 จุดรักษาความดันโลหิตสูงจากเสลดขนสะสม 
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 BL18  
 BL23  
 LR3  
 GB20  
 PC6  
 SP6  
 HT7 HT6 
 EX-HN3  
 LI11  
 GB34  

 
 

รูป 4.4 จุดรักษาความดันโลหิตสูงจากหยางแกรงรวมกับอินพรอง 

 
 

 BL23  
 CV4  
 CV6  
 SP6  
 GB20  
 GV20  
 HT7 HT6 
 EX-HN1  
 KI3  
 SP9  

 
รูป 4.5 จุดรักษาความดันโลหิตสูงจากอนิและหยางพรอง 
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ความดันโลหิตต่ํา 
( Hypotension ) 

 
 ความดันโลหิตตํ่า หมายถึง ภาวะท่ีมีความดันโลหิตตํ่ากวา 90/60 mmHg อยางตอเน่ืองเปน
เวลานาน (ผูสูงอายุความดันโลหิตตํ่ากวา 100/70 mmHg) ปจจุบันแบงออกเปนสามกลุมใหญโดย
พิจารณาจาก  สภาพสุขภาพรางกาย  ลักษณะทาทางและกรรมพันธุ ซึ่งความดันโลหิตตํ่าท่ีมีสาเหตุจาก
สุขภาพรางกายจะพบไดมากท่ีสดุ และมักพบในรางกายท่ีผอมและออนแอ อาจมีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ
รวมดวย พบมากในเพศหญิงชวงอายุ 20 – 50 ป และผูสูงวยัท่ีมีความดันโลหิตตํ่ารวมกับลักษณะ
ทาทางและมีอายุมาก จะพบขณะเปลี่ยนอิริยาบถจากนอนเปนยืนหรือน่ัง เพราะรางกายไมสามารถปรับ
ความดันโลหิตไดทัน ทําใหความดันโลหิตอาจลดลงไดมากกวา 20 mmHg และหากมีความเจ็บปวยรวม
ดวยอาการจะเปนมากขึ้น  

สาเหตุทุติยภูมิ ความดันโลหิตตํ่าอาจเกิดจากความเจ็บปวย เชน เลือดออกมาก ทองเสีย โรค
ของกลามเน้ือหัวใจ โรคอัมพาตท่ีมีผลตอไขสนัหลัง ฯ หรืออาจเกิดยาท่ีใช เชน ยาลดความดันโลหิต ยา
ตานโรคซึมเศรา หรือยาอื่น ๆ ท่ีมีผลลดความดันโลหิต  
 ศาสตรการแพทยจีนจัดภาวะความดันโลหิตตํ่าไวในกลุม “วิงเวยีน” (Xuán Yūn) “ออนแอไร
กําลัง” (Xū Sǔn) เน่ืองจากภาวะชี่พรองเปนพื้นฐาน เกี่ยวพันถึง หัวใจ ปอด มาม ไต และอวยัวะภายใน
ตาง ๆ ภาวะชี่พรองในเสนลมปราณท่ีไปหลอเลี้ยงหัวใจและปอด ทําใหไมสามารถผลักดันเลือดใหไป
หลอเลี้ยงอวัยวะตาง ๆ ไดอยางพอเพียง รวมถึงชี่มามออนแอ ทําใหไมสามารถสรางชี่และเลอืดได, ชี่ไต
พรอง, ชี่และเลอืดไมสามารถไหลเวียนไดเปนปกติ เกิดพรองในเสนลมปราณ ทําใหการหลอเลี้ยงบํารุง
ทําไดไมดี สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีลวนเปนสาเหตุของโรคท้ังสิ้น  

อาการและอาการแสดง แบงเปน 2 กลุม กลุมท่ีมีอาการเล็กนอย มีอาการเวียนศีรษะ ปวด
ศีรษะ ความอยากอาหารลดลง เหน่ือยออนเพลีย สีหนาซีด การยอยอาหารไมดี เมารถ-เมาเรืองาย 
รวมท้ังควบคุมอารมณไดไมดี ปฏิกิริยาเชื่องชา จิตใจไมกระปร้ีกระเปรา กลุมท่ีมีอาการมาก มีอาการหัว
ใจเตนเร็วไมสมํ่าเสมอ มักเวียนศีรษะในทายืน หายใจลําบาก เสียงคอยคลุมเครือ รางกายขาดการบํารุง 
แขนขาท้ังสี่หนาวเย็น หรืออาจเปนมากจนหมดสติได 
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การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1.  หยางหัวใจออนแอ   
 อาการ:  วิงเวียนศีรษะ  ขี้ลืม  จิตใจเศราซึมหดหู  รูสึกเพลีย  งวงซึมเฉ่ือยชา  สีหนาซีดขาว  
  แขนขาท้ังสีอ่อนเพลียไมมีแรง  มือเทาเย็น  

ลิ้น:  ลิ้นซีดอวนน่ิม  
ชีพจร:  ชีพจรจม-เล็ก (Chen-XiMai) หรือ ชีพจรคอนขางชาไมมีแรง (HuanWuLiMai) 

2. จงช่ีไมเดิน    
 อาการ:  เวียนศีรษะ หายใจลําบาก เหงือ่ออกเอง แขนขาทั้งสี่ปวดเม่ือยไมมีแรง  
  ความอยากอาหารลดลง  
 ลิ้น:  ลิ้นซีด ฝาขาว  
 ชีพจร:  ชีพจรคอนขางชาไมมีแรง (HuanWuLiMai : 缓无力脉) 
3. หยางหัวใจและไตพรอง   
 อาการ:  วิงเวียนศีรษะ  หูอื้อ  ใจสั่น  เม่ือยเอวเขาออน  แขนขาเย็นมีเหงื่อออกงาย   
   มือเทาเย็น  ความตองการทางเพศลดลง  ปสสาวะบอยในชวงกลางคืน  
 ลิ้น:  ลิ้นซีด ฝาบางขาว  
 ชีพจร:  ชีพจรจม-เล็ก (Chen-XiMai) 
4. หยางช่ีออนแอ    
 อาการ:  วิงเวียนศีรษะ  สีหนาซีดคล้ํา  คลื่นไสอาเจียน  แขนขาเย็นมีเหงื่อออกงาย  ยืนลําบาก 
  ทาทางการเดินไมม่ันคง  สติสัมปชัญญะเคลิบเคลิ้ม  ใจลอย  เปนมากก็อาจเปนลมได  
 ลิ้น:  ลิ้นซีด  
 ชีพจร:  ชีพจรจม-เล็กไมมีแรง (Chen-XiWuLiMai) 
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การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 

หลักการ: บํารุงหัวใจและมาม ปรับสมดุลชี่และเลือด บํารุงไตเติมไขกระดูก อุนหยางปรับชี่ ใช
การฝงเข็มและรมยาไปในคราวเดียวกันได กระตุนแบบบํารุง; เลือกจุดบนเสนลมปราณเทาไทหยางกระ
เพาะปสสาวะ จดุอวัยวะหลัง (back-shu point) เปนสิ่งสําคัญอันดับแรก 

จุดหลัก:  XīnShū (BL15),  PíShū (BL20),  ShènShū (BL23),  

BǎiHuì (GV20),  QìHǎi (CV6),  ZúSānLǐ (ST36). 
อธิบาย: XīnShū (BL15), PíShū (BL20), ShènShū (BL23) ใชเพ่ือเสริมบํารุงหัวใจ มาม ไต 

เพ่ิมชี่ เสริมบํารุงเลือด; BǎiHuì (GV20) ตําแหนงอยูสูงท่ีสุด สังกัดเสนลมปราณตู เปนท่ีรวมของหยาง
และเชื่อมตอกับสมอง ใชเพ่ือปรับยกชี่ใหสูงขึ้น; QìHǎi (CV6) ตําแหนงอยูท่ีใตสะดือ บนเสนลมปราณ
เญ่ิน ใชเพ่ือเพ่ิมบํารุงชี;่ ZúSānLǐ (ST36) ใชบํารุงมาม ปรับสมดุลชี่และเลือด  

จุดเสริม:  หยางหัวใจพรอง:  DànZhōng (CV17),  JuéYīnShū (BL14)  เสริมใหหยาง
หัวใจคึกคัก กระปรี้กระเปราขึ้น  

  จงชี่ไมเดิน:  ZhōngWǎn (CV12),  WeìShū (BL21)  ชวยบํารุงจงชี ่
  หยางหัวใจและไตพรอง: NeìGuān (PC6),  TaìXī (KI3) ชวยบํารุงหัวใจและไต 
  หยางชี่พรองหรือหลุด:  ShénQuè (CV8),  GuānYuán (CV4) ใชการรมยา เพ่ือ

ดึงหยางกลับมา และทําใหหยางแข็งแรง 
  วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ:  YìnTáng (EX-HN3),  TaìYáng (EX-HN5) ใช

บํารุงเสริมกําลังสมองหยุดวงิเวยีน 
  นอนไมหลับ ขี้ลืม:  SìShénCōng (EX-HN1) ใชเพ่ือสงบเสินเพิ่มสมาธิ  
  แขนขาเย็น:  DàZhuī (GV14),  MìngMén (GV4) ใชรมยาเพื่ออุนกระตุนหยาง  
  อารมณแปรปรวนไมคงท่ี:  NeìGuān (PC6),  SùLiáo (GV25) ยกหยางใหสูงขึ้น 
วิธีการ: ฝงเข็มรมยาตามตําแหนงท่ีกลาวมาโดยกระตุนแบบบํารุง จุดอวัยวะหลังเม่ือจะแทงเข็ม

ใหระวังทิศทางและมุมของเข็ม รวมท้ังระดับความลึกต้ืนดวย; จุด BǎiHuì (GV20) ใชการรมยาซ้ําหลัง
ฝงเข็มได; จุด ZúSānLǐ (ST36) สามารถรมยาไดตลอดท้ังป 
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2. การรักษาดวยเข็มผิวหนัง 
 ใชเข็มเจ็ดดาว เคาะตําแหนงจุดดังท่ีกลาวมา กระตุนคราวละ 2 - 3 นาที ทุกจุดสลับกันไป 
3. การฝงเข็มหู   
 เลือกจุด: Heart, Adrenal และเพ่ิมจุดตามอาการ คือ วิงเวียน เพ่ิม Kidney (Zhen3 or 

Chen2); ออนแรง เพ่ิม Spleen; ความทรงจําลดลง เพ่ิม PiZhiXia และ YuanZhong; หัวใจเตนไม
สมํ่าเสมอหรือรูสึกอึดอัดแนนทรวงอก เพ่ิม Thorax (Xiong) และ ShénMén  
 วิธีการ: เลือกครั้งละ 3 - 5 จุด ใชเมล็ด WangBuLiuXing ติดท่ีจุด ปดทับดวยเทปกาว 
กระตุนไมแรง เปลี่ยนทุก 2 วัน สลับหูกัน  
 

หมายเหตุ  
1. บันทึกจากคัมภีรโบราณ ShiYongZhenJiuXue: ความดันโลหิตตํ่า เลือกใชจุด NeìGuān (PC6), 

SùLiáo (GV25, GuānYuán (CV4), ZúSānLǐ (ST36), DàZhuī (GV14) MìngMén (GV4). 
2. หมายเหตุ จากประสบการณผูเขียน 

2.1 การฝงเข็มรมยามีบทบาทและไดประโยชนตอการรักษาโรคเปนอยางมาก แตภาวะความดัน
โลหิตตํ่ามีสาเหตุท่ีเกี่ยวของมากมายไมวาจะเกดิจากความเจ็บปวยเรื้อรัง หรือสาเหตุอื่นใดก็ตาม ผูปวย
ควรกระตือรือรนเพื่อมารับการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุใหแนชัด หากเกิดภาวะความดันโลหิตตํ่ากะทันหัน
ควรใหการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนกอนถึงมือแพทย  

2.2 ผูปวยผูสงูอายุท่ีมีภาวะความดันโลหิตตํ่า การเคลื่อนไหวในเวลาปกติควรเปนไปดวยความ 
เชื่องชาไมวาจะลุก ยืน หรือเดินก็ตาม  

2.3 ผูปวยควรกระตือรือรนและสนใจเขารวมในเร่ืองของการออกกําลังกายท่ีเหมาะสม ปรับปรุง
เสริมสรางรางกายใหแขง็แรงอยูเสมอ บํารุงรางกายดวยการด่ืมนํ้าใหมาก รับประทานอาหารประเภทนํ้า
แกงอุน ๆ บอย ๆ และรับประทานเกลือเทาท่ีจําเปนแตนอยเชนคนท่ัวไป 
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 BL15 -  
 BL20 -  
 BL23 -  
 GV20 -  
 CV6 -  
 ST36 -  
 CV17 -  
 BL14 -  
 CV12 -  
 BL21 -  
 PC6 -  
 KI3 -  
 CV8 -  
 CV4 -  
 EX-HN3  
 EX-HN5  
 EX-HN1  
 GV14 -  
 GV4 -  
 PC6 -  
 GV25  

รูป 4.6  จุดรกัษาโรคความดันโลหิตตํ่า 
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โรคหลอดเลือดหัวใจ 
( Coronary Heart Disease ) 

 
โรคหัวใจโคโรนารี่ (Coronary heart disease: CHD) เปนโรคของหัวใจที่เกิดจากปญหาการ

ไหลเวียนของหลอดเลือดแดงท่ีหลอเลี้ยงหัวใจ ชื่อวา หลอดเลือดแดงโคโรนารี (Coronary artery) โดย
อาจเกิดจากหลอดเลือดโคโรนารี่หดตัว (Coronary spasm) หรือเกิดจากรูหลอดเลือดโคโรนารี่ตีบตัน
จากผนังหลอดเลือดดานในหนาตัวเปนปนหรือกอนพังผืด (Atheromatous plaques) การเปลี่ยนแปลง
ของผนังหลอดเลือดดังกลาว เรียกวา หลอดเลือดตีบแข็ง หรือ Atherosclerosis (Atherosclerotic 

vascular disease) โรคหัวใจท่ีเกิดจากหลอดเลือดโคโรนารีตีบแข็ง เรียกวา โรคหลอดเลือดโคโรนาร่ี 
(Coronary artery disease: CAD) อยางไรกต็าม เน่ืองจาก CAD เปนสาเหตุหลักของ CHD จึงมักใช
ท้ังสองคําทดแทนกันในความเขาใจเดียวกัน 

หลอดเลือดโคโรนารี่ตีบตันสงผลโดยตรงตอการทํางานหัวใจ อาจทําใหเสียชวีิตทันทีจากหัวใจ
หยุดเตนหรือหัวใจวายรุนแรง หรือเกิดอาการใจสั่นจากการเตนของหัวใจผิดปกติ และอาการอันเกิดจาก
กลามเน้ือหัวใจขาดเลือดหรือกลามเน้ือหัวใจตาย ซึ่งผูปวยจํานวนหน่ึงอาจมาดวยอาการเจ็บหนาอกท่ีมี
ลักษณะเฉพาะ เรียกวา เจ็บหนาอกจากกลามเน้ือหัวใจ (Angina pectoris) หรือมีอาการเหน่ือยงาย 
หายใจลําบาก แนนหนาอก บวม จากภาวะหัวใจวาย 

การแพทยแผนจีน จัดโรคหลอดเลือดหัวใจ ไวในกลุมอาการแนนหนาอก (XiongBi) เจ็บหนาอก 
(JueXinTong) และ เจ็บหัวใจ (ZhenXinTong) โดยมีสาเหตุมาจาก อารมณ การไมไหลเวยีนของช่ีตับ
และเลือดของหัวใจ และเสลดขนอุดตันหลอดเลือด 
 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1.  ชี่และเลอืดติดขัดจากเสลดขน 

อาการ:  เจ็บหนาอกราวไปไหลและหลัง  รูสึกอึดอัดแนนในอก  หายใจตื้น  ใจสั่น  
 คลื่นไส  เสมหะมาก  
ลิ้น:  ลิ้นซีด ฝาขาว หนาและเหนียว 
ชีพจร:  ชีพจรตึง-ลื่น (Xian-HuaMai) หรือ ชีพจรจม-ตึง-ลื่น (Chen-Xian-HuaMai) 



บทท่ี 4 การรักษาโรคท่ีพบบอย   151 

 

2.  หลอดเลือดติดขัดเลือดไมไหลเวียน   
อาการ:  เจ็บหนาอก  หายใจต้ืน  รูสึกอดึอัดในอก 
ลิ้น:  ลิ้นสีมวงคล้ํามีจ้าํเลือด 
ชีพจร:  ชีพจรเล็ก-ฝด (Xi-SeMai) หรือ ชีพจรชาสลับหยุดไมแนนอน (JieMai) หรือ ชีพจร

สลับหยุดสมํ่าเสมอ (DaiMai) 

3.  หัวใจและมามพรอง  
อาการ:  ปวดต้ือท่ีหัวใจ  ใจสั่น  หายใจตื้น  เบ่ืออาหาร  ออนเพลีย  เซ่ืองซึม 
ลิ้น:  ลิ้นซีด 
ชีพจร:  ชีพจรจม-เล็ก (Chen-XiMai) หรือ ชีพจรชาสลับหยุดไมแนนอน (JieMai) หรือ ชีพ

จรสลับหยุดสมํ่าเสมอ (DaiMai) 
4.  หยางหัวใจและหยางไตพรอง  

อาการ:  รูสึกอึดอัดและปวดต้ือในอก  ใจสั่น  หายใจต้ืน  อาการมากขึ้นเม่ือออกแรง   
 กลัวหนาว  แขนขาเย็น  หลังสวนเอวและเขามีอาการปวดออนแรงและเย็น  ขาบวม  
ลิ้น:  ลิ้นซีด 
ชีพจร:  ชีพจรเล็ก-จมออน (Xi-RuoMai) หรือ ชีพจรชาสลับหยุดสมํ่าเสมอ (DaiMai)  

5.  ชี่และหยางหลุด  
อาการ:  เจ็บจุก หรือเจ็บเสียดแทงท่ีอกแบบเฉียบพลัน  ราวไปท่ีไหลหรอืหลังสวนบน  
 สีหนาหมองคล้ํา  แขนขาเย็น  เหงื่อแตก  ริมฝปากมวงคล้ํา  หรือหมดสติ 
ลิ้น:  ลิ้นสีมวงคล้ํา 
ชีพจร:  ชีพจรจม-แผว (Chen-WeiMai) หรือ ชีพจรชาสลับหยุดสมํ่าเสมอ (DaiMai)  

 

การรักษา 
1. การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 
1.1  ชี่และเลอืดติดขัดจากเสลดขน   

หลักการ: กระตุนหยาง ขจัดเสลดขน ทําใหไหลเวียนคลอง 
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จุดหลัก:  บํารุงหรือรมยา XinShu (BL15),  JuQue (CV14),  ZuSanLi (ST36) 
 ระบาย DanZhong (CV17),  FengLong (ST40)  
 บํารุงระบายเทากัน NeiGuan (PC6) 

จุดเสริม:  เจ็บหนาอกรุนแรง: ระบาย XiMen (PC4) 
 อธิบาย: XinShu (BL15), JuQue (CV14) จุดอวัยวะหลังและหนาของหัวใจ (Shu-Mu) ใชเพ่ือ
เสริมบํารุงหยางหัวใจ กระตุนการไหลเวียนเลือดหัวใจและบรรเทาอาการเจ็บหัวใจ; DanZhong (CV17) 

จุดอิทธิพลตอชี่ ใชเพ่ือสงเสริมการไหลเวียนของชี่และบรรเทาเจ็บหนาอก; NeiGuan (PC6) สงเสริมการ
ไหลเวียนของชี่และบรรเทาอาการปวดจากหัวใจ; FengLong (ST40), ZuSanLi (ST36) เสริมบํารุงมาม
และกระเพาะอาหารและเปล่ียนรูปเสลด 
1.2  หลอดเลอืดติดขัดเลือดไมไหลเวียน   

หลักการ: สงเสริมการไหลเวียนเลือด ขจัดเลือดค่ัง กระตุนหลอดเลือด  
จุดหลัก:  บํารุงหรือรมยา XinShu (BL15),  JuQue (CV14)  
  ระบาย DanZhong (CV17),  GeShu (BL17),  XiMen (PC4) 
  บํารุงระบายเทากัน NeiGuan (PC6) 

จุดเสริม:  เจ็บหนาอกรุนแรง: ระบาย YinXi (HT6)  
  แนนในอกและลิ้นใหญ: บํารุงหรือรมยา ZuSanLi (ST36),  FengLong (ST40) 

อธิบาย: XinShu (BL15), JuQue (CV14) จุดอวัยวะหลังและหนาของหัวใจ (Shu-Mu)  
ใชเพื่อเสริมบํารุงหยางหัวใจ กระตุนการไหลเวียนเลือดหัวใจและบรรเทาอาการเจ็บหัวใจ; DanZhong 

(CV17) จุดอิทธิพลตอชี่ ใชเพื่อสงเสริมการไหลเวียนของชี่และบรรเทาเจ็บหนาอก; GeShu (BL17) 

สงเสริมการไหลเวียนเลือดและขจัดเลือดค่ัง; NeiGuan (PC6), XiMen (PC4) เสริมการไหลเวียนของ
ชี่ในเสนลมปราณหัวใจ และ บรรเทาอาการปวดจากหัวใจ 
1.3  หัวใจและมามพรอง  

หลักการ: บํารุงหัวใจและมาม เสริมพลังเลือดและชี่ สงเสริมการไหลเวียนของเลือดและชี่  
จุดหลัก:  บํารุงหรือรมยา XinShu (BL15),  JueYinShu (BL14),  

  PiShu (BL20),  ZuSanLi (ST36).  
  บํารุงระบายเทากัน DanZhong (CV17),  NeiGuan (PC6),  GeShu (BL17)  
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จุดเสริม:  เบ่ืออาหาร: บํารุงหรือรมยา  ZhongWan (CV12)  
  ชีพจรหายเปนชวง ๆ: กระตุนเทากัน  ShenMen (HT7)  
อธิบาย: XinShu (BL15), PiShu (BL20), GeShu (BL17) จุดอวัยวะหลังของหัวใจ มาม และ

จุดอิทธิพลตอเลือดตามลําดับ ใชบํารุงเลือดของหัวใจและมาม การรมยามีผลในการอุนชี่หยางและเสริม
การไหลเวียนเลือดเพื่อบรรเทาปวดหัวใจ; JueYinShu (BL14) จุดอวัยวะหลังของเยื่อหุมหัวใจ ดีในการ
บํารุงหยางในอกท่ีออนแอ สามารถอุนหยางหัวใจและขับไลความเย็น; NeiGuan (PC6) เสริมการ
ไหลเวียนของชี่ บรรเทาเจ็บหัวใจ; ZuSanLi (ST36) บํารุงมามและกระเพาะอาหารเพ่ือเสริมกําลังชี่ 
1.4 หยางหัวใจและหยางไตพรอง  

หลักการ: บํารุงหัวใจและไต และอุนหยาง  
จุดหลัก:  บํารุงหรือรมยา XinShu (BL15),  GuanYuan (CV4),  QiHai (CV6),  

  ShenShu (BL23),  ZuSanLi (ST36).  
  ระบาย  NeiGuan (PC6)  
จุดเสริม:  ขาบวม:  รมยาท่ีจุด  YinLingQuan (SP9)  
อธิบาย: XinShu (BL15), ShenShu (BL23) จุดอวัยวะหลังของหัวใจและไต ตามลําดับ  

ใชเสริมบํารุงหัวใจและไต; GuanYuan (CV4), QiHai (CV6) กระตุนพลังหยาง; ZuSanLi (ST36) 
บํารุงจงเจียวเสริมการสรางชี่หยาง; NeiGuan (PC6) เสริมการไหลเวียนชี่หัวใจและบรรเทาปวดหัวใจ 
1.5 ชี่และหยางหลุด  

หลักการ: กูชีวติ ฟนฟูหยางจากหยางหลุด  
จุดหลัก:  บํารุงหรือรมยา  JueYinShu (BL14),  ZuSanLi (ST36)  
  รมยา 20 - 40 นาทีท่ีจุด ShenQue (CV8),  GuanYuan (CV4),  

  QiHai (CV6)  และ  BaiHui (GV20)  
  ระบาย  NeiGuan (PC6) 

จุดเสริม:  หมดสติ: ระบาย  ShuiGou (GV26)  
  หายใจรวยรนิ: ระบาย  SuLiao (GV25)  
อธิบาย: ShuiGou (GV26), SuLiao (GV25), NeiGuan (PC6) กระตุนเข็มแรงจนผูปวยฟน

คืนสติ; ShenQue (CV8), GuanYuan (CV4), QiHai (CV6), BaiHui (GV20) รมยาเปนเวลา 20 - 
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40 นาที เพ่ือฟนฟูหยางและกูชวีิต; ZuSanLi (ST36) เพ่ิมภูมิตานทานใหรางกาย; JueYinShu (BL14), 

NeiGuan (PC6) สงเสริมการไหลเวียนเลือดและชี่ของหัวใจ และบรรเทาปวดหัวใจ 
 

 
 BL15 -  
 CV14 -  
 ST36 -  
 CV17  
 ST40  
 PC6  
 PC4  

 
 

รูป 4.7 จุดรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจจากชี่และเลือดตดิขัดจากเสลดขน 
 

 
 BL15 -  
 CV14 -  
 CV17  
 BL17  
 PC4  
 PC6  
 HT6  
 ST36 -  
 ST40 -  

 
 

รูป 4.8 จุดรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจจากหลอดเลือดตดิขัดเลือดไมไหลเวียน 
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 BL15 -  
 BL14 -  
 BL20 -  
 ST36 -  
 CV17  
 PC6  
 BL17  
 CV12 -  
 HT7  

 
 

รูป 4.9 จุดรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจจากหัวใจและมามพรอง 
 
 BL15 -  
 CV4 -  
 CV6 -  
 BL23 -  
 ST36 -  
 PC6  
 SP9  

 
 
 

รูป 4.10 จุดรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจจากหยางหัวใจและหยางไตพรอง 
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 BL14 -  
 ST36 -  
 CV8  
 CV4  
 CV6  
 GV20  
 PC6  
 GV26  
 GV25  

 
 
 
 

รูป 4.11 จุดรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจจากช่ีและหยางหลุด 
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☯ โรคระบบการหายใจ ☯ 
 
ไอ 

( Cough ) 
 

อาการไอ เปนปญหาของระบบการหายใจท่ีพบบอย อาจมีสาเหตุมาจากปจจัยกอโรคภายนอกราง 
กาย หรือเกิดจากสาเหตุภายใน ซึ่งเปนปญหาของปอด หรือของอวัยวะอ่ืนท่ีมีผลกระทบตอปอด 

 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค  
1.  การรุกรานจากปจจัยกอโรคภายนอก  

ปอดควบคุมการไหลเวียนของช่ี และเปนเสมือนหน่ึงหลังคาปองกันอวยัวะตันท้ังหา สวนบนของ
ปอดเชื่อมติดกับหลอดลม ชองคอ และเปดทวารท่ีจมูก ทําหนาท่ีในการหายใจ อวยัวะภายนอกท่ีสัม 
พันธกับปอด ไดแก ผิวหนังและเสนขน เม่ือปอดถูกกระทบจากปจจัยกอโรคภายนอก ชี่ของปอดถูกปด
กั้น ไหลเวียนลงลางไมได จึงทําใหเกิดอาการไอ  

การเปลี่ยนแปลงของอากาศในแตละฤดูกาล กอใหเกิดปจจัยภายนอกท่ีเปนสาเหตุของการไอ 2 
ประเภท ไดแก ลมเย็น และ ลมรอน 
2.  ผลกระทบจากปจจัยภายในรางกาย  

อาการไอท่ีเปนผลจากปจจัยภายในรางกาย เกิดจากการเสียหนาท่ีของอวัยวะภายใน ซึ่งอาจเกิด
ปญหาของปอด ไดแก เสลดอดุกั้นปอด และ ปอดแหงรวมกบัอินพรอง ทําใหชี่ปอดไหลเวียนลงลางไม 
ได หรือเกิดจากปญหาของอวยัวะภายในอื่น เชน หยางของมามพรอง เกิดความชื้นสะสมแปรสภาพเปน
เสลดไปยังปอด รบกวนชี่ปอดทําใหไอ หรือ ชี่ตับติดขัดแปรสภาพเปนไฟ ไปทําลายนํ้าในปอด ทําใหไอ
ในตําราแพทยโบราณ กลาววา “ไอ ไมไดแปลวาปอดมีปญหาเพียงอยางเดียว แตเกิดจากปญหาของ
อวัยวะภายในอืน่ไดดวย” ไมสาํคัญวาอวัยวะภายในใดมีปญหา หากมีผลกระทบถึงปอด ยอมทําใหไอได  
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การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1. การรุกรานจากปจจัยกอโรคภายนอก 

1.1 ปจจัยประเภทลมเย็น 
 อาการ:  ไอ  คันคอ  เสมหะขาว-ใส  กลัวหนาว  ไขไมมีเหงื่อ  ปวดศีรษะ  คัดจมูก  นํ้ามูกใส  
 ลิ้น:  ฝาขาว บาง  
 ชีพจร:  ชีพจรลอย (FuMai) 
 วิเคราะหอาการ: ไอ คันคอ เสมหะขาวใส คัดจมูก นํ้ามูกไหล เกิดจากลมเย็นกอโรค กระทําตอ
ปอด ทําใหทางเดินหายใจติดขัด สงผลตอการกระจายของช่ีปอด, ปวดศีรษะ กลัวหนาว ไขไมมีเหงื่อ 
เกิดจากลมเย็นกอโรคกระทําตอผิวหนังและรูขมุขน, ฝาบางสีขาวท่ีลิ้น และชีพจรลอย บงชี้วา ลมเย็นกอ
โรคยังจํากัดอยูในปอดและสวนต้ืนของรางกาย 

1.2 ปจจัยประเภทลมรอน 
อาการ:  ไอ  เสมหะขนสเีหลือง  ไอจนตัวโยน (ไอลกึรุนแรง)  กระหายนํ้า  เจ็บคอ  
 มีไข  ปวดศีรษะ  กลัวลม  มีเหงื่อออก 
ลิ้น:  ฝาเหลือง บาง 
ชีพจร:  ชีพจรลอย-เร็ว (Fu-ShuMai) 
วิเคราะหอาการ: ลมรอนกอโรคกระทําตอปอด ทําใหชี่ปอดติดขัด ไหลเวียนลงลางไมได รวมกับ

ของเหลวในปอดถูกความรอนแปรสภาพเปนเสลด ทําใหไอ มีเสมหะเหลืองขน ถาชี่ปอดติดขัดรุนแรงจะ
ทําใหไอจนตัวโยน; ความรอนเผาผลาญของเหลวในรางกาย ทําใหกระหายนํ้า คอแหง และเจ็บคอ; ปวด
ศีรษะ กลัวลม เหงื่อออก และมีไข เกิดจากปจจัยกอโรคกระทําตอผิวหนังและรูขุมขนจนสญูเสียความ
ตานทาน; ฝาเหลืองบาง ชพีจรลอย-เร็ว บงชีว้า ลมรอนกอโรคจํากัดอยูในปอดและสวนต้ืนของรางกาย 
2. ผลกระทบจากปจจัยภายในรางกาย 

2.1 เสลดอุดกัน้ปอด 
อาการ:  ไอ  รวมกับมีเสมหะมาก  เสมหะสีขาวหรือขาวเหนียว  อึดอัดแนนในอก  เบ่ืออาหาร  
ลิ้น:  ฝาขาว เหนียว  
ชีพจร:  ชีพจรลื่น (HuaMai)  
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วิเคราะหอาการ: มามเปนแหลงสรางและปอดเปนแหลงเก็บเสลด หากมามลมเหลวในการขนถาย
และแปรสภาพ ความชื้นจะค่ังคางและสะสมเปนเสลดไปยังปอด ทําใหชี่ปอดติดขัดและไหลเวียนลงลาง
ไมได สงผลใหเกิดอาการไอ มีเสมหะมากหรือขาวเหนียว; หากความชื้นค่ังคางในจงเจียวจนเสียหนาท่ี 
จะเกิดอาการอึดอัด แนนอกและเบ่ืออาหาร; ฝาขาวเหนียว ชีพจรลื่น บงชี้วา เสลดค่ังคางอุดตันภายใน 

2.2 ปอดแหงรวมกับอินพรอง 
อาการ:  ไอแหง ๆ ไมมีเสมหะหรือมีเสมหะเล็กนอย  จมูกแหง  คอแหง  เจ็บคอ   
 ไอเสมหะปนเลือดหรือไอเปนเลือด  ไขตอนบาย  จมูกและแกมแดงเรื่อ (malar flush)  
ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝาบาง 
ชีพจร:  ชีพจรเล็ก-เร็ว (Xi-ShuMai)  
วิเคราะหอาการ: ความแหงมักผลาญสารนํ้าจากรางกาย หากปอดถูกกระทําจากความแหง จะทํา

ใหเสื่อมหนาท่ี เกิดอาการไอแหง ๆ ไมมีเสมหะหรือมีเล็กนอย จมูกและคอแหง หรือเจ็บคอ; หากความ
แหงทําลายถงึเสนเลือดปอด จะมีเลือดปนมากับเสมหะ หรือไอเปนเลือด; ถาอินปอดพรองรวมกับความ
รอนภายใน จะมีอาการไขตอนบาย และอาจมีหนาแดงเรื่อท่ีแกมและจมูก; ลิ้นแดงมีฝาบาง และชีพจร
เร็ว-เล็ก บงชี้วา อินพรองและปอดแหง 

2.3 หยางของมามและไตพรอง   
อาการ:  ไอรวมกับหายใจหอบ  เสมหะใส หากออกแรงอาการจะมากข้ึน  ทาทางขี้หนาว  
 ตัวเย็นมือเทาเย็น  หรืออาจมีตัวบวมนํ้า  ปสสาวะไมคลอง  
ลิ้น:  ลิ้นซีด  ฝาบาง ขาว เหนียวเล็กนอย 
ชีพจร:  ชีพจรจม-เล็ก (Chen-XiMai)  

2.4 ไฟตับแผดเผาปอด    
อาการ:  ไอถี่ติด ๆ กัน เปนชวง ๆ  เสมหะนอยและเหนียว  ขากยากอาจมีเลือดปนบางเล็กนอย   
 ปวดชายโครงเมื่อไอ  ตาแดง  ปากขม  อุจจาระผูก  ปสสาวะเขม  
ลิ้น:  บริเวณขอบและปลายล้ินแดง  ฝาบาง เหลือง 
ชีพจร:  ชีพจรตึง-เร็ว (Xian-ShuMai) 
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การรักษา 
การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 
1. การรุกรานจากปจจัยกอโรคภายนอก 

หลักการ: เลือกจุดหลักบนเสนลมปราณมือไทอินและหยางหมิง กรณีลมเย็นสามารถใชไดท้ังการ
ฝงเข็มและรมยา กรณีลมรอนใชการฝงเข็มเทาน้ัน กระตุนใหหนาท่ีของปอดดีขึ้นและบําบัดอาการตาง ๆ 

จุดหลัก:  LieQue (LU7),  HeGu (LI4),  FeiShu (BL13)  
จุดเสริม:  คอบวมเจ็บ เพ่ิมจุด ShaoShang (LU11) 
  ไขและกลัวหนาว เพ่ิมจุด DaZhui (GV14),  WaiGuan (TE5)  
อธิบาย: เสนมือไทอินและหยางหมิง เปนคูสัมพันธนอกใน LieQue (LU7) เปนจุดลั่วของเสนไท

อินปอด HeGu (LI4) เปนจุดเหยวียนของเสนหยางหมิงลําไสใหญ ใชรวมกับ FeiShu (BL13) เปนการ
เสริมหนาท่ีปอดใหปกติและชี่ปอดไหลเวียนคลอง เพ่ือรักษาอาการและขจัดปจจัยกอโรคภายนอก  
2. ผลกระทบจากปจจัยภายในรางกาย 

2.1 เสลดอุดกัน้ปอด 
หลักการ: เลือกจุดอวัยวะหลัง (Back-Shu) และจุดบนเสนเทาหยางหมิงเปนจุดหลัก การฝงเข็ม

ใชการกระตุนท้ังบํารุงและระบายรวมกัน หรือใชการรมยารวมดวย เพ่ือเสริมหนาท่ีมาม และสลายเสลด 
จุดหลัก:  บํารุง  FeiShu (BL13),  ZhongWan (CV12),  ZuSanLi (ST36)  
  ระบาย  ChiZe (LU5),  FengLong (ST40)  
อธิบาย: FeiShu (BL13) และ ZhongWan (CV12) เปนจุดอวัยวะหลังและหนา (Shu-Mu) 

ของปอด ใชเสริมหนาท่ีปอด รวมกับ ZuSanLi (ST36) ซึ่งเปนจุดเหอ-ทะเล ของเสนกระเพาะอาหาร  
เพ่ือเสริมหนาท่ีมาม ทําใหมามและกระเพาะอาหารทํางานสอดคลองกัน เพ่ือขจัดความชื้นและสลายเสลด; 
การระบาย ChiZe (LU5) จุดเหอ-ทะเลของเสนลมปราณปอด เพ่ือขจัดปจจัยกอโรคออกจากปอด และ
บรรเทาอาการไอ; ระบาย FengLong (ST40) จุดลั่วของเสนหยางหมิงกระเพาะอาหาร เพ่ือใหชี่ของมาม
และกระเพาะอาหารไหลเวียนไดคลอง ทําใหสารน้ํากระจายไหลเวียนเปนปกติและชวยสลายเสลด 
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2.2 ปอดแหงรวมกับอินพรอง 
หลักการ: เลือกจุดอวัยวะหนาและหลังของปอดเปนจุดหลัก กระตุนบํารุงระบายเทากัน  เพื่อหลอ

เลี้ยงอิน กําจัดความแหง และทําใหชี่ปอดเคลื่อนลงลาง  
จุดหลัก:  FeiShu (BL13),  ZhongFu (LU1),  LieQue (LU7),  ZhaoHai (KI6)   
จุดเสริม:  ไอเปนเลือดหรือเสมหะปนเลือด  KongZui (LU6),  GeShu (BL17)  
อธิบาย: FeiShu (BL13) และ ZhongFu (LU1) จุดอวัยวะหลังและหนาของปอด ใชเพ่ือปรับ

หนาท่ีปอดและปรับการไหลเวียนของช่ีปอด; LieQue (LU7) จุดเชื่อมโยงเสนลมปราณเญ่ิน และ 
ZhaoHai (KI6) จุดเชื่อมโยงเสนลมปราณอินเฉียว เปนการใชจุดเชื่อมโยงเสนลมปราณวิสามัญ แบบ
จุดคู บน-ลาง ซึ่งมีสรรพคุณรักษาโรคของปอด คอหอยและกระบังลม ชวยหลอเลี้ยงอิน ขจัดความแหง 
ทําใหคอโลง และชี่ปอดไหลเวยีนลงลาง; KongZui (LU6) จุดซี (Xi-Cleft) ของเสนลมปราณปอด 
และ GeShu (BL17) จุดอิทธิพลตอเลือด สองจุดใชรวมกันเพือ่ระงับเลือดออกในปอด 

2.3 หยางของมามและไตพรอง   
จุดหลัก:  FeiShu (BL13),  ZhongFu (LU1),  LieQue (LU7),   

     TaiYuan (LU9),  Fenglong (ST40)  และ  ZuSanLi (ST36) 

2.4 ไฟตับแผดเผาปอด    
จุดหลัก:  FeiShu (BL13),  PiShu (BL20),  ShenShu (BL23),  ZhongFu (LU1),  

     LieQue (LU7),  TaiYuan (LU9),  Fenglong (ST40),  GuanYuan (CV4)  

    และ ZuSanLi (ST36) 

หมายเหตุ 
1) ถาไอรวมกับ มีไขหรือหอบหืดเดน ใหพิจารณาการรักษาแบบ โรคหวัดและโรคหืดรวมดวย  
2) ไอมักพบบอยใน โรคหวัด หลอดลมอักเสบท้ังเฉียบพลันและเรื้อรัง ปอดอักเสบ หลอดลมโปง

พอง และวัณโรคปอด  
3) อาจพิจารณาครอบกระปุกท่ี FengMen (BL12) และ FeiShu (BL13) รวมดวย 
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 LU7  
 LI4  
 BL13  
 LU11  
 GV14  
 TE5  

 
 
 
 
 

รูป 4.12 จุดรักษาอาการไอ จากการรุกรานจากปจจัยกอโรคภายนอก 
 
 

 BL13  
 CV12  
 ST36  
 LU5  
 ST40  

 
 
 
 
 

รูป 4.13 จุดรักษาอาการไอ จากเสลดปดกั้นปอด 
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 BL13  
 LU1  
 LU7  
 KI6  
 LU6  
 BL17  

 
 
 
 

รูป 4.14 จุดรักษาอาการไอ จากปอดแหงรวมกับอินพรอง 
 
 
 

 BL13 -  
 LU1 -  
 LU7 -  
 LU9 -  
 ST40 -  
 ST36 -  

 
 
 

รูป 4.15 จุดรักษาอาการไอ จากหยางของมามและไตพรอง 
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 BL13  
 BL20  
 BL23  
 LU1  
 LU7  
 LU9  
 ST40  
 CV4  
 ST36  

 
 
 

รูป 4.16 จุดรักษาอาการไอ จากไฟตับแผดเผาปอด 
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โรคหืด 
( Asthma ) 

 
โรคหืด หรือหอบหืด เปนโรคท่ีพบไดบอย อาการหอบเหน่ือยมีลักษณะเปน ๆ หาย ๆ หายใจมี

เสียงวี้ด การแพทยแผนจีน เรียกวา XiaoChuan มีสาเหตุจากการรบกวนการทํางานของชี ่ โดยปจจัย
ตาง ๆ ซึ่งแบงเปน 2 ประเภท ไดแก ประเภทแกรง และ ประเภทพรอง 

 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
ปจจัยท่ีเปนสาเหตุของโรคหืดมีหลากหลาย ท้ังปจจัยกอโรคจากภายนอก จนถึงปจจัยเร่ืองความ

บกพรองของระบบภูมิคุมกันภายในรางกาย โรคหืดจากปจจัยกอโรคภายนอกจัดเปน ประเภทแกรง 
สวนโรคหืดท่ีเกิดจากความบกพรองของระบบภูมิคุมกันภายในรางกายจัดเปน ประเภทพรอง 
1.  ประเภทแกรง   แบงเปน 2 ชนิด ไดแก 

 1.1 ชนิดลมเย็น (Wind-cold type) การรุกรานจากปจจัยประเภทลมเย็น กระทบการไหลเวียน
ของชี่ปอด ผวิหนังและขน ทําใหรูผิวหนังปด ชี่ปอดกระจายและไหลลงลางไมได เกิดอาการไอ 

 1.2 ชนิดเสลดรอน (Phlegm-heat type) เปนโรคหืดท่ีเกิดจากมามเสียหนาท่ีในการแปรสภาพ
และการลําเลยีง เกิดความชื้นค่ังคางสะสมกลายเปนเสลด เสลดค่ังคางอยูนานแปรสภาพเปนความรอน 
หรือไฟเกินในปอด ผลาญสารนํ้าในปอดใหแหงกลายเปนเสลด เสลดรอนตกคางในปอดทําใหชี่ปอด
ติดขัด และหนาท่ีปอดบกพรอง จึงเกิดอาการของโรคหืด 
2.  ประเภทพรอง   แบงเปน 2 ชนิด ไดแก 

2.1 ปอดพรอง การไอตอเน่ืองเปนเวลานาน ทําใหชี่ปอดถูกทําลายจนพรอง รวมถึงความตึงเครียด
มากเกินและการบาดเจ็บภายใน ก็สามารถทําใหชี่ปอดพรองไดเชนกัน กรณีเหลาน้ีทําใหเกิดอาการหายใจ
สั้น และหอบเหน่ือย 

2.2 ไตพรอง การทํางานหนักและการหมกมุนในเพศสัมพันธมากเกิน สงผลตอการทําหนาท่ีของไต 
การปวยดวยโรคท่ีรุนแรงหรือเร้ือรัง ทําใหสภาพความตานทานของรางกายเสื่อมและทําลายชี่ท่ีจําเปน ซึ่ง
อาจสงผลตอชี่ปอดจนเกิดเปนโรคหืดได กรณีกลับกันการปวยดวยโรคหืดตอเน่ืองเปนเวลานานจะสงผล
กระทบตอไตไดเชนกัน 
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การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1.  ประเภทแกรง 

1.1 ชนิดลมเย็น  
อาการ:  ไอเสมหะนอย  หายใจเร็ว  รวมกับมีไข  หนาวสั่น  ปวดศีรษะ  
 ไมมีเหงื่อ  ไมรูสึกกระหายนํ้า  
ลิ้น:  ฝาขาว  
ชีพจร:  ชีพจรลอย-ตึงแนน (Fu-JinMai)  
วิเคราะหอาการ: ปอดทําหนาท่ีหายใจ สัมพันธกับผิวหนังและขน ซึ่งเปนดานแรกท่ีถูกลมเย็นเขา

กระทํา เม่ือลมเย็นเขาถึงปอด ทําใหชี่ปอดติดขัด ไหลเวียนไมคลอง เกิดอาการไอ เสมหะนอย และ
หายใจเร็ว; ลมเย็นท่ีกระทําตอสวนผิวของรางกาย ทําใหรูผิวหนังปด เกิดอาการหนาวสั่น มีไข ปวด
ศีรษะและไมมีเหงื่อ; การไมรูสกึกระหายนํ้าเน่ืองเพราะลมเย็นยังไมแปรสภาพเปนความรอน; ลิ้นมีฝาขาว 
และชีพจรลอย-ตึงแนน บงชี้วา ลมเย็นกอโรคยงัจํากัดอยูในตําแหนงท่ีรุกรานคือปอดและผิวหนัง 

1.2 ชนิดเสลดรอน 
อาการ: หายใจต้ืนและเรว็  เสียงพูดดังกระดาง  ไอมีเสมหะขนเหลือง  รูสึกอึดอัดแนนอก  
 มีไข  กระสับกระสาย  ปากแหง  
ลิ้น:  ฝาเหลือง หนาหรือเหนียว  
ชีพจร:  ชีพจรลื่น-เร็ว (Hua-ShuMai)  
วิเคราะหอาการ: เสลดรอนท่ีแปรสภาพมาจากความชื้น หรือไฟเสลดสะสมในปอดเปนเวลานาน 

ปดกั้นทางเดินหายใจ ทําใหชี่ปอดเสียหนาท่ี เกิดอาการหายใจต้ืนและเร็ว เสียงดังกระดาง และไอมี
เสมหะขนเหลือง เสลดท่ีค่ังคางอยูในปอดทําใหรูสึกอึดอัดแนนอก; ไข กระสับกระสายและปากแหง เปน
ผลมาจากความรอน; ฝาลิ้นสีเหลือง หนาหรือเหนียว และชีพจรลื่น-เร็ว เปนอาการแสดงของเสลดรอน 
2.  ประเภทพรอง 

2.1 ปอดพรอง 
อาการ:  หายใจต้ืนและเรว็  เสียงพูดเบาไมมีแรง  เสียงไอเบาไมมีแรงไอ  
 เหงื่อออกงายเมื่อออกแรง  
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ลิ้น:  ลิ้นซีด  
ชีพจร: ชีพจรพรอง (XuMai)  
วิเคราะหอาการ: ปอดมีหนาท่ีควบคุมชี่ เม่ือชี่ปอดพรอง หนาท่ีปอดยอมพรองไปดวย เกิดอาการ

หายใจต้ืนและเรว็ เสียงพูดออนแรง ไมมีแรงไอ เสียงไอเบา ปอดดูแลและสัมพันธกับผิวหนัง เม่ือชี่ปอด
พรองยอมทําใหระบบปกปองของผิวหนังดอยสภาพ ทําใหเม่ือออกแรงเพียงเล็กนอยก็มีเหงื่อซึมออก; 

ลิ้นซีดและชีพจรพรอง เปนอาการแสดงของช่ีปอดพรอง 
    2.2 ไตพรอง 

อาการ: หลังจากมีอาการหืดหอบเรื้อรังเปนเวลานาน จะเกิดอาการเหน่ือยงายเมื่อออกแรง  
 เสียงวี้ดรุนแรง  เน้ือเยื่อรอบคอบุมเขา-ออก ตามการหายใจ  หายใจต้ืน  ออนลา  
 เพลีย  เหงื่อแตก  แขนขาเย็น  
ลิ้น:  ลิ้นซีด  
ชีพจร:  ชีพจรจม-เล็ก (Chen-XiMai)  
วิเคราะหอาการ: เม่ือมีอาการหืดหอบเรื้อรังเปนเวลานาน เกิดผลกระทบตอไตซึ่งเปนแหลงของชี ่

เม่ือไตเสียหนาท่ี จะไมสามารถรองรับและกกัเก็บชี่ไวใชได จึงเกิดอาการเหน่ือยงายเมื่อออกแรงเพียง
เล็กนอย เสียงวีด้รุนแรง และหายใจต้ืน; กรณีเร้ือรังจนเกิดชี่ไตพรองจะมีอาการออนเพลียและผายผอม; 
หยางไตพรองทําใหหยางของระบบปกปองรางกายสวนผวิหนังเสียหนาท่ี เกิดอาการเหงื่อออกงาย; สวน
อาการแขนขาเยน็เกิดจากชี่หยางพรองทําใหเสยีหนาท่ีในการสรางความอบอุนแกรางกาย; ลิ้นซีดและชีพ
จรลึก-เล็ก เปนอาการแสดงของหยางไตออนพรอง 
 

การรักษา 
การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 
1.  ชนิดลมเยน็ 

หลักการ: เลือกใชจุดหลักบนเสนลมปราณมือไทอินและหยางหมิง กระตุนระบายบางจุด รวมกับ
รมยา เพ่ือขจัดลมเย็นและบรรเทาอาการหอบหืด  

จุดหลัก:  FeiShu (BL13),  FengMen (BL12),  DaZhui (GV14),  

     LeiQue(LU7)  และ  HeGu (LI4)  



      การฝงเข็ม รมยา เลม 2 
 

168 

อธิบาย: FeiShu (BL13) จุดอวัยวะหลงัของปอด (Back-shu) รวมกบั FengMen (BL12) จดุ
ท่ีอยูใกลปอด ใชบํารุงปอดและขจัดลมเย็นกอโรคออกจากปอด; DaZhui (GV14), LieQue (LU7) 
และ HeGu (LI4) ใชรวมกันเพ่ือขจัดลมเย็น รักษาปอด และบรรเทาอาการหอบหืด 
2.  ชนิดเสลดรอน 

หลักการ: เลือกจุดหลักบนเสนลมปราณมือไทอินและเสนเทาหยางหมิง กระตุนระบาย เพ่ือขจัด
เสลด ลดความรอน และบรรเทาอาการหอบหืด  

จุดหลัก:  FeiShu (BL13),  DingChuan (EX-B1),  TianTu (CV22),  

     ChiZe (LU5)  และ  FengLong (ST40)  
อธิบาย: ChiZe (LU5) เปนจุดเหอ-ทะเล ของเสนมือไทอินปอด ใชขจัดเสลดรอนและบรรเทา

อาการหอบหืด; FengLong (ST40) จุดบนเสนหยางหมิงกระเพาะอาหาร ใชเสริมหนาท่ีของมามและ
สลายเสลด; FeiShu (BL13) บํารุงปอดและปรับการไหลเวียนของช่ี; TianTu (CV22) ทําใหชี่ปอด
ไหลเวียนลงลางและขจัดเสลด; DingChuan (EX-B1) ใชเพ่ือทําใหการหายใจสงบราบร่ืน 
3.  ปอดพรอง 

หลักการ: เลือกจุดบนเสนลมปราณปอดและกระเพาะอาหาร กระตุนบํารุงหรือรมยา เสริมชี่ปอด  
จุดหลัก:  FeiShu (BL13),  TaiYuan (LU9),  ZuSanLi (ST36),  TaiBai (SP3)  
อธิบาย: TaiYuan (LU9) จุดปฐมภูมิ (Yuan-Primary) ของเสนมือไทอินปอด ใชเสริมบํารุงชี่

ปอด; FeiShu (BL13) จุดอวัยวะหลังของปอด กระตุนบํารุงหรือรมยา เพ่ือเสริมชี่ปอด; ZuSanLi 

(ST36) จุดเหอ-ทะเล ของเสนหยางหมิงกระเพาะอาหาร TaiBai (SP3) จุดปฐมภูมิ และจุดซู-ลําธาร 
(Shu-Stream) ของเสนเทาไทอินมาม จุดคูน้ีเลือกใชตามหลักทฤษฎีปญจธาตุ เพื่อเสริมบํารุงปอด 

หมายเหตุ: การเลือกจุดฝงเขม็ตามทฤษฎีปญจธาตุกรณีปอดพรอง ปอดเปนธาตุทอง (โลหะ) 
มามและกระเพาะอาหารเปนธาตุดินซึ่งเปนธาตุแมของธาตุทอง, ตามหลักการรักษา “ลูกพรองบํารุงแม” 
ในกรณีน้ี “ธาตุทองพรอง” จึงตอง “บํารุงธาตุดิน” จึงเลือกกระตุนบํารุงหรือรมยา จุดธาตุดิน 3 จุด 
ไดแก TaiYuan (LU9), ZuSanLi (ST36) และ TaiBai (SP3) โดย TaiYuan (LU9) เปนจดุธาตุดิน
ของเสนปอด และยงัเปนจุดปฐมภูมิดวย การเลือกบํารุงจุดน้ี จึงมีประโยชนมากในการบํารุงปอด, 
ZuSanLi (ST36) เปนจุดธาตุดินของเสนกระเพาะอาหาร ซึ่งเปนเสนลมปราณหยางธาตุดิน TaiBai 

(SP3) เปนจุดธาตุดินของเสนมาม ซึ่งเปนเสนลมปราณอินธาตุดิน จากประสบการณของผูเขยีน อาการ



บทท่ี 4 การรักษาโรคท่ีพบบอย   169 

 

หอบหืดชนิดปอดพรอง มักพบในกลุมโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ชนิดถุงลมโปงพอง (COPD: Chronic 

obstructive pulmonary disease; Emphysematous type)  และการกระตุนบํารุงหรือรมยาจุดท้ังสาม 
รวมกับจุดอื่นตามหลักการวิเคราะหโรค สามารถชวยฟนฟูสภาพและบรรเทาจากโรคไดดีมาก ระดับหน่ึง  
4.  ไตพรอง 

หลักการ: เลือกใชจุดหลักบนเสนลมปราณไตและเสนลมปราณเญ่ิน กระตุนบํารุงหรือรมยา เพ่ือ
เสริมหนาท่ีไตในการรองรับและกักเก็บชี ่ 

จุดหลัก:  TaiXi (KI3),  ShenShu (BL23),  FeiShu (BL13),   

      TanZhong (CV17)  และ  QiHai (CV6)  
จุดเสริม:  อาการหอบหืดเรื้อรัง:  ShenZhu (GV12),  GaoHuang (BL43)  
  อาการมามพรอง:  ZhongWan (CV12),  PiShu (BL20)  
อธิบาย: TaiXi (KI3) เปนจุดปฐมภูมิของเสนไต ใชรวมกับ ShenShu (BL23) จุดอวัยวะหลัง

ของไต เพ่ือเสริมบํารุงชี่ไต; TanZhong (CV17) จุดอิทธพลตอชี่ รวมกับ FeiShu (BL13) จุดอวัยวะ
หลังของปอด ใชเพ่ือเสริมบํารุงชี่ และทําใหการหายใจสงบราบร่ืน; QiHai (CV6) เปนจุดสําคัญในการ
บํารุงชี่ สามารถปรับสมดุลชี่ในชองทองสวนลาง บํารุงไต เสริมชี่ปฐมภูมิ กระตุนหยาง และควบคุมสาร
จําเปน ในกรณีน้ีจุดน้ีใชเพ่ือบํารุงไตในการรองรับชี่ และชวยการหายใจใหราบรื่น; ShenZhu (GV12) 
และ GaoHuang (BL43) ใชการรมยา เพ่ือชวยแกไขอาการหอบหืดเรื้อรัง; ZhongWan (CV12) และ 
PiShu (BL20) ใชการรมยาเพื่อเสริมหนาท่ีมามและบํารุงชี ่
 

หมายเหตุ 
ภาวะหอบหืดในการแพทยจีนนอกจากโรคหืด (Bronchial asthma) แลว อาจพิจารณารวมไปถึง

กลุมโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) และอาการหอบหืดท่ีเกี่ยวเน่ืองกับโรคอืน่ ๆ ดวย อยางไรก็ตาม
หากมีอาการรุนแรง ควรพิจารณาใชการรักษารวมกันท้ังแผนจีนและแผนตะวันตกตามความเหมาะสม 
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 BL13  
 BL12  
 GV14  
 LU7  
 LI4  

 
 
 
 
 

รูป 4.17 จุดรักษาโรคหืดจากลมเย็น 
 
 

 BL13  
 EX-B1  
 CV22  
 LU5  
 ST40  

 
 
 
 

รูป 4.18 จุดรักษาโรคหืดจากเสลดรอน 
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 BL13 -  
 LU9 -  
 ST36 -  
 SP3 -  

 
 
 
 
 

รูป 4.19 จุดรักษาโรคหืดจากปอดพรอง 
 
 

 KI3 -  
 BL23 -  
 BL13 -  
 CV17 -  
 CV6 -  
 GV12 -  
 BL43 -  
 CV12 -  
 BL20 -  

 
 
 

รูป 4.20 จุดรักษาโรคหืดจากไตพรอง 
 
 
 



      การฝงเข็ม รมยา เลม 2 
 

172 

ไขหวัด 
( Common Cold ) 

 
ไขหวัด หรือ โรคหวัด เปนโรคท่ีเกิดจากปจจัยกอโรคภายนอกตอระบบการหายใจ ทําใหเกิด

อาการสําคัญ ไดแก ปวดศีรษะ คัดแนนจมูก ขยาดลมและมีไข โรคหวัดอาจเกิดไดทุกฤดูกาล โดยมัก
เกิดเม่ือภูมิตานทานชั้นผิวของรางกายออนดอยลง และเกิดการรุกรานจากปจจัยกอโรค ลักษณะทาง
คลินิกสามารถใหการวินิจฉัยแยกกลุมโรคตามปจจัยกอโรค สภาพอากาศและสภาพรางกาย ไดเปน 2 
ชนิด ไดแก ลมเย็น และ ลมรอน 
 

สาเหตุและพยาธิกําเนิด 
โรคหวัดมักเกิดขึ้นเม่ือสภาพรางกายและภูมิตานทานออนแอ ทําใหไมสามารถปรับตัวใหทนทาน

ตอการเปลี่ยนแปลงท่ีรุนแรงของสภาพอากาศท่ีเย็นหรือรอนผิดปกติได เม่ือมีลมกอโรคจากภายนอกซ่ึง
รุกรานเขาทางรูขุมขน ผิวหนัง ปากและจมูก ทําใหเกิดอาการท่ีสัมพันธกับหนาท่ีของปอดและระบบ
ปกปองรางกาย ลมกอโรคมักเกิดรวมกับปจจยักอโรคประเภทอื่นดวย โดยเม่ือเกิดรวมกับความเย็นกอ
โรคทําใหเกิดกลุมอาการลมเย็น หรือเกิดรวมกับความรอนกอโรคทําใหเกิดกลุมอาการลมรอน  

การรุกรานจากลมเย็น ทําใหปอดเสียหนาท่ีในการกระจายชีแ่ละรูขุมขนถูกปดกั้น ขณะท่ีการ
รุกรานจากลมรอน ทําใหปอดเสียหนาท่ีในการเคลื่อนชี่ลงลางจากไอรอน และทําใหรูขุมขนทําหนาท่ี
ผิดปกติ นอกจากน้ีดวยสภาพรางกายท่ีแตกตางกันของผูปวยแตละราย ปจจัยภายนอกและภายในตางมี
อิทธิพลตอกันและกันทําใหเกิดลักษณะทางคลนิิกท่ีหลากหลาย ผูปวยท่ีมีสภาพหยางพรองมักเกิดกลุม
อาการลม-เย็น สวนผูปวยท่ีมีสภาพอินพรองมักพบเปนกลุมอาการลม-รอน 
 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1)  ชนิดลมเยน็ 
 อาการ: หนาวสั่น ไข ไมมีเหงื่อ ปวดศีรษะ ปวดและเจบ็ตามแขนขา คัดแนนจมูก นํ้ามูกไหล  
  คันคอ ไอ เสมหะใสปริมาณมาก เสียงแหบ  
 ลิ้น:  ลิ้นฝาขาว บาง  
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 ชีพจร: ชีพจรลอย-ตึง (Fu-XianMai)  

 วิเคราะหอาการ: การรุกรานของลมและความเย็นกอโรคเขาสูรางกาย ทําใหปอดเสียหนาท่ีในการ
กระจายชีแ่ละมีผลตอจมูก ทําใหเกิดอาการคัดแนนจมูกและมีนํ้ามูก ความเย็นกอโรคมีสภาพเปนอิน ซึ่ง
ทําลายหยาง การเสียหนาท่ีของหยางระดับผิวหนังทําใหเกิดอาการภายนอก อาทิ หนาวสั่น ไข ไมมีเหงื่อ 
ปวดศีรษะ รวมถึงอาการปวดและเจ็บตามแขนขา ฝาขาว-บางท่ีลิ้น และชีพจรลอย-ตึง เปนอาการแสดง
ของการรุกรานปอดและระบบปกปองสวนผวิจากลมและความเยน็กอโรค 

2)  ชนิดลมรอน 
 อาการ:  ไข เหงื่อออก ขยาดลม ปวดตึงศีรษะ (รูสึกราวกับวาหัวพอง) ไอมีเสมหะขนเหลือง  
  ชองคออักเสบและเจ็บ กระหายนํ้า  
 ลิ้น: ลิ้นฝาบาง สีขาวหรืออมเหลือง  
 ชีพจร: ชีพจรลอย-เร็ว (Fu-ShuMai)  
 วิเคราะห็อาการ: ลมรอนกอโรคบุกรุกเขารางกายผานทางจมูกและปาก ปอดเปนดานแรกท่ีไดรับ
ผลกระทบ ลมรอนกอโรคมีสภาพเปนหยางซ่ึงกระจายขึ้นบนและออกภายนอก เม่ือเกิดการตอตานกัน
ระหวางลมรอนกอโรคและภูมิตานทานของรางกาย จึงทําใหเกิดอาการไข ขยาดลมและเหงื่อออก เม่ือลม
รอนกอโรคกระจายขึ้นศีรษะ ทําใหปวดตึงรูสึกคลายศีรษะพองออก รายท่ีปอดเสียหนาท่ีในการกระจาย
และเคลื่อนชี่ลงลาง จะเกิดอาการไอมีเสมหะขนเหลือง ลมรอนกอโรคท่ีกระทําตอชองคอและหลอดลม 
ทําใหเกิดอาการบวมอักเสบ เจ็บ และกระหายนํ้า ฝาบางสีขาวหรืออมเหลืองท่ีลิ้น และชีพจรลอย-เร็ว 
เปนอาการแสดงของการรุกรานปอดและระบบปองกันรางกายจากลมรอนกอโรค 
 

การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 
1.1  ชนิดลมเย็น 

หลักการ:  ขจัดลม ขับไลความเย็นออกจากรางกาย เสริมการทํางานของปอด  โดยกระตุนระบาย
ท่ีจุดบนเสนลมปราณตู ไทหยางและเสาหยาง เพ่ือขจัดลมเย็นและบรรเทาอาการภายนอก ผูปวยท่ีสภาพ
รางกายออนแอใหกระตุนบํารุงระบายเทากันรวมกับรมยา 
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จุดหลัก:  FengFu (GV16),  FengMen (BL12),  FengChi (GB20),   

     LieQue (LU7)  และ  HeGu (LI4)  
จุดเสริม:  ความชื้นมากเกิน:  ZhongWan (CV12),  NeiGuan (PC6),  ZuSanLi (ST36)  

อธิบาย: FengFu (GV16) กระตุนระบายเพื่อบรรเทาอาการภายนอก ขจัดลมและแกปวดศีรษะ ; 
FengMen (BL12) จุดบนเสนลมปราณไทหยาง มีสรรพคุณครอบคลุมผิวหนังท่ัวรางกายใชเพ่ือปรับ
การไหลเวียนชี่ในเสนลมปราณ เพ่ือขจัดลมเย็นและบรรเทาอาการไขหนาวสั่น ; LieQue (LU7) จุดลั่ว
ของเสนลมปราณปอด ใชเพ่ือเสริมหนาท่ีการกระจายชีข่องปอดและบรรเทาอาการคัดแนนจมูก คันคอ
และไอ ; FengChi (GB20) จุดตัดกันของเสนเทาเสาหยางและเสนลมปราณหยางเหวยใชเพ่ือขจัดลม
เย็น ; HeGu (LI4) จุดเหยวียน-ปฐมภูมิ ของเสนลมปราณลําไสใหญซึง่เปนคูสัมพันธกับเสนลมปราณ
ปอด ใชเพ่ือขจัดปจจัยกอโรคและบรรเทากลุมอาการภายนอก ; ZhongWan (CV12), NeiGuan 

(PC6), Zusanli (ST36) ใชเสริมหนาท่ีของมามและกระเพาะอาหารเพ่ือกําจัดความชื้นท่ีมากเกินและ
ปรับการไหลเวียนท่ีผิดปกติของชี ่ 
1.2  ชนิดลมรอน 

หลักการ:  ขจัดลม ขับไลความรอนออกจากรางกาย สงเสริมการไหลเวยีนของช่ีปอด โดยกระตุน
ระบายท่ีจุดบนเสนลมปราณตู เสาหยางและหยางหมิงเพ่ือขจัดรอน 

จุดหลัก:   DaZhui (GV14),  QuChi (LI11) หรือ ChiZe (LU5),  WaiGuan (TE5),   

  HeGu (LI4), YuJi (LU10)  และ  ShaoShang (LU11)  
จุดเสริม:  มีความชื้นมากเกิน:  ZhongWan (CV12),  ZuSanLi (ST36)  

อธิบาย: เสนลมปราณตูมีสมญาวา ทะเลแหงเสนลมปราณหยาง DaZhui (GV14) เปนจุดท่ีเสน
ลมปราณหยางทุกเสนมาปฏิสัมพันธดวย ใชเพ่ือขจัดความรอนและปจจัยกอโรคอ่ืนท่ีมีสภาพเปนหยาง ; 

HeGu (LI4), QuChi (LI11) จุดเหยวียน-ปฐมภูมิ และจุดเหอ-ทะเล ของเสนลมปราณลําไสใหญ ซึ่ง
เปนคูสัมพันธนอก-ในกับเสนลมปราณปอด ใชเพ่ือลดความรอน; YuJi (LU10) จุดอิ๋ง-นํ้าพุ รวมกับ 
ShaoShang (LU11) จุดจิ่ง-ตานํ้า ของเสนลมปราณปอด สามารถใชขจัดความรอนออกจากปอดรวมถึง
ทําใหทางเดินหายใจและชองคอโลง ; WaiGuan (TE5) จุดลั่วของเสนลมปราณซันเจียวและเปนจุด
เชื่อมโยงเสนลมปราณหยางเหวย ใชเพ่ือขจดัความรอนและขับไลปจจยักอโรคท่ีมีสภาพหยางออกจาก
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อวัยวะภายนอก ; ZhongWan (CV12), ZuSanLi (ST36)ใชเสริมการทํางานของมามและกระเพาะ
อาหารเพ่ือกําจัดความชื้นท่ีมากเกิน  

หมายเหตุ:  
1) การรักษาชุดน้ี สามารถประยุกตใชไดกับการติดเชื้ออื่น ๆ ของทางเดินหายใจสวนบน ท้ังไวรัส

และแบคทีเรีย 
2) การปองกันหวัดในชวงท่ีมีการระบาด สามารถทําไดโดยการรมยาทุกวัน วันละ 1 คร้ัง ท่ีจุด 

FengMeng (BL12) หรือ ZuSanLi (ST36)  

2.  การฝงเข็มหู 
เลือกจุด: Lung, Trachea, Ear Apex 

วิธีการ: ใชจุดใบหูท้ังสองขาง แทงเข็มกระตุนแรง และคาเข็มไว 10 – 12 นาที 

3.  เข็มผิวหนัง 
สําหรับอาการปวดหลัง ตนคอ และอาการไขไมมีเหงื่อ ใชเข็มเจ็ดดาวเคาะไปตามแนวเสน

ลมปราณตู และเสนกระเพาะปสสาวะบริเวณหลงั จากน้ันจึงเสริมดวยการครอบกระปุก 
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 GV16 -  
 BL12 -  
 GB20 -  
 LU7 -  
 LI4 -  
 CV12  
 PC6  
 ST36  
 
 
 

 
รูป 4.21 จุดรักษาไขหวัดชนิดลมเย็น 

 
 
 
 GV14  
 LI11  
 LU5  
 TE5  
 LI4  
 LU10  
 LU11  
 CV12  
 ST36  
 
 
 
 

รูป 4.22 จุดรักษาไขหวัดชนิดลมรอน 
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หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 
( Acute Bronchitis ) 

 
หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน หมายถึง การอักเสบของทางเดินหายใจสวนท่ีเปนทอนําอากาศหรือ

หลอดลม โดยอาจเปนหลอดลมใหญ (trachea) และ/หรือ หลอดลมขนาดเล็กลงไป (bronchi) สาเหตุ
ของหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน เปนไดท้ังการติดเชื้อตาง ๆ เชน แบคทีเรีย ไวรัส ฯ หรือ เกิดจากการ
ระคายเคืองทางกายภาพ หรือจากสารเคมีตาง ๆ 
 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
ในระยะแรกของสาเหตุจากการติดเชื้อมักมีอาการของการติดเชือ้ทางเดินหายใจสวนบนนํามากอน 

เชน มีไข กลัวหนาว ปวดรางกาย ตอมาจึงมีอาการไอเปนอาการหลัก โดยเร่ิมจากไอไมมีเสมหะ ตอมาจึง
มีเสมหะใสปริมาณเล็กนอย จากน้ันจึงเพ่ิมปริมาณและความหนืดเหนียวมากขึ้น จนถึงเสมหะกลายเปน
สีเหลืองเขียวคลายหนอง  

 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1. ชนิดลมรอน 

อาการ:  ไอ  มีเสมหะสีเหลือง  ขนและหนืด  มีไข  ปวดศีรษะ  
ลิ้น:  ฝาเหลือง บาง  
ชีพจร:  ชีพจรลอย-เร็ว (Fu-ShuMai) 

2. ชนิดลมเยน็ 
อาการ:  ไอ  เสมหะสีขาว-ใส  รูสึกคันคอ  มีไข  ปวดศีรษะ  ไมมีเหงื่อ  กลัวหนาว  
ลิ้น:  ฝาขาว บาง  
ชีพจร:  ชีพจรลอย-ตึงแนน  (Fu-JinMai) 
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การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 

จุดหลัก:  FeiShu (BL13),  LieQue (LU7),  HeGu (LI4)  
จุดเสริม:  ชนิดลมรอน: ShaoShang (LU11)  
  ชนิดลมเย็น:  FengChi (GB20) 

วิธีการ: ฝงเข็มกระตุนระบายทุกจุด กรณีลมรอนใชการปลอยเลือดท่ีจุด ShaoShang (LU11)  
กรณีลมเย็นใชการครอบถวยท่ี FeiShu (BL13) หลังจากถอนเข็มแลว 
2.  การฝงเข็มหู 

เลือกจุด: Lung, Trachea, ShenMen (Ear), Occiput, Sympathetic, Infratragic apex  
วิธีการ: เลือกใชคร้ังละ 2 - 3 จุด กระตุนแรงปานกลางถึงมาก คาเข็มไว 30 นาที ใหการรักษาวัน

ละครั้ง หรือติดเม็ดกดจุดหู หรือเข็มกด คาไวกระตุนเปนระยะ 
 
 
 

 BL13  
 LU7  
 LI4  
 LU11  
 GB20 +◎ 

 
 
 
 

รูป 4.23 จุดรักษาหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 
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หลอดลมอักเสบเร้ือรัง 
( Chronic Bronchitis ) 

 
หลอดลมอักเสบเรื้อรัง เปนโรคของหลอดลมท่ีเกิดการอักเสบเรื้อรัง ทําใหเกิดอาการไอมีเสมหะ

เร้ือรัง เปน ๆ หาย ๆ นานหลายป การอักเสบเรื้อรังของหลอดลม เปนเวลานานทําใหเกิดหลอดลมอุด
กั้น เกิดอาการหายใจลําบาก มีเสียงวี้ด และสมรรถภาพปอดเสียไป ปจจุบันหลอดลมอักเสบเรื้อรัง จัด
อยูในกลุมโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic obstructive pulmonary disease: COPD) ซึ่งประกอบดวย 
โรคถุงลมโปงพองและหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (emphysema and chronic bronchitis) โดยหลอดลม
อักเสบเรื้อรัง มีคําจํากัดความในทางคลินิก หมายถึง โรคท่ีมีอาการไอมีเสมหะเรื้อรัง นานอยางนอย ปละ 
3 เดือน เปนเวลา 2 ปติดตอกัน โดยไดตัดสาเหตุจากโรคอ่ืน ๆ ท่ีมีอาการไอมีเสมหะเรื้อรังคลายคลึงกัน
ออกไปแลว เชน วัณโรคปอด ฯ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังท้ังสองกลุมมีสาเหตุสําคัญมาจากการสูบบุหร่ีเปน
เวลานาน โดยมีอาการรุนแรงขึ้นเปนระยะเม่ือมีปจจัยกระตุน เชน การติดเชื้อทางเดินหายใจ ฝุนควัน
และสารระคายเคืองตาง ๆ  

การแพทยแผนจีนจัดโรคน้ีอยูในกลุมอาการไอ (KeSou) และหอบหืด (Chaun Zheng) เกดิจาก
การกระทําของปจจัยกอโรคภายนอก ทําใหชี่ปอดไหลเวียนลงลางไมได หรือเกิดจากเสลดชื้นกระทําตอ
ปอด หรือเปนผลกระทบมาไตพรองจากการเจ็บปวยเรื้อรัง 
 

สาเหตุและการวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1.  เสลดช้ืนกระทําตอปอด  

อาการ:  ไอมีเสมหะสีขาวเหนียวปริมาณมาก  รูสึกจุกแนนหนาอกและลิ้นป  เบ่ืออาหาร  
ลิ้น:  ฝาขาว เหนียว  
ชีพจร:  ชีพจรตึง-ลื่น (Xian-HuaMai) 

2.  อินไตและปอดพรอง 
อาการ:  ไอมีเสมหะเหนียวปริมาณเล็กนอย  มึนงง  เอวและเขาปวดและออนแรง  
 รูสึกรอนในอกและฝามือฝาเทา  ปากแหง  คอแหง  
ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝานอย  
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ชีพจร:  ชีพจรเล็ก-เร็ว (Xi-ShuMai) 

3.  หยางไตและมามพรอง  
อาการ:  ไอ  หายใจต้ืนหรือหอบหืด  เบ่ืออาหาร  อุจจาระเหลว  
 เอวและเขาออนแรง-ปวดและเยน็  
ลิ้น:  ลิ้นซีด ฝาขาว  
ชีพจร:  ชีพจรจมออน (RouMai) 

 

การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 

1.1 เสลดช้ืนกระทําตอปอด  
หลักการ: บํารุงมาม ขจัดความชื้น สลายเสลด บรรเทาไอ  
จุดหลัก:  บํารุงหรือรมยา ZuSanLi (ST36)  
  บํารุงระบายเทากันหรือรมยา FeiShu (BL13),  PiShu (BL20)  
  ระบาย FengLong (ST40),  TaiYuan (LU9)  
จุดเสริม:  หายใจลําบากหรือจับหืด: ระบาย DanZhong (CV17);  
   บํารุง  QiHai (CV6);  
   บํารุงระบายเทากัน TianTu (CV22)  
อธิบาย: PiShu (BL20), ZuSanLi (ST36), FengLong (ST40) เสริมหนาท่ีมามในการแปร

สภาพเสลดชื้น; FeiShu (BL13) จุดอวัยวะหลังของปอด เพื่อกระจายชี่ปอดและบรรเทาไอ; TaiYuan 

(LU9) เสริมกับ FeiShu (BL13) ในการกระจายชี่ปอดและบรรเทาไอ 
1.2 อินไตและปอดพรอง  
หลักการ: บํารุงไต บํารุงปอด แกไอ  
จุดหลัก:  บํารุง FeiShu (BL13),  GaoHuang (BL43),  ShenShu (BL23),  

  TaiXi (KI3),  ChiZe (LU5),  TianTu (CV22).  
จุดเสริม:  อาการรุนแรง: บํารุง ZhaoHai (KI6),  LieQue (LU7)  
  เหงื่อออกกลางคืน: บํารุง YinXi (HT6)  
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อธิบาย: FeiShu (BL13), GaoHuangShu (BL43), ChiZe (LU5) เสริมบํารุงอินปอด; 

ShenShu (BL23), TaiXi (KI3) บํารุงอินไต; TianTu (CV22) กระจายชี่ปอดและบรรเทาไอ 

1.3 หยางไตและมามพรอง  
หลักการ: อุนหยาง เสริมมาม บํารุงปอดและไต  
จุดหลัก:  บํารุงหรือรมยา FeiShu (BL13),  ShenShu (BL23),  PiShu (BL20),  

 ZuSanLi (ST36),  FengLong (ST40),  YuJi (LU10),  TianTu (CV22).  
จุดเสริม:  บวมและปสสาวะขัด: ระบายหรือรมยา  YinLingQuan (SP9)   
  อึดอัดหนาอกและใจสั่น: บํารุง XinShu (BL15),  NeiGuan (PC6)  
อธิบาย: FeiShu (BL13), ShenShu (BL23), PiShu (BL20) จุดอวัยวะหลังของปอด ไตและ

มามตามลําดับ เสริมบํารุงชี่หยางของอวัยวะท้ังสาม; ZuSanLi (ST36), FengLong (ST40) เสริมบํารุง
จงเจียวและเปลี่ยนรูปเสลด; YuJi (LU10), TianTu (CV22) กระจายชี่ปอดและบรรเทาไอ 
2.  การฝงเข็มหู 

เลือกจุด:  Bronchi,  Lung,  Chest,  Spleen,  Kidney,   

 Large intestine,  Endocrine,  ShenMen.  
วิธีการ: เลือกใชคร้ังละ 2 - 3 จุด กระตุนแรงปานกลางถึงมาก คาเข็มไว 30 นาที ใหการรักษาวนั

ละครั้ง หรือติดเม็ดกดจุดหู หรือเข็มกด คาไวกระตุนเปนระยะ  
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 ST36 -  
 BL13 -  
 BL20 -  
 ST40  
 LU9  
 CV17  
 CV6  
 CV22  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รูป 4.24 จุดรักษาหลอดลมอักเสบเรื้อรงัจากเสลดช้ืนกระทําตอปอด 
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 BL13  
 BL43  
 BL23  
 KI3  
 LU5  
 CV22  
 KI6  
 LU7  
 HT6  

 
 
 

รูป 4.25 จุดรักษาหลอดลมอักเสบเรื้อรงัจากอินไตและปอดพรอง 
 

 
 BL13 -  
 BL23 -  
 BL20 -  
 ST36 -  
 ST40 -  
 LU10 -  
 CV22 -  
 SP9 -  
 BL15  
 PC6  

 
 
 
 

รูป 4.26 จุดรักษาหลอดลมอักเสบเรื้อรงัจากหยางไตและมามพรอง 



      การฝงเข็ม รมยา เลม 2 
 

184 

☯ โรคระบบหู คอ จมูก ☯ 
 

อาการวิงเวียนศีรษะ   
( Dizziness and Vertigo ) 

 
การแพทยแผนจีน เรียกวา XuanYun คําวา Xuan แปลวา ตาลาย Yun แปลวา มึนงงศีรษะ 

ประกอบดวยอาการหนามืด ตาลาย วิงเวยีนศีรษะ มีความรูสึกคลายสิ่งรอบตัวหมุนได ในการแพทย
แผนปจจุบันพบบอยในโรค Meiniere’s disease โรคของกระดูกตนคอ โดยท่ัวไปเกิดจากโรคของ
หลอดเลือดรวมท้ังโลหิตจาง เชน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง เปนตน 
 

สาเหตุการเกิดโรค 
1. มามกระเพาะอาหารพรอง ทําใหเกิดเสลด 
2. หยางตับแกรง ทําใหเกิดไฟ นานเขาทําใหเกิดลม 
3. อินตับพรอง ทําใหชี่เลือดพรอง 
4. การขาดสารอาหาร 

 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1.  ชี่และเลอืดพรอง 

อาการ:  วิงเวียนศีรษะ  หนามืดตาลาย  สีหนาซีดขาว  ออนเพลีย  ใจสัน่  ทองอืด  เบ่ืออาหาร 
ลิ้น:  ลิ้นซีด ฝาขาวบาง  
ชีพจร:  ชีพจรเล็ก-จมออน (Xi-RouMai) 

2.  หยางตับแกรง 
อาการ:  เวียนศีรษะ  ปวดศีรษะ  ปวดกระบอกตา  หนาแดงตาแดง  มีเสียงดังในหู   
 หงุดหงิด  โกรธงาย  นอนไมหลับ  ฝนมาก  รูสึกขมในปาก  
ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝาเหลือง  
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ชีพจร:  ชีพจรตึง-เร็ว (Xian-ShuMai) 
3.  สารจําเปนของไตพรอง 
 อาการ: เวียนศีรษะแบบกลวง ๆ วิตกจริต  กลัว  ความจําไมดี  นอนไมหลับ  ฝนมาก  
  มีอาการปวดหรือออนแรงท่ีแขนขาและหัวเขา  ความสามารถในการไดยินลดนอยลง  
  หูอื้อ  หูดับ  นํ้าอสุจิเคลื่อน  ถามีอินพรองรวม จะรูสึกตัวรอนและเหงื่อออกกลางคืน  
 ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝานอย  
 ชีพจร:  ชีพจรจม-เร็ว (Chen-ShuMai) 

4.  ความช้ืนและเสลดสะสมในจงเจียว  
อาการ:  เวียนศีรษะและรูสึกสิง่รอบตัวหมุนได  รูสึกหนักอึ้งท่ีศีรษะ  อึดอัดในทรวงอก  คลื่นไส 
 อาเจียนออกมาเปนเสมหะและนํ้าลาย  กระวนกระวาย  ปากเหนียว  เบ่ืออาหาร  
ลิ้น:  ลิ้นซีด ฝาขาวเหนียว  
ชีพจร: ชีพจรตึง-ลื่น (Xian-HuaMai) 

 

การรักษา 
1. การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 
 จุดหลัก: BaiHui (GV20),  FengChi (GB20),  XuanZhong (GB39),  

   TouWei (ST8),  TaiYang (EX-HN5). 

 จุดเสริม:  ชี่และเลือดพรอง: PiShu (BL20),  ZuSanLi (ST36),  QiHai (CV6), 

    GuanYuan (CV4),  XueHai (SP10).  

   หยางตับแกรง:  GanShu (BL18),  ShenShu (BL23),  XingJian (LR2),  

    XiaXi (GB43),  TaiChong (LR3),  TaiXi (KI3). 

   สารจําเปนในไตพรอง: ShenShu (BL23),  TaiXi (KI3),  SanYinJiao (SP6), 

   GuanYuan (CV4),  XuanZhong (GB39),  DaZhong (KI4).  
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   ความชื้นและเสลดสะสมในจงเจียว: PiShu (BL20),  WeiShu (BL21),  

     FengLong (ST40),  YinLingQuan (SP9),  

     ZhongWan (CV12),  NeiGuan (PC6). 

 หมายเหตุ: กรณีท่ีชี่และเลือด สารจําเปนในไตพรอง ใหกระตุนเข็มบํารุงท่ีจุด BaiHui (GV20) 
และ FengChi (GB20) หรือใชรวมกับการรมยา 

2.  การฝงเข็มหู  

 เลือกจุด: Kidney (CO10), Ear Shenmen (TF4), Occiput (AT3), ตอมหมวกไต, 
Subcortex, จุดหนาผาก, Internal Ear (LO6) และ Brain (AT3,4i) 

 วิธีการ: เลือกใชคร้ังละ 2 - 3 จุด กระตุนเข็มแรงปานกลางถึงแรงมาก คาเข็มไว 20-30 นาที โดย
กระตุนเข็มซ้ําทุก 5 นาที ระหวางคาเข็ม 

3.  การฝงเข็มศีรษะ 
 ตําแหนง: Vertigo-auditory zone ท้ังสองขาง ไดผลดีอยางยิ่งตอการเวยีนศีรษะท่ีเกิดจาก
ประสาทหู  

วิธีการ: ฝงเข็มวันละครั้ง กระตุนเข็มปานกลาง คาเข็ม 20 - 30 นาที  
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  GV20 ‐  

  GB20 ‐  
  GB39  
  ST8  
  EX‐HN5  
  BL20 ‐  

  ST36 ‐  

  CV6 ‐  

  CV4 ‐  

  SP10 ‐  

  BL18  
  BL23  
  LR2  
  GB43  
  LR3  
  KI3  
  BL23  
  KI3  
  SP6  
  CV4  
  GB39  
  KI4  
  BL20  
  BL21  
  ST40  
  SP9  
  CV12  
  PC6  

รูป 4.27 จุดรักษาอาการวิงเวียนศีรษะ 
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โรคโพรงจมูกและไซนัสอักเสบ   
( Rhinosinusitis ) 

 
 โรคโพรงจมูกและไซนัสอักเสบ หมายถึง โรคท่ีมีการอักเสบของเยื่อบุ บริเวณโพรงจมูกและไซนัส 
อาการสําคัญ คือ มีนํ้ามูกมาก ปวดศีรษะ คัดแนนจมูก การรักษาท่ีไมเหมาะสม อาจทําใหอาการอักเสบ
เฉียบพลันเปลี่ยนเปนชนิดเรื้อรัง   
 

สาเหตุการเกิดโรค 
สาเหตุเกิดจาก ลมเย็นหรือลมรอนกอโรค เขากระทําตอปอด ทําใหมีความรอนสะสม กระทบตอ

เสนลมปราณบริเวณจมูก การรับประทานอาหารท่ีมีรสหวานจัด มันจัด ทําใหเกิดความชื้นสะสมภายใน 
เปนผลใหมีชี่ของตับติดขัด การติดขัดทําใหเกิดไฟในเสนลมปราณตับและถุงนํ้าดี ทําใหชี่และเลือดค่ังอุด
กั้นรูทวารของจมูกมีผลตอรูเปดของโพรงจมูกท่ีอยูดานบน   
 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1.  ลมเย็นภายนอก  
 อาการ:  คัดจมูก  นํ้ามูกใส  ปริมาณมาก  ปวดเม่ือยตามตัว  ไมมีเหงื่อ  กลัวหนาว  
 ลิ้น:  ลิ้นซีด ฝาขาว บาง  
 ชีพจร:  ชีพจรลอย-ตึงแนน  (Fu-JinMai) 

2.  ลมรอนภายนอก 
 อาการ:  คัดจมูกแตแหง  คันจมูก  ลมหายใจรอน  นํ้ามูกนอยเหลืองขน  มีไข  กลัวลม  
  ปวดศีรษะ  เจ็บคอ  คอแหง  
 ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝาขาวหรือเหลืองเล็กนอย 
 ชีพจร:  ชีพจรลอย-เร็ว (Fu-ShuMai) 

3.  ชี่ติดขัดเลอืดคั่ง 
 อาการ:  นํ้ามูกเหนียวปริมาณมาก  สีขาวหรือเหลืองขน  การรับกลิ่นลดลง  
 ลิ้น:  ลิ้นแดงหรือมีจุดจ้ําเลือด  
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 ชีพจร:  ชีพจรตึง-เล็ก-ฝด (Xian-Xi-SeMai) 
4.  ชี่พรอง เสียช่ีตกคาง 
 อาการ:  คัดจมูกเรื้อรังมากบางนอยบาง  กลางคืนมีอาการมากกวากลางวัน  นํ้ามูกเหนียวแตใส 

เม่ืออากาศเย็นอาการจะรุนแรงขึน้  รูสึกวิงเวยีนและหนักศีรษะ    
 ลิ้น:  ลิ้นแดงออน ฝาขาวบาง  
 ชีพจร:  ชีพจรคอนขางชา (HuanMai) 

 

การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 
 หลักการ: ขจัดลม ระบายความรอน กระจายชีป่อด เปดทวารจมูก กําจัดไฟตับและถุงนํ้าดี  
 จุดหลัก:   YingXiang (LI20), BiTong (EX-HN8), YinTang (EX-HN3), HeGu (LI4) 

 จุดเสริม:  ลมเย็นภายนอก: LieQue (LU7),  FengChi (GB20)  
   ลมรอนจากภายนอก: QuChi (LI11),  WaiGuan (TE5)  
   ชี่ติดขัดเลือดค่ัง: GeShu (BL17)  
   ชี่พรอง เสียชี่ตกคาง: BaiHui (GV20) 
    ชี่ปอดพรอง: FeiShu (BL13),  TaiYuan (LU9)  
    ชี่มามพรอง: PiShu (BL20),  ZuSanLi (ST36)  
    ไตพรอง: MingMen (GV4),  ShenShu (BL23) 

2.  การฝงเข็มหู  
เลือกจุด:  External Nose,  Internal Nose,  Forehead,  Lung,  

 Large intestine,  Adrenal gland,  Spleen,  Kidney.  
 วิธีการ: เลือกใชคร้ังละ 2 - 3 จุด ปกเข็มและกระตุนระบาย คาเข็มไว 1 ชั่วโมง รักษาวันละคร้ัง 
สลับหู สามารถใชไดท้ังเข็มติดผิวหนัง หรือการกดดวยเม็ดหวังปูหลิวสิง 10 ครั้ง เปน 1 รอบการรักษา 
3.  การรมยา  

เลือกจุด: XinHui (GV22),  XuanZhong (GB39),  BaiHui (GV20) 
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 วิธีการ: รมยาดวย Indirect moxibustion โดยใช Moxa cone ค่ันดวยขิงขนาดหนา 0.1 ชุน   
เผาจนกระท่ังขิงเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลเทา โดยปกติประมาณ 4 - 5 cones ตอคร้ังตอวัน กระตุนท่ีจุด 
XinHui (GV22) 3 - 5 ครั้ง หากยังไมไดผลใหเปลี่ยนมาใชจุด XuanZhong (GB39) หากยังไม
เกิดผล ใหรมยา BaiHui (GV20) ประมาณ 10 - 20 นาที 

หมายเหตุ 
1. แมวาการฝงเข็มจะไดผลดีสําหรับอาการนํ้ามูกไหล แตควรใหการรักษาแบบผสมผสานรวม

ดวย เชน การใหยา (ยาแผนจีนหรือยาแผนปจจุบัน) เพ่ือหยุดยั้งโรคใหไดในระยะเฉียบพลัน เพราะหาก
วาเปนแบบเรื้อรังแลว การรักษาจะมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น  

2. รายท่ีเปนเรื้อรังบอยครั้ง ควรสงผูปวยไปรับการตรวจพิเศษ เพราะอาจมีสาเหตุมาจากเน้ืองอก 

 
  LI20  
  EX-HN8  
  EX-HN3  
  LI4  
  LU7  
  GB20  
  LI11  
  TE5  
  BL17  
  GV20  
  BL13  
  LU9  
  BL20  
  ST36  
  GV4  
  BL23  

 
 

รูป 4.28 จุดรักษาโรคโพรงจมูกและไซนัสอักเสบ 
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โรคเยื่อบจุมูกอักเสบจากภูมแิพ 
( Allergic Rhinitis ) 

  
 โรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ มีลักษณะทางคลินิก คือ มีนํ้ามูกไหลเปนครั้งคราว คัดจมูกและ
จาม พบไดในผูปวยทุกอายุ และพบบอยในชวงการเปลี่ยนผานฤดูกาล อาการมักจะเปนยาวนาน บาง
รายอาจมีภาวะแทรกซอนดวย โรคริดสีดวงจมูก (Nasal polyp) การแพทยแผนจีนเรียกวา “BiQiu” 
 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
 1. ปอดพรอง เกิดจากโรคของปอด เชน ไอ เปนหวัด หรือไมรักษาความอบอุนใหกับรางกาย 
 2. มามพรอง เกิดจากการรับประทานอาหารไมสุก มัน หวานเกิน รสจัด ครุนคิดมาก 
 3. ไตพรอง เกิดจากปวยดวยโรคเร้ือรังตาง ๆ จนไตออนแอ หรือสุขภาพออนแอแตกําเนิด 
 ท้ังสามสาเหตุทําให เวยชี่ (defensive qi) ไมสามารถปองกันสวนผิวของรางกาย ลมและความ
เย็นเขารุกรานรางกาย กระทบตอการทํางานของปอดกอใหเกิดโรค 
 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1.  ปอดพรอง   
 อาการ: คันจมูกจามบอย  นํ้ามูกใสปริมาณมาก  คัดจมูก  การดําเนินของโรครวดเร็ว  
  เกิดเร็วและหายเร็ว  บางรายมีอาการไอและพูดนอยรวมดวย  เสียงพูดเบาไรพลัง  
  เหงื่อออกงายตอนกลางวัน (จื้อฮั่น)  
 ลิ้น:  ลิ้นซีด ฝาบาง  
 ชีพจร:  ชีพจรพรอง-จมออน (Xu-RuoMai) 

2.  มามพรอง  
 อาการ:  มีอาการเปน ๆ หาย ๆ เปนเวลานาน  รวมกับคันจมูก  จามบอย  นํ้ามูกใสปริมาณมาก  
  คัดจมูก อาการรุนแรงขึ้นเม่ือทํางานเหน่ือยหรือตรากตรํา  บางรายอาจมีอาการทองอืด  
  เบ่ืออาหาร  แขนขาเม่ือยหนัก  ถายเหลว  
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 ลิ้น:  ลิ้นซีดมีรอยฟน ฝาขาว หรือขาวเหนียว 
 ชีพจร:  ชีพจรลอยออน-คอนขางชา (Ru-HuanMai) 

3.  ไตพรอง  
 อาการ:  มีอาการเรื้อรัง  คันจมูก  จามบอย  นํ้ามูกใสปริมาณมาก  คัดจมูก การไดกลิน่ลดลง 
  หรือเสียไป รวมกับรูสึกหนาวงาย มือเทาเย็น เม่ือยเอว เขาออน อสุจิเคลื่อน ถายเหลว  
 ลิ้น:  ลิ้นซีด ฝาขาว  
 ชีพจร:  ชีพจรจม-เล็ก (Chen-XiMai) 
 

การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 
 หลักการ: กําจัดสาเหตุท่ีทําใหเกิดโรค บํารุงปอด มาม ไต 
 จุดหลัก:  YingXiang (LI20),  HeGu (LI4),  TaiYuan(LU9),  

       ZuSanLi (ST36),   LieQue (LU7). 
 จุดเสริม:  ปอดพรอง:  FeiShu (BL13),   FengMen (BL12) 
   มามพรอง:  PiShu (BL20),   WeiShu (BL21)  
   ไตพรอง:  ShenShu (BL23),  MingMen (GV4)  
   คัดจมูกมาก:  YinTang (EX-HN3)  
   เสมหะมาก:  FengLong (ST40)  
   หูอื้อ:  TingGong (SI19) 

2.  การฝงเข็มหู 
 เลือกจุด:  Inner Nose,   External Nose,  Lung,  Spleen,  Kidney,  

  PingChuan,  Adrenal,  FengXi (Allergic Area),  Endocrine.  
 วิธีการ: เลือกใชคร้ังละ 2 - 3 จุด ปกเข็มและกระตุนแรง คาเข็ม 20 นาที รักษาวันละครั้ง สลบัหู
ซายขวา อาจติดเข็มกด หรือเมล็ดหวังปูหลวิสิง รักษา 10 คร้ังเปน 1 รอบการรักษา   
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3.  การครอบกระปุก 
เลือกจุด:  DaZhui (GV14),   FeiShu (BL13),   

GaoHuang (BL43),   ShenShu (BL23) 
 
 

 
 LI20  
 LI4  
 LU9  
 ST36  
 LU7  
 BL13 - ◎ 
 BL12 -  
 BL20 -  
 BL21 -  
 BL23 - ◎ 
 GV4 -  
 EX-HN3  
 ST40  
 SI19  

 
 
 

รูป 4.29 จุดรักษาโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ 
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กลองเสียงและคออักเสบเฉียบพลันและเร้ือรัง 
( Acute and Chronic Laryngopharyngitis ) 

 
 การอักเสบอยางเฉียบพลันและเรื้อรังของกลองเสียงและลําคอ พบไดบอยในชวงท่ีมีการเปลี่ยน 
แปลงของอากาศ อาการทางคลินิกท่ีสําคัญ คือ เจ็บคอ แสบรอนในชองคอ เน้ือเยื่อภายในกลองเสียง
บวม รูสึกคลายมีอะไรติดคอ อาการดังกลาวเหมือนมีการอุดกั้นอยางเฉียบพลันของลําคอ การแพทย
แผนจีน เรียกวา “เอียนโหวจงทง” (YanHouZhongTong : 咽喉肿痛 )  
 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
1.  ลมรอนภายนอกรุกรานเสนลมปราณปอด  
 ลมรอนค่ังอยูในลําคอ พิษรอนทําใหกลองเสยีง และลําคออักเสบเฉียบพลัน อาการท่ีสําคัญ คือ 
คอแหง รูสึกรอนผาวในลําคอ เหมือนมีสิ่งแปลกปลอมอยูในคอ 
2.  ความรอนสะสมในกระเพาะอาหารและลําไส  
 ความรอนสะสมกระจายไปตามเสนลมปราณหยางหมิง ไปท่ีคอเกิดอาการเจ็บคอ มักเกิดจากการ
รับประทานอาหารเผ็ดรอน ของทอด  
3.  อินปอด ตับและไตพรอง  
 ทําใหเกิดไฟพรองลอยขึ้นบน เกิดอาการเจ็บคอ    

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1.  ลมรอนภายนอกรุกรานเสนลมปราณปอด   

อาการ:  บวมแดงภายในลําคอ  ปวดแสบรอนและรูสึกอุดตันในลําคอ  อาจมีไข  กระหายนํ้า  
 เหงื่อออก  ปวดศีรษะ  ไอมีเสมหะ  ปสสาวะสีเขม  
ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝาขาวบาง หรือเหลืองเล็กนอย  
ชีพจร:  ชีพจรลอย-เร็ว (Fu-ShuMai)  
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2.  ความรอนสะสมในกระเพาะอาหารและลําไส  
 อาการ: ลําคอบวมแดง  ปวดแสบรอน  รูสึกกลืนลําบาก  ไขสงู  คอแหง  กระหายนํ้า  
  ปวดศีรษะ  เสมหะเหลืองเหนียว  ทองผูก  ปสสาวะนอยสีเขม  
 ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝาเหลือง  
 ชีพจร:  ชีพจรลื่น-เร็ว (Hua-ShuMai) 

3.  อินปอด ตับและไตพรอง  
 อาการ:  ลําคอบวมเล็กนอย  เจ็บคอ  คอแดงไมมาก  กลืนไมคลองคอ  คอแหง   
  เสียงแหบแหง  ฝามือฝาเทารอน  กลางคืนจะรูสึกคอแหงมากแตไมกระหายนํ้า  
 ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝานอย  
 ชีพจร:  ชีพจรเล็ก-เร็ว (Xi-ShuMai)  

การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 
 จุดหลัก:  TianRong (SI17),  LieQue (LU7),  ZhaoHai (KI6),  HeGu (LI4)  
 จุดเสริม:  ลมรอน:  ChiZe (LU5),  WaiGuan (TE5),  ShaoShang (LU11)  
  ความรอนสะสมในกระเพาะอาหารและลําไส:  NeiTing (ST44),  QuChi (LI11) 

  อินปอด ตับ และไตพรอง: TaiXi (KI3), YongQuan (KI1), SanYinJiao (SP6)  
  ลําคอปวดบวมมาก:  TianTu (CV22),  AShi  
  เสียงแหบแหง:  FuLiu (KI7),  FuTu (LI18)  
  ทองผูก:  QuChi (LI11),  ZhiGou (TE6)  
  ชวยการกลืน:  LieQue (LU7),  ZhaoHai (KI6) สองจดุน้ีกระตุนเขม็พรอมกบัให
ผูปวยกลืนนํ้าลาย หรือ เจาะปลอยเลือดท่ี ShaoShang (LU11) 

2.  การฝงเข็มหู 
 เลือกจุด:  Throat,  Lung,  Kidney  และ  Lower Tragus 
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 SI17  
 LU7  
 KI6  
 LI4  
 LU5  
 TE5  
 LU11  
 ST44  
 LI11  
 KI3  
 KI1  
 SP6  
 CV22  
 KI7  
 LI18  
 LI11  
 TE6  
 LU7  
 KI6  
 LU11  

 
 
 

รูป 4.30 จุดรักษากลองเสียงและลําคออักเสบเฉียบพลนั และเรื้อรงั 
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หูอื้อ และ หูหนวก  
( Tinnitus and Deafness ) 

 
อาการหูอื้อและหูหนวก เปนความผิดปกติของการไดยิน มีสาเหตุจากโรคตาง ๆ อาการหูอื้อจะมี

เสียงความถี่สูงคลายเสียงแมลง หรือเสียงความถี่ตํ่าคลายเสียงเครื่องจักรในหู สวนอาการหูหนวก จะ
สูญเสียการไดยินอยางสิ้นเชิง ท้ังสองอาการมีความคลายคลึงกันในดานของสาเหตุ การเกิด และการ
รักษา การแพทยแผนจีนเรียกกลุมอาการน้ีวา “เออรหมิง และ เออรหลง” (Er Ming, Er Long) 
 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
1. ลมภายนอกเขากระทํา ลมภายนอกจะทําใหเกิดการอุดกั้นของทวารหู  
2. ไฟตับและถุงน้ําดีท่ีมากเกินไป มีทิศทางขึ้นสูเบ้ืองบน ทําใหเกิดอุดกั้นของการกระจายชี่ ใน

เสนลมปราณเสาหยาง  
3. เสลดและไฟ เกิดจากอารมณหรืออาหารการกินทําใหเกิดการสะสมของเสลดและความรอน  
4. มามและกระเพาะอาหารพรอง เกิดจากการรับประทานอาหารไมสุก มัน หวานเกิน รสจัด 

ครุนคิดมาก  
5. สารจําเปนของไตพรอง เกิดจากสุขภาพออนแอแตกําเนิด ปวยดวยโรคเรื้อรังตาง ๆ จนไต

ออนแอ อายุมาก พักผอนไมพอ มีเพศสัมพันธมากเกินไป ทําใหจิงชีไ่มสามารถขึ้นไปหลอเลีย้งทวารหูได 
การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1.  ลมภายนอกเขากระทํา 
 อาการ: มักเร่ิมจากการเปนหวัด  ตามดวยอาการหูอื้อ  หูหนวกหรือรูสกึแนนตึงในหู  
  รวมกับมีอาการปวดศีรษะ  กลัวลม  มีไข  ปากแหง  
 ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝาขาว-บาง หรือเหลือง-บาง  
 ชีพจร:  ชีพจรลอย-เร็ว (Fu-ShuMai)  
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2.  ไฟตับและถุงนํ้าดีที่มากเกินไป  

อาการ: เม่ือมีอาการโกรธจะทําใหอาการทางหูมากขึ้น  อาจมีอาการปวดหนักในหู  

 รวมกับปวดศีรษะ  หนาแดง  ขมในปาก  คอแหง  หงุดหงิด  โมโหงาย  ทองผูก  

ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝาเหลือง  

ชีพจร:  ชีพจรตึง-เร็ว (Xian-ShuMai) 
3.  เสลดและไฟ   

อาการ: มีเสียงความถี่สงูในหูคลายเสียงจักจั่น  การไดยินลดลง   
 รวมกับวิงเวียนศีรษะ  ตาลาย  แนนหนาอก  เสมหะมาก  
ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝาเหลืองเหนียว  
ชีพจร:  ชีพจรตึง-ลื่น (Xian-HuaMai) 

4.  มามและกระเพาะอาหารพรอง 
อาการ:  อาการเสียงดังในหูเปนพัก ๆ ดังบางคอยบาง  ทานอาหารไดนอย  ทองอืดแนน  
 มักถายเหลว  อาการจะเปนมากขึ้นเม่ือตรากตรํา  หากไดพักผอนอาการจะดีขึ้น  
ลิ้น:  ลิ้นซีด ฝาบางขาว หรือเหนียวเล็กนอย 
ชีพจร:  ชีพจรเล็ก-จมออน (Xi-RuoMai) 

5.  สารจําเปนของไตพรอง   
อาการ:  การไดยินลดลงเรื่อย ๆ จนไมไดยิน  อาการหูอื้อจะชัดเจนในเวลากลางคืน  
 รวมกับนอนไมหลับ  วิงเวียนศีรษะ  ปวดเม่ือยเอวและเขาออนแรง  
ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝานอยหรือไมมีฝา  
ชีพจร:  ชีพจรเล็ก-ตึง หรือ ชีพจรจมออน (Xi-XianMai or RuoMai) 
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การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 

 จุดหลัก:   ErMen (TE21),  TingGong (SI19),  TingHui (GB2),   

  YiFeng (TE17),  ZhongZhu (TE 3),  XiaXi (GB43).   

จุดเสริม:  ลมภายนอกเขากระทํา:  FengChi (GB20),  WaiGuan (TE5),  HeGu (LI4)  
  ไฟตับและถงุนํ้าดีมากเกินไป: XingJian (LR2),  QiuXu (GB40),  
  ZuLinQi (GB41)  
  เสมหะและไฟ: FengLong (ST40),  NeiTing (ST44) 
  มาม-กระเพาะอาหารพรอง: QiHai (CV6), ZuSanLi (ST36), PiShu (BL20)  
  สารจําเปนของไตพรอง: ShenShu (BL23),  TaiXi (KI3),  GuanYuan (CV4) 

2.  การฝงเข็มหู 
 เลือกจุด:  Kidney,  Liver,  Gall bladder,  Triple Energizer,  Internal  Ear,  

  External  Ear,  Temporal,  Subcortex  

3.  การฉีดยาเขาจุดฝงเข็ม  
 เลือกจุด: TingGong (SI19),  YiFeng (TE17),  ShenShu (BL23),  

  YangLingQuan (GB34),  WanGu (GB12).  

4.  การฝงเข็มศีรษะ  
เลือกใชบริเวณ Vertigo and hearing areas ท้ังสองขาง กระตุนเข็มเปนครั้งคราว คาเข็มไว 30 

นาที ทําเชนน้ีวันเวนวัน วิธีน้ีใชสําหรับสาเหตุท่ีเกิดจาก หูหนวกจากเสนประสาทหูเสื่อม 
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 TE21  
 SI19  
 GB2  
 TE17  
 TE3  
 GB43  
 GB20  
 TE5  
 LI4  
 LR2  
 GB40  
 GB41  
 ST40  
 ST44  
 CV6  
 ST36  
 BL20  
 BL23  
 KI3  
 CV4  

 
 
 
 

รูป 4.31 จุดรักษาอาการหูอื้อ และหูหนวก 
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ความผิดปกติของขอตอกระดูกขากรรไกร 
( Temporomandibular Joint Dysfunction ) 

 
ความผิดปกติของขอตอกระดูกขากรรไกร ทําใหเกิดอาการปวดของขอตอกระดูกขากรรไกร 

เกิดขึ้นไดท้ังขางเดียวและสองขาง อาการปวดมากขึ้นในขณะเค้ียวอาหารหรืออาปากกวาง อาจมีเสียงดัง 
การเคลื่อนไหวกรามติดขัด ผิวหนังภายนอกไมมีการบวม อาการจะเปน ๆ หาย ๆ อยูหลายครั้ง หลาย
เดือนถึงหลายป มักพบในกลุมอายุ 20 - 40 ป โดยมีสาเหตุมาจากลมเย็นภายนอกเขากระทําตอเสน
ลมปราณ ทําใหเกิดการอุดตัน หรือเกิดจากการอุดตันของชี่และเลือด จากการไดรับอุบัติเหตุ  
 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
1. ความเยน็ช้ืนภายนอก ความเย็นทําใหเกิดการหดร้ังของเสนเอ็น สงผลตอการไหลเวียนของ

เลือดลม ในบริเวณน้ัน  
2. การอุดตันของช่ีและเลือด เกิดจากการบาดเจ็บบริเวณขอตอ จากอุบัติเหตุภายนอก หรือการ

ใชงานมากเกินไป เชน การเค้ียวอาหารท่ีแข็งหรือเหนียวหรือนานเกินไป การอาปากกวางเกินปกติ  
3. ความผิดปกติแตกําเนิดของขอกระดูกขากรรไกร ชี่ไตบกพรองทําใหการพัฒนาการกระดูก

และโครงสรางผดิปกติ 
 

การรักษา 
1. การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 

 จุดหลัก:  XiaGuan (ST7),  TingGong (SI19),  HeGu (LI4),  JiaChe (ST6)  
 จุดเสริม:  ปวดบริเวณหู:  YiFeng (TE17)  
   หูอื้อ:  ErMen (TE21)  
   ปวดศีรษะ:  TaiYang (EX-HN5),  FengChi (GB20)  
   เวียนศีรษะ:  FengChi (GB20)  
 หมายเหตุ: การรมยาท่ีจุด XiaGuan (ST7) จะชวยขับไลความเย็นชื้น 
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 ST7 -  
 SI19  
 LI4  
 ST6  
 TE17  
 TE21  
 EX-HN5  
 GB20  
 GB20  

 
 
 
 
 

รูป 4.32 จุดรักษาความผิดปกติของขอตอกระดูกขากรรไกร 
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☯ โรคระบบประสาท  ☯ 
 

โรคหลอดเลือดสมอง 
 ( Cerebrovascular Accident or Stroke ) 

 
โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular disease) เปนกลุมโรคของความผิดปกติของสมองท่ี

เกิดจากปญหาของหลอดเลือดท่ีหลอเลี้ยงสมอง อาการและอาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมองมี
หลายรูปแบบขึ้นอยูกับตําแหนงและลักษณะของพยาธิสภาพ โดยสวนใหญท่ีมักพบเห็นไดชัดเจน คือ 
อาการอัมพฤกษหรืออัมพาตคร่ึงซีก สาเหตุหลัก 2 อันดับแรก ไดแก สมองขาดเลือดจากหลอดเลือด
สมองตีบหรืออุดตัน และเลือดออกในสมองจากหลอดเลือดสมองแตก  

อาการของโรคหลอดเลือดสมองมักเกิดขึ้นอยางฉับพลันทันที โดยไมมีสัญญาณเตือนมากอน 
คลายกับการเกิดอุบัติเหตุ จึงมักเรียกวา Cerebrovascular Accident (CVA) หรือ Stroke ซึ่งจัดเปน
ภาวะฉุกเฉิน มีลักษณะสูญเสียความรูสึกทันที หรือ อัมพาตครึ่งชีก พูดไมชัด ปากเบ้ียว หนังตาตก  
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็วคลาย “ลม” ในการแพทยแผนจีนเรียกกลุมอาการน้ีวา จงเฟง 
(ZhongFeng) หรือ Windstroke คลายคลึงกับการแพทยแผนไทยเรียกวา “โรคลมปจจุบัน” โดยกอน
เกิดโรค ผูปวยบางรายอาจมีอาการนํา คือ เวียนศีรษะและชาแขนขา ออนเพลีย จิตใจ กระสับกระสาย 
 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
บอยครั้งพบในคนสูงอายุและสุขภาพไมดี  มีลักษณะ  บนแกรง ลางพรอง 
1.พบในคนท่ีชอบรับประทานอาหารมีไขมันมาก และชอบด่ืมแอลกอฮอล สงผลใหรบกวนการ

ทํางานของมาม เปนเหตุใหมีความชื้นมาก กอใหเกิดการสะสมของเสลดและเปลี่ยนเปนความรอน  
2.คนสูงอายุหรือ ผูปวยท่ีทํางานหนักหรือมีเพศสัมพันธมาก ทําใหอินไตพรอง หยางตับแกรง 
3. อารมณกังวลครุนคิดมาก อารมณโกรธ  ทําใหเสียสมดุลอิน-หยาง  เกิดหยางตับและไฟหัวใจกําเริบ 
4. ชี่และเลือดพรอง ทําใหเกิดการไหลเวียนของเสนลมปราณไมคลองจนอุดตัน เสนเอ็นและ

กลามเน้ือขาดการหลอเลี้ยง ทําใหเกิดตัวกอโรคชนิดลม 
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แผนภูมิท่ี 1 แสดงสรุปสาเหตุและกลไกการเกิดโรค 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1. ชนิดเปนตามอวัยวะภายใน (จงจั้งฝู ZhongZangFu)  เปนชนิดท่ีมีอาการหนัก แบงเปน 

1.1 กลุมอาการปด (Tense Syndrome: BiZheng)  
อาการ: มีอาการวูบหมดสติลมลงทันที  ตาเหลือกคาง  กัดฟน  มือเทากําแนน  หนาและหูแดง 
 หายใจแรง  เสมหะในคอมาก  ปสสาวะไมออก  ทองผูก  
ลิ้น:  ลิ้นแดง  ฝาหนาเหลือง หรือเทาเขม 
ชีพจร:  ชีพจรเร็ว-ตึง-ใหญแรง (Shu-Xian-HongMai) 
วิเคราะหอาการ: หยางตับทําใหเกิดลม มีผลใหชี่และเลือดโหมขึ้นบน รวมกับมีการสะสมของ

เสลดและไฟ รบกวนสมอง ทําใหเกิดหมดสติทันที กํามือแนน กัดฟนแนน หายใจมีเสียงดัง ปสสาวะไม
ออก ทองผูก การท่ีมีลมและเสลดมาก ทําใหมีเสียงกรนในลําคอ,  ลิ้นแดง มีฝาเหนียวเหลืองหรือเทาดํา 
และชีพจรเร็ว-ตึง-ใหญแรง บงถึงลมผสมกับเสลดความรอนและไฟ 

ไฟหยางตับ
ลุกโชน 

ZhongFeng 
Windstroke 

รับประทานอาหารมัน
มาก ดื่มเหลา กินไม
เหมาะสม 

สะสมของความช้ืน
และเสลด 

การอุดตัน
ของจิงล่ัว 

อินไตพรอง 
หยางตับแกรง    

 การรบกวนทางอารมณ เกิดไฟในหัวใจมากข้ึน ไฟหยางตับลุก 
โชนทันทีทันใด 

ช่ีและเลือดพรอง เกิดการโจมตีของ
ลมกอโรค 

ลมตับพัดลอยข้ึน
บน 

อายุมากหรือทํางานหนัก 
มีเพศสัมพันธมาก 
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1.2 กลุมอาการเปด (Flaccid Syndrome: TuoZheng)   
อาการ:  หมดสติ  มือแบ  มือเทาเย็น  ตาปด  ซีด  เหงื่อออกบริเวณศีรษะและใบหนา  
 มีเสียงกรนอาปากคาง  อาจมีอุจจาระปสสาวะราด  
ลิ้น:  ลิ้นซีด หดร้ัง มีฝาขาวเหนียว 
ชีพจร:  ชีพจรลอยกระจาย (SanMai)  
วิเคราะหอาการ: เน่ืองจากการพรองอยางรุนแรงของ เหยวียนชี่  ทําใหเกิดการแยกของอินและห

ยาง และทําใหชี่ของอวัยวะภายในตาง ๆ หมดกําลัง มีอาการอาปากคาง ตาปด เสียงกรน หายใจแผวเบา 
แขนขาออนแรง กลั้นปสสาวะไมอยู, ลิ้นซีดหดร้ังและชีพจรลอยกระจาย เกิดเน่ืองจากมีการขาดเลือด
รวมกับไตหยางออนกําลัง 

2. ชนิดท่ีเปนตามเสนลมปราณ (จงจิงลั่ว: ZhongJingLuo)   
เปนชนิดเบาไมหมดสติ ซึ่งแบงเปน 2 กรณี คือ 

2.1 เปนเฉพาะตําแหนงจิงลั่ว ผูปวยไมหมดสติ (ไมกระทบอวัยวะภายใน) 
2.2 เปนระยะท่ีฟนคืนสติขึ้นมา หลังจากผานระยะท่ีกระทบอวัยวะภายในแลว แตเสนลมปราณ

ยังมีการอุดตัน 
วิเคราะหอาการ: เน่ืองจากมีลมและเสลดเขาไปในเสนลมปราณ ทําใหอินหยางเสียสมดุล หรือเกิด

จากกรณีท่ีเปนแบบจงจั้งฝูแลวเริ่มมีการฟนตัวดีขึ้น แตยังมีการอุดตันของลมและเสลดบริเวณเสน
ลมปราณ ทําใหยับยั้งการไหลเวียนของเลือดและชี่ 
 

การรักษา 
1. การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 
1.1 ชนิดเปนตามอวัยวะภายใน     

1.1.1  กรณีกลุมอาการปด 
หลักการ: ฟนคืนสติดวยวิธีเปดทวารสมองใหรูสึกตัว (醒脑开窍 XingNaoKaiQiao) ลดลม 

ไฟ เสลดท่ีคาง โดยการระบายท่ีจุดตามเสนลมปราณตู เสนลมปราณตับ และ 12 จุดจิ่ง (Jing-Well) 

ของท้ังสองมือ 
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จุดหลัก:  ShuiGou (GV26),  BaiHui (GV20),  FengLong (ST40),   

    TaiChong (LR3),  YongQuan (KI1) และ 12 จุดจิ่ง ไดแก  
    ShaoShang (LU11),  ShaoChong (HT9),  ZhongChong (PC9),  

    ShangYang (LI1),  GuanChong (TE1),  ShaoZe (SI1) ของท้ังสองมือ 

จุดเสริม:  กัดฟนแนน: XiaGuan (ST7),  JiaChe (ST6),  HeGu ( LI4)  

  Aphasia และลิ้นแข็ง: YaMen (GV15),  LianQuan (CV23),  TongLi (HT5)  
  มีเสียงเสมหะในลําคอ: TianTu (CV22),  FengLong (ST40)  
อธิบาย: ShuiGou (GV26) และ BaiHui (GV20) ชวยเปดทวารสมอง ปรับเสินใหรูสึกตัว มีผล

ชวยฟนคืนสติ; การปลอยเลือด 12 จุดจิ่ง ชวยขจัดความรอนและทําใหฟนคืนสติ; YongQuan (KI1) 
ชวยถายเทความรอนลงเบื้องลาง วิธีน้ีเปนการเลือกจุดรางกายสวนลางเพื่อรกัษาสวนบน;  

XiaGuan (ST7), JiaChe (ST6) และ HeGu (LI4) เปนการเลือกโดยใชหลักจุดเฉพาะท่ีและจดุ
ไกล ใชรักษาอาการกัดฟนแนน เน่ืองจากเสนลมปราณลําไสใหญและกระเพาะอาหารผานแกม; YaMen 

(GV15) และ LianQuan (CV23) เปนจุดเฉพาะท่ีและจุดใกลเคียงของลิ้น; TongLi (HT5) เปนจุดลั่ว
ของหัวใจชวยบรรเทาอาการลิ้นแข็ง เน่ืองจากลิน้เปนทวารเปดของหัวใจ; TianTu (CV22) มีสรรพคุณ
ชวยขับเสมหะ; FengLong (ST40) เปนจุดลั่วของเสนลมปราณกระเพาะอาหาร ชวยทําใหการทํางานของ
มามและกระเพาะอาหารดีขึ้น จึงชวยลดเสลด; TaiChong (LR3) ชวยทําใหหยางตับสงบ 

  1.1.2  กรณีกลุมอาการเปด 
หลักการ: รมยาท่ีเสนลมปราณเญ่ินเพ่ือเพ่ิมหยาง  
จุดหลัก: ShenQue (CV8) โดยรมยาผานเกลือ  
 QiHai (CV6) และ GuanYuan (CV4) ใชรมยาโดยตรงจนปลายมือปลายเทาอุนขึ้น 
อธิบาย: สามจุดหลักดังกลาว อยูสวนลางของทองบริเวณเสนลมปราณเญ่ิน เปนจุดหลักท่ีมี

ประสิทธิภาพรักษาภาวะหยางหลุด (Yang collapse) ได การรมยาบริเวณ GuanYuan (CV4) ซึ่งเปน
จุดท่ีพบกันของเสนลมปราณอิน 3 เสนสามารถเพ่ิมเหยวียนชี่ และดึงหยางกลับจากภาวะหยางหลุดได     

ในกรณีท่ีไมสามารถแยกวาเปนภาวะเปดหรือปด หามปลอยเลือดท่ีจุดจิ่ง (Jing-Well) ใหฝงเข็ม
ท่ีจุด ShuiGou (GV26) เพ่ือใหรูสึกตัว และจุด ZuSanLi (ST36) เพ่ือปรับสมดุลของรางกาย การ
ฝงเข็มท่ีจุด ShuiGou (GV26) ใชวิธีปกแบบนกกระจอกจกิ  
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1.2 ชนิดท่ีเปนตามเสนลมปราณ 
หลักการ: ใชจุดตามแนวเสนลมปราณตู และเสนลมปราณหยางของดานท่ีมีอาการเปนหลัก เพื่อ

ควบคุมชี่และเลือด แกไขภาวะอุดตันของเสนลมปราณ และกําจัดลม  
จุดหลัก:  BaiHui (GV20),  FengFu (GV16),  TongTian (BL7)   
  จุดแขน: JianYu (LI15),  QuChi (LI11),  WaiGuan (TE5),  HeGu (LI4)  
  จุดขา: HuanTiao (GB30),  YangLingQuan (GB34),   

  ZuSanLi (ST36),  JieXi (ST41).  
จุดเสริม:  กําจัดลมหยาง: ระบาย  FengChi (GB20) และ TaiChong (LR3) รวมกับ 
   บํารุง TaiXi (KI3) และ SanYinJiao (SP6)   
  ไฟหัวใจและตับเกิน: ระบาย DaLing (PC7) และ XingJian (LR2) รวมกับ 
    บํารุง TaiXi (KI3) 

  กรณีปากเบ้ียว:  DiCang (ST4)  และ JiaChe (ST6)   
อธิบาย: เสนลมปราณตู เปนทะเลของหยาง การใช BaiHui (GV20), FengFu (GV16) รวมกับ 

TongTian (BL7) สามารถกาํจัดลมและลดภาวะอุดตันของเสนลมปราณ ; FengChi (GB20) และ 
TaiChong (LR3) ใชเพ่ือลดลมและทําใหตับสงบ TaiXi (KI3) ใชบํารุงไตกระตุนใหเกิดไตอินเพื่อชวย
บํารุงตับ SanYinJiao (SP6) ใชบํารุงอินและทําใหหยางสงบ ; กรณีไฟหัวใจและตับเกิน DaLing (PC7) 
และ XingJian (LR2) ใชระบายและกําจัดไฟ TaiXi (KI3) ใชบํารุงอินซึง่ชวยลดไฟ;  DiCang (ST4) 
และ JiaChe (ST6) ใชเพ่ือสงเสริมใหการเคลื่อนไหวของชี ่ในเสนลมปราณรอบใบหนาดีขึ้น 

คัมภีรอวี่หลงจิง กลาววา ระยะแรกอาจฝงเข็มแบบบํารุงดานดีกอน แลวตามดวยฝงเข็มแบบ
ระบายดานท่ีมีพยาธิสภาพ  โดยใชจุด  ShouSanLi (LI10),   QuChi (LI11),   HeGu (LI4),  

JianJing (GB21),   HuanTiao (GB30),   YangLingQuan (GB34),   XuanZhong (GB39),   

YinLingQuan (SP9),   XueHai (SP10),   ZuSanLi (ST36),   KunLun (BL60). 
2. การฝงเข็มศีรษะ 

เลือกใชจุดฝงตรงขามดานท่ีมีอาการ  โดยฝงเขม็บริเวณ Motor area, Speech area 1 และ 2, 
Sensory area  

วิธีการ: ปนเข็ม 180-200 คร้ัง/นาที นาน 3 - 5 นาที คาเข็มไว 30 นาที โดยกระตุนเข็ม 3 รอบ 
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หมายเหตุ 
Windstroke   หมายถึง ภาวะ Cerebral Hemorrhage, Thrombosis, Embolism,  

Subarachnoid Hemorrhage 
 

การปองกัน   
ในคนสูงอายุท่ีมีภาวะชี่พรองและเสลดค่ัง หรือมีภาวะหยางตับเกิน มีอาการเวียนศีรษะ ใจสั่น  

อาจมีอาการนําเชน ลิ้นแข็ง พูดไมชัด และชาปลายน้ิว  ตองควบคุมอาหารและปรับสภาพชีวิตใหถูก
สุขลักษณะ เนนการออกกําลังกายและพักผอนใหเพียงพอ  รวมท้ังควบคุมปจจัยเสี่ยง เชน ความดันโลหิตสูง  

กรณีชี่พรอง ใชรมยาจุด ZuSanLi (ST36) และ XuanZhong (GB39) เพ่ือปองกันการเกิดซ้ํา 
 

 
 GV26  
 GV20  
 ST40  
 LR3  
 KI1  
 LU11  
 HT9  
 PC9  
 LI1  
 TE1  
 SI1  
 ST7  
 ST6  
 LI4  
 GV15  
 CV23  
 HT5  
 CV22  
 ST40  

รูป 4.33 จุดรักษากรณีกลุมปด 
 
 
 



บทท่ี 4 การรักษาโรคท่ีพบบอย   209 

 
 

 CV8  
 CV6  
 CV4  

 
 
 
 
 

รูป 4.34 จุดรักษากรณีกลุมเปด 
 GV20  
 GV16  
 BL7  
 LI15  
 LI11  
 TE5  
 LI4  
 GB30  
 GB34  
 ST36  
 ST41  
 GB20  
 LR3  
 KI3  
 SP6  
 PC7  
                                                        LR2    
 KI3    
 ST4    
 ST6  

 

รูป 4.35 จุดรักษาชนิดท่ีเปนตามจิงลั่ว 
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อัมพาตใบหนา 
( Facial  Paralysis ) 

 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
อัมพาตของใบหนา เกิดจากการอักเสบของเสนประสาทใบหนา หรือ เสนประสาทสมองคูท่ี 7  (Facial nerve) 

ดวยสาเหตุตาง ๆ อาการทางคลินิกพบวา มีอาการออนกําลงัของกลามเน้ือใบหนา ทําใหหลับตาไดไม
แนนสนิท และมุมปากเบ้ียวเอียงลง ปดปากไมสนิทแนน มีอาการเสียการรับรสของปลายลิ้นดานท่ีเปน 
และในระยะแรกของโรคอาจมีอาการปวดหลังใบหู ในทางการแพทยแผนจีนถามีเพียงปากเบ้ียว เรียกวา 
KouWai (口歪) หรือ KouPi (口僻) ถามีท้ังตาและปากเบ้ียว เรียกวา KouYanWaiXie (口眼歪斜) 
 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1.  ลมภายนอกกระทําตอเสนหยางหมิงและเสาหยาง   

อาการ:  ลมภายนอกกระทําตอเสนหยางหมิงและเสาหยาง ทําใหมีการอุดตันของชี่ในเสน
ลมปราณ จึงไมสามารถหลอเลีย้งกลามเน้ือใบหนาได ผูปวยจึงมีอาการปากเบี้ยว ปดปากไมแนน ปดตา
ไมแนน อาการเกิดขึ้นทันทีทันใด มีไข กลัวหนาว  

ลิ้น:  ลิ้นเล็ก ฝาขาว  
ชีพจร:  ชีพจรลอย (FuMai) 

2.  ชี่และเลอืดไมเพียงพอทําใหเกิดลมภายใน  
อาการ:  พบในคนที่เปนโรคมานาน ปาก/ตาเบ้ียว ใบหนาเกร็งและชา ปดตาไมสนิท  
ลิ้น:  ลิ้นซีด ฝาขาวบาง  
ชีพจร:  ชีพจรตึง-เล็ก (Xian-XiMai) 
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การรักษาดวยการฝงเข็มระบบเสนลมปราณ    
1.  ลมภายนอกกระทําตอเสนหยางหมิงและเสาหยาง   

หลักการ:  ระบายลมและขจัดการอุดตันจากเสนลมปราณ 
จุดหลัก:  ระบาย FengChi (GB20),   HeGu (LI4)  

  บํารุงระบายเทากัน  DiCang (ST4),   JiaChe (ST6),   

      SiBai (ST2)  และ YangBai (GB14)   

จุดเสริม:  เปนไขกลวัหนาว: ระบาย DaZhui (GV14) 

  ปดตาไมสนิท นํ้าตาไหล: บํารุงและระบายเทากัน CuanZhu (BL2),  

     YangBai (GB14)  และ  YuYao (EX-HN4) 

  ปวดหลังหู: ระบาย YiFeng (TE17)  

  ลิ้นรับรสไมได: บํารุง LianQuan (CV23)  
  รองแกมหายไป: YingXiang (LI20) 

  รองใตจมูกเบ้ียว: ShuiGou (GV26)  

  รองคางเบ้ียว (Deviation of mentolabial groove): ChengJiang (CV24) 

อธิบาย: FengChi (GB20) ชวยระบายลมและทะลวงเสนลั่ว; DiCang (ST4), JiaChe (ST6), 

SiBai (ST2), YangBai (GB14) กระตุนเสนลมปราณใบหนา; HeGu (LI4) เปนจุดเหยวียนของเสน
หยางหมิง มีความสําคัญในการรักษาโรคของหนาและศรีษะ ชวยระบายลม รกัษากลุมอาการภายนอก 
ทําใหชี่และเลือดบนใบหนาหมุนเวียนดีขึ้น โดยอาจปกจุดขางเดียวกับท่ีเปนโรคหรือปกท้ังสองขางกไ็ด  

หมายเหตุ: - การกระตุนเข็มในระยะแรกของโรคตองทําดวยความนุมนวล  
  - จุด JiaChe (ST6) และ DiCang  (ST4) ปกเฉียงหรือแนวราบชี้ปลายเขาหากัน  
  - จุดฝงเข็มบนใบหนากระตุนเบาใชการรมยารวมดวยได  
  - จุดไกลจากใบหนาสามารถกระตุนแรงได 
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2.  ชี่และเลอืดไมเพียงพอทําใหเกิดลมภายใน  
หลักการ: บํารุงเลือด สงบลม  
จุดหลัก:  บํารุง JiaChe (ST6),   DiCang (ST4),   YingXiang (LI20),    

  SiBai (ST2),   QuanLiao (SI18),   ZuSanLi (ST36). 
  บํารุงระบายเทากัน  FengChi (GB20) 

  ระบาย HeGu (LI4),   TaiChong (LR3) 

จุดเสริม:  อาการไมสบายในทรวงอกหรือคลื่นไส: ระบาย FengLong (ST40)  

  ปดตาลําบาก: บํารุง ZanZhu (BL2),   TaiYang (EX-HN5)  

  ปากเบ้ียวด้ือตอการรักษา: บํารุง ShuiGou (GV26),   ChengJiang (CV24)  

อธิบาย: JiaChe (ST6), DiCang (ST4), YingXiang (LI20), SiBai (ST2), QuanLiao (SI18) 
ใชการฝงเข็มดานเดียวกับโรค ชวยกระตุนชี่และเลือดใหไหลเวยีนมาหลอเลี้ยงบริเวณท่ีเปนโรค บํารุง
กลามเน้ือ และลดอาการเกร็ง; FengChi (GB20) สงบลม ลดอาการเกร็งของกลามเน้ือ; ZuSanLi 

(ST36) บํารุงจงเจียว ชวยการสรางเลือด; HeGu (LI4), TaiChong (LR3) เปนการปกแบบเปด 4 
ดาน เพ่ือสงบตับ สงบจิตใจ 
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                 GB20  
 LI4  
 ST4  
 ST6  
 ST2  
 GB14  
 GV14  
 BL2  
 GB14  
 EX-HN4  
 TE17  
 CV23  
 LI20  
 GV26  
 CV24  

 

 
รูป 4.36 จุดรักษาอัมพาตใบหนาจากลมภายนอกกระทําตอเสนหยางหมิงและเสาหยาง 

 
 ST6  
 ST4  
 LI20  
 ST2  
 SI18  
 ST36  
 GB20  
 LI4  
 LR3  
 ST40  
 BL2  
 EX-HN5  
 GV26  
 CV24  

 
รูป 4.37  จุดรักษาอัมพาตใบหนาจากช่ีและเลือดไมเพียงพอทําใหเกิดลมภายใน 
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ปวดศีรษะ 
( Headache ) 

 
ศีรษะ เปนศูนยรวมของเสนหยางมือและเทา ชี่และเลือดของอวัยวะภายในท้ังหมด ดังน้ัน สาเหตุ

ท้ังปจจัยจากภายนอกและภายใน ท่ีรบกวนชี่และเลีอด ทําใหการไหลเวียนของชี่ลดลง สงผลใหปวด
ศีรษะ สาเหตุภายนอกของปวดศีรษะสวนใหญเกิดจากลม สวนสาเหตุภายในของปวดศีรษะสวนใหญ
เกิดจากตับหยางเกิน หรือขาดท้ังชี่และเลือด อาการปวดศีรษะพบไดในอาการเจ็บปวยหรือโรคมากมาย 
ในท่ีน้ีจะไมกลาวถึงการปวดศีรษะท่ีรักษาโรค แลวอาการปวดศีรษะหายไป 
 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
1. มีการลุกลามของลมเขาไปบริเวณเสนลมปราณสวนบนของรางกาย  สงผลใหชี่และเลือดอุดตัน

เม่ือมีอากาศเปลี่ยนแปลงทันทีทันใด  หรือโดนลมจะกระตุนใหปวดศีรษะ 
2.  ในคนไขท่ีหยางของรางกายเกิน  ปวดศีรษะอาจเกิดจากตับหยางเกิน  เน่ืองจากมีการค่ังของชี่ 

หรือตับไดรับบาดเจ็บจากอารมณโกรธ  ซึ่งมีการทําลายอิน จากความรอนท่ีเกิดจากอารมณติดขัดของตับ 
3. ปวดศีรษะอาจเกิดจากขาดทั้งชี่และเลือด  เน่ืองจากไดรับอาหารไมสมํ่าเสมอ ทํางานหนักเครียด

สุขภาพทรุดโทรมจากโรคเรื้อรัง  หรือภาวะพรองแตกําเนิด 
 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1.  ปวดศีรษะจากลมกระทําตอเสนลมปราณ 
  อาการ:  ปวดศีรษะเกิดขึ้นทันทีท่ีโดนลม  อาการปวดอาจขยายไปบริเวณตนคอและหลัง   
   อาการปวดรุนแรง  ปวดนาเบ่ือ  และปวดคงท่ีตลอดเวลา  จึงเรียกกลุมโรคน้ีวา  
   “Head wind” (TouFeng 头风)  
  ลิ้น:  ฝาขาว บาง 
  ชีพจร:  ชีพจรลอย-ตึงแนน (Fu-JinMai)  
  วิเคราะหอาการ: ปวดเกิดจากชี่อุดตัน โดยมีสาเหตุภายนอกจากลม เน่ืองจากลมที่มากทําใหปวด
รุนแรงและปวดนาเบ่ือ ลมเปนปจจัยพยาธิสภาพ หยางซึ่งมักจูโจมบริเวณสวนบนของรางกาย ดังน้ัน
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อาการปวดจากลม อาจจะขยายไปตนคอและหลัง อาการปวดคงท่ีตลอดเวลา เน่ืองจากมีการค่ังของ
เลือดซึ่งเปนผลจากชี่ติดขัดไมไหลเวียน ฝาบางขาวท่ีลิ้นและชีพจรลอย-ตึงแนน บงถึงเสนลมปราณโดนจู
โจมโดยลม 

2.  ปวดศีรษะจากตับหยางเกิน 
 อาการ:  ปวดศีรษะ  ตามัว  ปวดรุนแรงท้ังสองขางของศีรษะ  หงุดหงิดงาย  อารมณรอน  
  หนาแดง รูสึกปากขม 
 ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝาเหลือง  
 ชีพจร:  ชีพจรตึง-เร็ว (Xian-ShuMai)  
 วิเคราะหอาการ: ปวดศีรษะและตามัวเน่ืองจากการเพิ่มเกินของตับหยาง ซึ่งกระทบบริเวณศีรษะ, 

รสขมในปากบงถึงมีการสะสมความรอนในเสนลมปราณถุงนํ้าดี ซึ่งเปนผลเกิดจากการเพิ่มเกินของหยาง
ตับและกระทบถุงนํ้าดี โดยถุงนํ้าดีและตับสัมพันธกันแบบนอก-ใน, อาการปวดศีรษะท้ังสองขางอยาง
รุนแรง เปนเพราะเสนลมปราณถุงนํ้าดีทอดผานศีรษะดานขาง, ชีพจรตึง-เร็วและลิ้นแดงฝาเหลือง บงถึง
มีความรอนในถุงนํ้าดีและตับ 

3.  ปวดศีรษะจากช่ีและเลือดพรอง 
อาการ:  ปวดศีรษะไมรูจักหาย  เวียนศีรษะ  ตามัว  ออนเพลีย  สีหนาไมสดชื่น  
 อาการปวดทุเลาถาไดรับความอุน  กําเริบถาไดรับความเย็น  จิตใจเครียด  
ลิ้น:  ลิ้นซีด ฝาขาว บาง  
ชีพจร:  ชีพจรเล็ก-จมออน (Xi-RuoMai)  
วิเคราะหอาการ: อาการปวดศีรษะตลอดเวลาเกิดจากขาดชี่ เปนเหตุใหไมสามารถทําใหหยางขึ้นบน 

และอินลงลาง อาการปวดถูกกระตุนโดยความเครียดและการทํางานหนักซึ่งตองใชชี่มากขึ้น, อาการ
ออนเพลียและปวดบรรเทาโดยความอุน และถูกกระตุนโดยความเย็น เกิดเน่ืองจากรางกายไมสามารถ
กระจายหยางชี่, สีหนาไมสดชื่น เวียนศีรษะและตามัวบงถึงชี่และเลือดขึ้นไปหลอเลี้ยงไมพียงพอ, ลิ้นซีด
ฝาบางขาว ชีพจรเล็ก-จมออน บงถึงอาการพรองท้ังชี่และเลือด 

ในทางคลินิก ตําแหนงปวดศีรษะสามารถแบงแยกตามความสัมพันธกับแนวเสนลมปราณไดดังน้ี  
- ปวดบริเวณทายทอยและตนคอ  สัมพันธกับเสนลมปราณกระเพาะปสสาวะ  
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- ปวดบริเวณหนาผากและรอบเบาตา สัมพันธกับเสนลมปราณกระเพาะอาหาร  
- ปวดบริเวณดานขางขมับสัมพันธกับเสนลมปราณถุงนํ้าดี  
- ปวดบริเวณขางขมอม (Parietal region) สัมพันธกับเสนลมปราณตับ 

 

การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 
 1.1  ปวดศีรษะจากลมกระทําตอเสนลมปราณ 
 หลักการ: ระบายลม ลดการอุดตันของลมปราณ ปรับการไหลเวียนชี่และเลือด ลดปวดโดย
ฝงเข็มท้ังจุดใกลและจุดไกลตามแนวท่ีสัมพันธกับเสนลมปราณ โดยการกระตุนระบาย  
 จุดหลัก:  ปวดบริเวณทายทอย: ระบาย FengChi (GB20),   KunLun (BL60),  
    HouXi (SI3) 
   ปวดบริเวณหนาผาก: ระบาย TouWei (ST8),   YinTang (EX-HN3),  

   ShangXing (GV23),   HeGu (LI4),   NeiTing (ST44).  
   ปวดบริเวณขมับ: ระบาย  TaiYang (EX-HN5),   ShuaiGu (GB8),  

    WaiGuan (TE5),   ZuLinQi (GB41).  
   ปวดบริเวณขางขมอม: ระบาย BaiHui (GV20),   HouXi (SI3),  

      ZhiYin (BL67),   TaiChong (LR3).  
 อธิบาย: แนวการรักษาขางตนเปนการประสานกันระหวางการใชจุดใกลและจุดไกลตามตําแหนง
ปวดศีรษะและบริเวณแนวลมปราณท่ีโดนกระทบ 

 1.2  ปวดศีรษะจากตับหยางเกิน 
หลักการ:  เลือกจุดหลักบนเสนลมปราณเจวี๋ยอินและเสาหยาง ของท้ังมือและเทา เพ่ือสงบหยาง

ตับ โดยการกระตุนระบาย  
จุดหลัก:  FengChi (GB20),   BaiHui (GV20),   XuanLu (GB5),  

     XiaXi (GB43),   XingJian (LR2).  
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อธิบาย: เสนลมปราณเจวี๋ยอินไหลเวียนมาถึงบริเวณขางขมอม และเสนลมปราณเสาหยางวิ่ง
มาถึงดานขางศีรษะ 2 ขาง เม่ือประสานระหวางการใชจุดใกลและจุดไกลจะสามารถลดความรอนในเสน
ลมปราณและสงบหยางตับ  

 1.3  ปวดศีรษะจากช่ีและเลือดพรอง 
หลักการ: เพ่ิมการไหลเวียนของชี่และเลือด กระตุนใหชี่ท่ีดีไหลขึ้น โดยเลือกใชจุดบนเสน

ลมปราณตูและเญ่ิน รวมท้ังจุดอวัยวะหลัง (Back-shu) ของอวัยวะท่ีเกี่ยวของ โดยการกระตุนบํารุง 
จุดหลัก:  BaiHui (GV20),   QiHai (CV6),   GanShu (BL18),  

     PiShu (BL20),   ShenShu (BL23),   ZuSanLi (ST36).  
อธิบาย: QiHai (CV6) ใชเพ่ือเสริมบํารุงชี่ปฐมภูมิ, BaiHui (GV20) เพ่ือดึงหยางท่ีสะอาดขึ้น

สวนบน, GanShu (BL18), PiShu (BL20), ShenShu (BL23) เปนจุดอวัยวะหลงัของตับ มามและ
ไต ตามลําดับ โดยตับสะสมเลอืด มามควบคุมเลือด ไตสรางและสะสมสารจาํเปนและเลือด ท้ังสามจุด
ชวยกันเสริมเพิ่มสารจําเปนในไต และเสริมบํารุงชี่และเลือด, ZuSanLi (ST36) กระตุนบํารุง เพ่ือเสริม
กระเพาะอาหารในการเสริมการผลิตชี่และเลือด 

2.  การรักษาดวยเข็มผิวหนังและครอบกระปุก 
จุดหลัก: แนวพ้ืนท่ีสองขางกระดูกสันหลัง ต้ังแตกระดูกเอวท่ี1 ถึง กระดูกกนกบท่ี 4 (L1 - S4) 

จุดเสริม: FengChi (GB20),   TaiYang (EX-HN5),   YangBai (GB14) 
วิธีการ: เคาะบริเวณสองขางกระดูกสันหลัง L1-S4 จากน้ันเคาะบริเวณท่ีมีอาการและตามแนว

เสนลมปราณท่ีเกี่ยวของ สําหรับอาการปวดเฉียบพลัน เพ่ิมเคาะจุด TaiYang (EX-HN5) และ 
YangBai (GB14) ใหเลือดออกเล็กนอย แลวตามดวยการครอบกระปุก 
หมายเหตุ   

1. ปวดศีรษะเกิดจากหลายสาเหตุ การฝงเข็มใหผลเปนท่ีนาพอใจ ในกรณีปวดศีรษะจากไมเกรน 
โรคหลอดเลือด ปวดศีรษะจากระบบประสาท  
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 GB20  
 BL60  
 SI3  
 ST8  
 EX-HN3  
 GV23  
 LI4  
 ST44  
 EX-HN5  
 GB8  
 TE5  
 GB41  
 GV20  
 SI3  
 BL67  
 LR3  

รูป 4.38 จุดรักษาปวดศีรษะจากลมกระทําตอเสนลมปราณ 
 

 GB20  
 GV20  
 GB5  
 GB43  
 LR2  

 
 

รูป 4.39 จุดรักษาปวดศีรษะจากหยางตับเกิน 
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 GV20  
 CV6  
 BL18  
 BL20  
 BL23  
 ST36  

 
 
 
 
 

รูป 4.40 จุดรักษาปวดศีรษะจากช่ีและเลอืดพรอง 
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ปวดประสาทใบหนา 
( Trigeminal Neuralgia ) 

 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
เปน Transient paroxysmal neuralgic pain ของเสนประสาทสมองคูท่ี 5 ซึ่งเปนประสาทรับ

ความรูสึกของใบหนา อาการปวดมีลักษณะเหมือนเข็มแทง ไฟช็อต หรือแสบรอน ในบริเวณท่ีหลอเลี้ยง
ดวยแขนงของเสนประสาทสมองคูท่ี 5 ท้ัง 3 แขนง แขนงท่ีเปนบอยท่ีสุดคือแขนงท่ี 3 ซึ่งเลี้ยงจากมุม
ปากมาท่ีกรามลางและคาง หรือแขนงท่ี 2 ท่ีเลีย้งบริเวณโหนกแกมมาถึงจมูก อาการมักจะกําเริบเวลามี
การเคลื่อนไหวหรือสัมผัสใบหนาเชน ขณะพูด เค้ียว ลางหนา แปรงฟน กระทบเย็น สัมผัสหรือกดท่ี 
Trigger points การแพทยแผนจีนเรียกกลุมอาการเหลาน้ีวา MianTong  (面痛) 

 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1.  ลมเย็นและเสลดอุดตันเสนลมปราณ 

อาการ: เกิดอาการปวดเหมือนเข็มแทงฉับพลันทันทีและรุนแรงท่ีใบหนา  
 อาการปวดจะถกูซ้ําเติมใหรุนแรงโดยความเย็น และสามารถทุเลาลงดวยความอุน  
ลิ้น:  ลิ้นซีด ฝาบาง ขาว เหนียว  
ชีพจร:  ชีพจรลอย (FuMai)  หรือ ชีพจรลอยออน (RuMai) 

2.  ลมรอนและเสลดอุดตันเสนลมปราณ   
อาการ:  อาการปวดเหมือนเข็มแทงหรือรอนเกิดทันทีบริเวณใบหนา  หนาแดง  ตาแดง  
 เหงื่อออกมาก  กระหายนํ้า  ปสสาวะนอยและสเีขม  อาการเปนมากขึ้นเม่ือกระทบรอน 
 และทุเลาเม่ือกระทบเย็น  
ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝาเหลือง เหนียว  
ชีพจร:  ชีพจรตึง-เร็ว (Xian-ShuMai) 
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3.  ไฟตับกําเริบ 
อาการ:  ปวดแบบเข็มแทงหรือรอนเหมือนไฟลวกบนใบหนาทันที  อาการกําเริบโดยความรอน  
 และทุเลาดวยความเย็น  หนาแดง  ตาแดง  กระสับกระสาย  อึดอัดในทรวงอก 
 และชายโครง  กระหายนํ้า  ปากขม  ปสสาวะนอยสีเขม  ทองผูก  
ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝาเหลือง  
ชีพจร:  ชีพจรตึง-เร็ว (Xian-ShuMai) 

4.  ชี่พรองทําใหเลือดคั่งในเสนลมปราณ 
อาการ:  อาการปวดบนใบหนา  ปวดถี่เหมือนเข็มแทงปวด  รุนแรงแทบทนไมได   
 ผิวหนาแหงคล้ํา  ผมรวง  เหงื่อออกงาย  กลัวลม  เสียงพูดไมมีกําลัง  
ลิ้น:  ลิ้นซีดปนคล้ํา มีจุดจ้ําเลือดบนลิ้น ฝาขาว 
ชีพจร:  ชีพจรตึง-เล็ก-ฝด  (Xian-Xi-SeMai) 

 

การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 

1.1  ลมเย็นและเสลดอุดตันเสนลมปราณ 
หลักการ: ระบายลมและความเย็น สลายเสลด ทะลวงเสนลมปราณ ระงับปวด  
จุดหลัก:  ระบายหรือรมยา  FengChi (GB20),   WaiGuan (TE5),   FengLong (ST40) 

  กระตุนบํารุงระบายเทากันหรือรมยา ZuSanLi (ST36)  

 - จุดใกล กระตุนบํารุงระบายเทากัน ชวยกระตุนการไหลเวียนของชีแ่ละเลือดในบริเวณ
ท่ีมีอาการปวด โดย 

  หนาผาก ZanZhu (BL2),   YangBai (GB14),   TouWei (ST8),  

        YuYao (EX-HN-4) และเสริมจุดไกล HouXi (SI3)  

  กรามบน SiBai (ST2),   JuLiao (ST3),   QuanLiao (SI18),  

        HeLiao (LI19)  และ  YingXiang (LI20) 

  กรามลาง JiaChe (ST6),   XiaGuan (ST7),   YiFeng (TE17),    
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         ChengJiang (CV24)  และเสริมจุดไกล NeiTing (ST44)  
จุดเสริม:  หากมีอาการปวดรุนแรงเพิ่ม NeiGuan (PC6),   GeShu (BL17) 

อธิบาย: FengChi (GB20) และ WaiGuan (TE5) ชวยระบายลมและความเยน็จากภายนอก; 

FengLong (ST40) และ ZuSanLi (ST36) บํารุงจงเจียว ขับเสลด  
1.2  ลมรอนและเสลดอุดตันเสนลมปราณ 
หลักการ: ระบายลมและความรอน  สลายเสลด กระตุนเสนลมปราณ ระงับปวด  
จุดหลัก:  ระบาย ShangYang (LI1),   GuanChong (TE1),   ShaoZe (SI1),  

   QuChi  (LI11)  และ   FengLong (ST40)  

 - จุดใกล เลือกใชกระตุนเชนเดียวกับการรักษา 1.1  

จุดเสริม:  มีไขปวดหัว: ระบาย HeGu (LI4),   FengChi (GB20) 

อธิบาย: ShanYang (LI1), GuanChong (TE1), ShaoZe (SI1) เปนจุดจิ่ง (jing-well) ของ
เสนลมปราณหยางของมือท้ัง 3 เสน ชวยระบายรอนออกจากเสนหยางท้ัง 3 เสน; QuChi (LI11) ชวย
ระบายความรอนจากหยางหมิง; FengLong (ST40) ใชสลายเสมหะ 

1.3  ไฟตับกําเริบ 
หลักการ: ระบายไฟตับ  
จุดหลัก:  ระบาย YeMen (TE2),   XingJian (LR2),    

   XiaXi (GB43),   QuQuan (LR8). 
 - จุดใกล เลือกใชกระตุนเชนเดียวกับการรักษา 1.1  
จุดเสริม:  แนนหนาอก เจ็บชายโครง:  ZhiGou (TE6)  

  อุจจาระแหง :  NeiTing (ST44)  

  กระสับกระสาย โกรธงาย:  DaLing (PC7) 

อธิบาย: YeMen (TE2), XingJian (LR2), XiaXi (GB43) กําจัดไฟจากตับ; QuQuan (LR8) 
บํารุงอินของตับเพ่ือกําจัดไฟ  
 1.4 ชี่พรองทําใหเลือดคั่งในเสนลมปราณ 

หลักการ: กระตุนเสนลมปราณ สลายเลือดค่ัง   
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จุดหลัก:  ระบายหรือรมยา GeShu (BL17),  GanShu (BL18)  

  บํารุงระบายเทากัน หรือรมยา SanYinJiao (SP6),  ZuSanLi (ST36) 

  บํารุง  GuanYuan (CV4) 
 - จุดใกล เลือกใชกระตุนเชนเดียวกับการรักษา 1.1  
อธิบาย: GeShu (BL17) จุดควบคุมเลือด; GanShu (BL18) เปนจุด Back-Shu ของตับ ชวย

การไหลเวียนของเลือด และกําจัดเลือดค่ัง; SanYinJiao (SP6), ZuSanLi (ST36) บํารุงท้ังชี่และเลือด 
ชวยใหการไหลเวียนดีขึ้น  
2.  การฝงเข็มหู 

จุดหลัก:  (AT1) Forehead,    (LO3) Mandible,   (TF4) Ear Shenmen,    

(LO5) Cheeks, (AH6) a Sympathetic.  
วิธีการ: ใช 2 - 3 จุดตอครั้ง จําเปนตองกระตุนแรง คาเข็ม 30 นาที หรือใชเข็มหู หรือใชเม็ด

หวังปูหลิวสิง ติดท่ีจุดเอาไวกด      
                 GB20 -  

 TE5 -  
 ST40 -  
 ST36 -  
 BL2  
 GB14  
 ST8  
 EX-HN-4  
 SI3  
 ST2  
 ST3  
 SI18  
 LI19  
 LI20  
 ST6  
 ST7  
 TE17  
 CV24  

ST44                            PC6  BL17  
รูป 4.41 จุดรักษาปวดประสาทใบหนาจากลมเย็นและเสลดอุดตันเสนลมปราณ 
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              LI1  

 TE1  
 SI1  
 LI11  
 ST40  
 LI4  
 GB20  

 

 
รูป 4.42 จุดรักษาปวดประสาทใบหนาจากลมรอนและเสลดอุดตันเสนลมปราณ 

 
 TE2  
 LR2  
 GB43  
 LR8  
 TE6  
 ST44  
 PC7  

 
 
 

รูป 4.43 จุดรักษาปวดประสาทใบหนาจากไฟตับกําเริบ 
 
 

 BL17 -  
 BL18 -  
 SP6 -  
 ST36 -  
 CV4  

 
 

รูป 4.44  จุดรักษาปวดประสาทใบหนาจากชี่พรองทําใหเลือดคั่งในเสนลมปราณ 
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ปวดประสาทดานขางลําตัว 
( Intercostal  Neuralgia ) 

 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
เปนอาการปวดแบบ refer pain ซึ่งเกิดจากพยาธิสภาพตอเสนประสาท Intercostal หรือราก

ประสาทในระดับท่ีเกี่ยวของ สาเหตุมักไมไดเกิดจากเสนประสาทหรือรากประสาทโดยตรง แตมักเปนผล
มาจากโรคอ่ืน เชน ติดเชื้องูสวดั (Herpes zoster) อุบัติเหตุท่ีทรวงอก การติดเชื้อในปอดและเยื่อหุม
ปอด Costochondritis  

อาการปวดสวนใหญ ปวดแปลบ ๆ หรือปวดแบบเข็มแทง (Stabbing pain) ซึ่งซ้ําเติมโดยการ
ไอหรือหายใจแรง ๆ และมักมีจุดเฉพาะ ท่ีสามารถกระตุนใหรูสึกเจ็บได การแพทยแผนจีนเรียกอาการน้ี
วา XieTong (胁痛) 
 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1.  ชี่ตับติดขัด 

อาการ:  เจ็บชายโครงแนนอึดอัดหนาอกและทอง  เบ่ืออาหาร  ปากมีรสขม  อารมณซึมเศรา  
ลิ้น:  ฝาบาง  ขาวหรอืเหลือง 
ชีพจร:  ชีพจรตึง (XianMai) 

2.  เสลดตกคางอุดตันในเสนลมปราณ 
อาการ:  พบบอยหลังไดรับอุบัติเหตุ หกลมหรือ Sprain อาการปวดคงอยูเฉพาะท่ี ปวดตึง ๆ 
 หรือปวดเหมือนมีอะไรแทง  ปวดมากขึ้นเม่ือหายใจหรือไอ หายใจสั้น ไอมีเสมหะ  
ลิ้น:  ฝาขาว เหนียว 
ชีพจร:  ชีพจรตึง-เล็ก  (Xian-XiMai) 

3.  ขาดเลือดเพราะอินตับพรอง 
อาการ:  ปวดต้ือท่ีชายโครง  ลิ้นขม  กระหายนํ้า  วิงเวียนศรีษะ  ตาลาย  
ลิ้น:  ลิ้นแดง แทบไมมีฝา  
ชีพจร:  ชีพจรเล็ก-เร็ว (Xi-ShuMai)  
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การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 
 1.1  ชี่ตับติดขัด 

หลักการ: สงบตับ ปรับสมดุลชี่ตับ และบรรเทาปวด 
จุดหลัก:  บํารุงระบายเทากันหรือครอบกระปุก GanShu (BL18),   QiMen (LR14)  

  ระบาย TaiChong (LR3),   QiuXu (GB40),   HeGu (LI4) 

จุดเสริม:  ปวดอยางรุนแรง: ระบาย NeiGuan (PC6),  GeShu  (BL17),  DaBao (SP21) 

อธิบาย: GanShu (BL18), QiMen (LR14) จุดรวมอวัยวะหลัง-หนาของตับ (Shu-Mu 

combination)  ของตับ; TaiChong (LR3) และ QiuXu (GB40) จุดเหยวียนของตับและถุงนํ้าดีเปน
การรักษาเปยวหลี่ ในนอกเพื่อการปรับชี่ตับใหสมดุล 
 1.2  เสลดตกคางอุดตันเสนลมปราณ 

หลักการ: ระบายปอด เพ่ือใหชี่ไหลเวียนไดดี  สลายเสลด ระงบัปวด 
จุดหลัก:  ระบาย ChiZe (LU5),   LieQue (LU7),   DanZhong (CV17),  

   NeiGuan (PC6),   ZuLinQi (GB41),   WaiGuan (TE5). 
  บํารุงระบายเทากัน  ZuSanLi (ST36),   FengLong (ST40)  

  TianTu (CV22) ปกใหไดชี่แลวเอาเข็มออก ไมคาเข็ม  
จุดเสริม:  ถามี Mental depression กระตุนระบาย TaiChong (LR3) 

อธิบาย: ChiZe (LU5), LieQue (LU7) ระบายชี่ปอด; DanZhong (CV17), NeiGuan (PC6) 

ชวยใหชี่หมุนเวียน ลดอาการไอ ลดอาการปวด; ZuSanLi (ST36), FengLong (ST40) เสริมความ
แข็งแรงตอจงเจียว ทําใหควบคุมเสมหะได; ZuLinQi (GB41), WaiGuan (TE5) คูจุดอิทธิพลท้ังแปด 
เพ่ือปรับสมดุลซานเจียว การไหลเวียนของนํ้า และการเดินของชี่ ลดอาการปวดได 
  1.3  ขาดเลือดเพราะอินตับพรอง 

หลักการ: บํารุงอินของตับ Activate collateral ลดอาการปวด  
จุดหลัก:  บํารุง GanShu (BL18), QuQuan (LR8), SanYinJiao (SP6), TaiXi  (KI3)  

      จุดอื่นท่ีเลือกใชได ShenShu (BL23),  ZuSanLi (ST36),  XingJian (LR2) 
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จุดเสริม:  อาการวิงเวยีนสายตาพรามัว เพ่ิม FengChi (GB20)  

อธิบาย: GanShu (BL18) จุด Back-Shu ของตับ และ QuQuan (LR8) จุด He ของเสนตับ 
ชวยบํารุงตับและ Collateral ลดปวด; SanYinJiao (SP6), TaiXi (KI3) บํารุงอินสงผานสู Collateral  

2.  การฝงเข็มหู    
เลือกจุด: Chest, Shenmen, Xiajiaoduan, Brain, Liver, Gallbladder  

วิธีการ: เลือกใช 3 - 4 จุดตอครั้ง กระตุนแรง คาเข็ม 30 - 60 นาที 10 คร้ัง/รอบการรักษา 
3.  เข็มผิวหนังรวมกับครอบกระปุก 

ใชจุด Thoracic Jiaji 1-8 (จาก DaZhu (BL11) ถึง GuanYuanShu (BL26)) เฉพาะดานท่ีมี
อาการปวด ใหผูปวยนอนคว่ํา ใชเข็มเจ็ดดาวเคาะจุดละ 5 ครั้ง จากบนลงลาง แลวตามดวยการครอบ
กระปุก 5 นาที แลวใหนอนตะแคงเอาดานไมปวดลง จากนั้นเอาเข็มเจ็ดดาวเคาะไปตาม Intercostal  

space ท่ีมีปญหา และ Intercostal space ท่ีอยูบนและลางของบริเวณท่ีมีปญหา โดยเคาะ 5 คร้ังจาก
ดานหลังไปดานหนา แลวครอบกระปุกบริเวณท่ีเคาะอีก 5 นาที  

ทําวันละ 1 ครั้ง, 5 คร้ัง/รอบการรักษา หากหายไมสนิทและจะทํารอบการรักษาใหม ควรรอพัก 
ประมาณ 3-5 วนั  

 

 
 BL18 -◎ 
 LR14 -◎ 
 LR3  
 GB40  
 LI4  
 PC6  
 BL17  
 SP21  

 

 

รูป 4.45 จุดรักษาปวดประสาทดานขางลําตัวจากช่ีตับติดขัด 
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 LU5  
 LU7  
 CV17  
 PC6  
 GB41  
 TE5  
 ST36  
 ST40  
 CV22  
 LR3  

 

 

 

 

รูป 4.46 จุดรักษาปวดประสาทดานขางลําตัวจากเสลดตกคางอุดตันเสนลมปราณ 
 

 BL18  
 LR8  
 SP6  
 KI3  
 BL23  
 ST36  
 LR2  
 GB20  

 

 

 
รูป 4.47  จุดรักษาปวดประสาทดานขางลําตัวจากขาดเลือดเพราะอินตับพรอง 
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ปวดเสนประสาทไซแอทติก 
( Sciatica ) 

 
Sciatica เปนอาการปวดบริเวณเอว แกมกน ดานหลังของตนขาและดานขางของหนาแขงปวด 

ราวไปเทา โดยท่ัวไปปวดดานเดียว และจะถูกกระตุนเม่ือกมเอวหรือเคลื่อนไหวขาสวนลาง  Sciatica  มี
หลายสาเหตุ ศาสตรการแพทยจีนมอง  Sciatica เปนเร่ืองของกลุมอาการอุดตัน (Bi Syndrome) ทําให
ปวดเอว ปวดกระเบนเหน็บและปวดขา 
 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
1. สาเหตุหลักเกิดจากพยาธิสภาพคือ ลมภายนอก ความเย็น ความชื้น อุดตันเสนลมปราณ 
2. ชี่ของไตพรอง 
3. จากการบาดเจ็บ การฟกช้ํา และการค่ังของชี่และเลือดในเสนลมปราณ 

 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1.  ปวดจากความเย็น ความช้ืน และลม    
.  อาการ:  อาการปวดจะกาํเริบบอยครั้ง หลังกระทบความเย็นและความชืน้  โดยอาการปวด  
   มีลักษณะปวดเม่ือย ตึง รูสึกหนัก ๆ เย็น ๆ หรือเกร็ง  บริเวณเอวกระเบนเหน็บ  
   ทําใหกมเงย เคลื่อนไหวไมสะดวกหรือขัด  
  ลิ้น:  ฝาขาวเหนียว  
  ชีพจร:  มีไดหลายแบบตามสาเหตุของโรค  
2.  ชี่ของไตพรอง 
  อาการ:  อาการดําเนินไปอยางชา ๆ  ปวดเม่ือยไมรุนแรง บริเวณกระเบนเหน็บ  
   อาการปวดมากขึ้นหลังทํางาน  เอวและขาออนแรง  สีหนาซีด   
  ลิ้น:  สีคอนขางซีด 
 ชีพจร:  ชีพจรจม-เล็ก (Chen-XiMai) 
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3. เลือดและชี่คั่ง 
  อาการ:  อาจมีประวัติไดรับบาดเจ็บบริเวณเอว  มีอาการปวดเฉพาะท่ีเหมือนถูกเข็มท่ิมแทง 
   อาการมากขึ้นเม่ือน่ังนาน  ทํางานหนักตรากตรํา  หรือมีการเคลื่อนไหวหลังหรือเอว 
  ลิ้น:  สีมวง  
  ชีพจร:  ชีพจรตึง-ฝด (Xian-SeMai) 
 

การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 

จุดหลัก:  DaChangShu (BL25),   ShenShu (BL23),   HuaTuoJiaJi (EX-B2) บริเวณเอว,  
CiLiao (BL32),   WeiZhong (BL40),   YangLingQuan (GB34),  

XuanZhong (GB39),   HuanTiao (GB30),   Ashi point (จุดกดเจ็บ) 
จุดเสริม:  กรณีสาเหตุจากลม เย็น ชื้น DaZhui (GV14),   YinLingQuan (SP9)  
  กรณีชี่ของไตพรอง PangGuangShu (BL28),   TaiXi (KI3)  
  กรณีเลือดค่ัง ShuiGou (GV26) และ Ashi  point (จุดกดเจ็บ) 

2. การฝงเข็มหู  
เลือกจุด: Sciatic nerve, Buttock, Lumbosacral, vertebra, Shenmen และ Subcortex  
วิธีการ: เลือก 2 - 3 จุด ในการรักษาแตละครั้ง กระตุนเข็มแรง และคาไว 30  นาที ใหการรักษาทุก

วัน ๆ ละ 1 คร้ัง อาจใชการรักษาดวยเม็ดแมเหล็กติดหูตามจุดดังกลาว 

3. Electrotherapy 
เลือกจุด:  HuaTuoJiaJi (EX-B2) บริเวณเอว,  

YangLingQuan (GB34),   WeiZhong (BL40). 
วิธีการ: ปกเข็มบริเวณจุดดังกลาว เม่ือเตอชี่ ใชไฟกระตุน 20  นาที โดยใชไฟ Dense wave หรือ 

Sparse-dense wave ใหการรักษาวันละครั้ง 
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 BL25  
 BL23  
 EX-B2  
 BL32  
 BL40  
 GB34  
 GB39  
 GB30  
 GV14  
 SP9  
 BL28  
 KI3  
 GV26  

 
 

รูป 4.48  จุดรักษาอาการปวดเสนประสาทไซแอทติก 
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นอนไมหลับ 
( Insomnia ) 

  
การนอนไมหลับ หมายถึง การไมสามารถนอนหลับเปนปกติ เชน หลับยาก หลับแลวต่ืนงาย ต่ืน

แลวหลับตอยาก หลับไมสนิท บางรายท่ีรุนแรงอาจไมนอนตลอดทั้งคืน 
 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
มักเกิดจาก ความวิตกกังวล เครียด การเปลี่ยนแปลงอารมณอยางรุนแรง การปวยเปนโรคเรื้อรัง 

เปนตน ศาสตรการแพทยแผนจีนเรียกอาการน้ีวา “ShiMian” ซึ่งเกิดจากการทํางานผิดปกติของ หัวใจ 
มาม ตับ ไต อินพรอง และการทํางานของหยางตับมากเกินไป 

 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1.  ไฟหัวใจและไฟตับมากเกิน 

อาการ:  หลับแลวต่ืนงาย ฝนมาก จิตใจวาวุน โกรธงาย วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะแบบแนน ๆ  
 เจ็บแนน ๆ ท่ีหนาอก  มีรสขมในปาก  หิวนํ้า  ปสสาวะสีเขมและอุจจาระแข็ง  
ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝาเหลือง  
ชีพจร:  ชีพจรตึง-เร็ว (Xian-ShuMai) 

2.  เสลดรอนกระทบหัวใจ 
อาการ:  กระสับกระสาย  นอนไมหลับ  วิงเวียนศีรษะ  ปวดศีรษะแบบหนัก ๆ  
 ปวดแบบแนน ๆ อืด ๆ ท่ีหนาอกและลิ้นป  หรืออาเจียนเปนเสมหะเหนียว  
 มีรสขมในปาก  และรูสึกเหนียวในปาก  
ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝาเหลืองเหนียว  
ชีพจร:  ชีพจรลื่น-เร็ว (Hua-ShuMai) 

3.  ชี่ติดขัดและเลือดคั่ง 
อาการ:  นอนไมหลับเรื้อรัง  จิตใจหดหู  ปวดแนนตึงหนาอก  เรอบอย  สีหนาหมองคล้ํา 
ลิ้น:  สีคล้ํามวง  
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ชีพจร:  ชีพจรฝด  (SeMai) 
4.  หัวใจและมัามพรอง 

อาการ:  หลับยาก ฝนมาก ต่ืนงาย ใจสั่น ขี้หลงขีล้ืม ออนเพลียงาย ไมอยากอาหาร หนาซีด  
ลิ้น:  ลิ้นซีด ฝาบาง  
ชีพจร:  ชีพจรจมออน-เล็ก (.Xi-RuoMai) 

5.  หัวใจและไตทํางานไมประสานกัน 
อาการ:  มีอาการนอนไมหลับ  รูสึกทอแท  วิงเวียนศรีษะ  มีเสียงในหู  ปากแหง  ใจสั่น 
 รอนท่ีฝามือฝาเทาและหนาอก  หลังและเขาปวดและออนแรง  ขี้หลงขีล้ืม  อสจุิเคลื่อน 
ลิ้น:  ลิ้นแดง  
ชีพจร:  ชีพจรเล็ก-เร็ว (Xi-ShuMai) 

 

การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 

จุดหลัก:   ShenMen (HT7),   SanYinJiao (SP6)  

จุดเสริม:  ไฟหัวใจและไฟตับมากเกิน: FengChi (GB20),   JianShi (PC5),  

       LaoGong (PC8),   XingJian (LR2).  
  เสลดรอนกระทบหัวใจ: FengChi (GB20),  NeiGuan (PC6),  LiDui (ST45) 

    ZuSanLi (ST36),  FengLong (ST40).   
  ชี่ติดขัดและเลือดค่ัง:  Geshu (BL17),   JueYinShu (BL14),  

  NeiGuan (PC6),   Taichong (LR3).  
  หัวใจและมัามพรอง:  BaiHui (GV20),   XinShu (BL15),  
  PiShu (BL20),   ZuSanLi (ST36)  
  หัวใจและไตทํางานไมประสานกัน: XinShu (BL15),   ShenShu (BL23),  

  TaiXi (KI3). 
การรักษาแตละครั้งเลือก 3 - 5 จุด สําหรับนอนไมหลับจากไฟหัวใจและไฟตับมากเกิน เสลด

รอนกระทบหัวใจ ชี่ติดขัดและเลือดค่ังใหฝงเข็มกระตุนระบาย, หัวใจและมามพรองใหฝงเข็มกระตุน
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บํารุงหรืออาจใชรมยาท่ีจุดดานหลัง, สําหรับสาเหตุจากหัวใจและไตทํางานไมประสานใหกระตุนระบายท่ี
จุด ShenMen (HT7) จุดฝงเข็มอื่น ๆ กระตุนบํารุง 
2.  การฝงเข็มหู 

เลือกจุด: ShenMen, Heart, Kidney, Spleen และ Subcortex  

วิธีการ: เลือกใช 2 - 3 จุด กระตุนความแรงระดับกลาง คาเข็มไว 20 นาที หรือใชเม็ดหวังปูหลิว
สิงติดตามจุดดังกลาวขางตน กอนนอนกระตุน 2 - 3 นาที 

 
 

 
 HT7  
 SP6  
 GB20  
 PC5  
 PC8  
 LR2  
 GB20  
 PC6  
 ST45  
 ST36  
 ST40  
 BL17  
 BL14  
 PC6  
 LR3  
 GV20  
 BL15  
 BL20  
 ST36  
 BL15  
 BL23  
 KI3  

รูป 4.49 จุดรักษาอาการนอนไมหลับ 
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โรคพารกินสัน 
( Parkinson’s Disease ) 

 
เปนกลุมอาการท่ีมีความผิดปรกติในการเคลื่อนไหว  เชื่องชา (Bradykinesia) เน่ืองจากสาร

Dopamine ลดลงในสวนของสมองท่ีเรียกวา Corpus striatum เพราะเซลลประสาทตนกําเนิดของสาร 
Dopamine ท่ีมาจาก Substantia nigra (สวนท่ีมีเม็ดสีดําในกานสมอง-Midbrain) เกิดการเสื่อมและ
ฝอลง ขณะเดียวกันสารสือ่สมองอีกตัวหน่ึงคือ Acetylcholine ใน Striatum ก็จะทํางานเดนขึ้นเพราะ
มีสัดสวนท่ีมากกวา Dopamine เปนเหตุใหเกิดอาการ  Rigidity (การเกร็งแข็ง) และ Tremor (อาการ
สั่น)  โดยปรกติการทํางานตามปรกติของ Corpus striatum ตองอาศัยสัดสวนของสารสื่อประสาท 
Dopamine และ Acetylcholine ท่ีเหมาะสม  Dopamine ลดลง  Acetylcholine ก็จะทํางานเดน
ขึ้นเปนเหตุใหเกิดการเคลื่อนไหวท่ีผิดปกติในโรคน้ี  อาการของโรคมักเริ่มปรากฏเมื่ออายุ 50 - 60 ป 
 ในศาสตรการแพทยจีน Parkinson’s disease จะถูกจัดเขาไปอยูรวมกับกลุมอาการชัก ซึง่
มักเกิดจากลมตับเปนสาเหตุจึงไมคอยมีตําราจีนเลมใดแยกโรคน้ีออกมาสอนเด่ียวๆ 
 

สาเหตุและการวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1. ชี่และเลือดพรอง 

อาการ:  มือ แขน ขาสั่น เปนมานาน  ไมคอยพูด  คอตึง  แขนขาตึงเคลื่อนไหวไมออก  
 ทรงตัวเดินไมดี  วิงเวียนตาลาย  เหงื่อแตก  ยิ่งมีการเคลื่อนไหวย่ิงมีอาการมาก  
ลิ้น:  ลิ้นซีด บวมโต มีรอยฟน  
ชีพจร:  ชีพจรเล็ก (XiMai) 

2. เสลดและความรอนกระตุนใหเกิดลมตับ 
อาการ:  อวน  ไมคอยอยากออกแรง  แนนในอก  ปากแหง  เหงื่อออก  วิงเวียน  
 มีเสมหะเหลือง ๆ  คอและหลังตึง มือ แขน ขา สั่น  
ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝาเหลืองเหนียว  
ชีพจร:  ชีพจรตึง-เล็ก (Xian-XiShuMai) 



      การฝงเข็ม รมยา เลม 2 
 

236 

3. อินของไตและตับพรอง 
อินของไตพรองไมสามารถไปเพิ่มเติมหลอเลี้ยงอินของตับ อินของตับไมเพียงพอ กอใหเกิดลม

ตับ มักเกิดจากการทํางานหนักตรากตรําเกินไป หรือมีเพศสัมพันธมากเกินไป  
อาการ:  ผายผอม  วิงเวยีนมีเสียงในหู  มีปญหาในการนอนหรือนอนไมหลับ  ปวดศีรษะ  
 ความจําเสื่อม  เหงื่อออกกลางคืน  วุนวายใจ  ปวดหลัง  เขาออน  แขนขาชา  
 คอ-หลังตึง  หัวสั่น  คางสั่น  กัดฟนแนน  แขนขาเกร็งหมือนเปนตะคริว  
 เดินเคลื่อนไหวเชื่องชา  
ลิ้น:  ลิ้นเล็ก สั่น ตัวลิ้นแดง ไมมีฝา  
ชีพจร:  ชีพจรเล็ก-เร็ว (Xi-ShuMai)  หรือ ชีพลอย (FuMai) 

 

การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 

1.1  ชี่และเลอืดพรอง 
หลักการ: กระตุนบํารุงชี่และเลือด ใหไหลเวียนในเสนลมปราณเพ่ือระบายลม  
จุดหลัก:  บํารุง ZuSanLi (ST36),   SanYinJiao (SP6),    

 GuanYuan (CV4),   QuQuan (LR8).  
อธิบาย: ZuSanLi (ST36), SanYinJiao (SP6) บํารุงชี่และเลอืด; GuanYuan (CV4)บํารุง

เลือด; QuQuan (LR8) บํารุงอิน และเลือดของตับ 
1.2  เสลดและความรอนกระตุนใหเกิดลมตับ 
หลักการ: สลายเสลด ขจัดความรอน ระบายลม ทําใหการไหลเวียนในเสนลมปราณคลอง  
จุดหลัก:  บํารุง  ZhongWan (CV12),   PiShu (BL20),  

  SanYinJiao (SP6)  และ  YinLingQuan (SP9)  

  ระบาย FengLong (ST40),   TaiChong (LR3)  

อธิบาย: FengLong (ST40) ระบายเสลด; ZhongWan (CV12), PiShu (BL20) บํารุงมาม 
สลายเสลด; SanYinJiao (SP6), YinLingQuan (SP9) ระบายเสลด; TaiChong (LR3) สงบลมตับ 
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1.3  อินของไตและตับพรอง 
หลักการ: บํารุงอิน ระบายลม ทําใหเสนลมปราณไหลเวียน  
จุดหลัก:  บํารุง  GuanYuan (CV4),   ShenShu (BL23),  

  TaiXi (KI3)  และ  SanYinJiao (SP6)  

  บํารุงระบายเทากัน GanShu (BL18),   QuQuan (LR8)  

  ระบาย TaiChong (LR3) 

อธิบาย: GuanYuan (CV4), ShenShu (BL23), TaiXi (KI3), SanYinJiao (SP6) บํารุงอิน
ของไต; GanShu (BL18), QuQuan (LR8) บํารุงอินของตับ; TaiChong (LR3) สงบลมตับ 
ขอแนะนําเพิ่มเติม 

1. ควรใชจุดท่ีใชระบายลมท่ัว ๆ ไป ดังนี้  

FengChi (GB20),   QuChi (LI11),   WaiGuan (TE5),   TaiChong (LR3),  
*XiaoChanXue (Controlling tremor point)-อยู 1.5 ชุน ใตตอ ShaoHai (HT3), 

YangLingQuan (GB34). 
2. การเลือกจุดเฉพาะท่ีเพ่ือลดอาการส่ัน (Tremor) เปนส่ิงจําเปน  
- แขนและมือสัน่: QuChi (LI11),  WaiGuan (TE5),  ShouSanLi (LI10),  HeGu (LI4)  

- ขาและเทาสัน่:  BiGuan (ST31),   ZuSanLi (ST36),   FengShi (GB31),  
 YangLingQuan (GB34),   JieXi (ST41),   QiuXu (GB40) 

2.  การฝงเข็มศีรษะ 
เลือกใช Chorea-Tremor area ดานตรงขามของอาการสั่น 
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 ST36  
 SP6  
 CV4  
 LR8  
 
 
 
 

 
รูป 4.50 จุดรักษาโรคพารกนิสันจากช่ีและเลือดพรอง 

 
 

 
 CV12  
 BL20  
 SP6  
 SP9  
 ST40  
 LR3  

 
 
 
 
 

รูป 4.51 จุดรักษาโรคพารกนิสันจากเสลดและความรอนกระตุนใหเกิดลมตับ 
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 CV4  
 BL23  
 KI3  
 SP6  
 BL18  
 LR8  
 LR3  

 
 
 
 
 

รูป 4.52 จุดรักษาโรคพารกนิสันจากอินของไตและตับพรอง 
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☯ โรคระบบกระดูก ขอตอ กลามเน้ือ และการเคล่ือนไหว ☯ 
 

กลุมอาการกระดูกคอเส่ือม 
( Cervical  Spondylopathy ) 

  

กลุมอาการกระดูกคอเสื่อม เปนกลุมอาการโรคท่ีเกิดบริเวณไขสันหลัง รากประสาท และระบบ
ไหลเวียนเลือดระดับคอ เน่ืองจากไดรับภยันตรายของเน้ือเยื่อ จากการงอกของกระดูกคอ หมอนรอง
กระดูกกดทับ หรือการหนาตัวของแผนเสนเอน็ ทําใหเกิดอาการปวดบริเวณศีรษะ คอ หัวไหล แขน 
หรือหนาอก 

 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
เกิดจากการรุกรานของลม ความเย็น และความชื้นกอโรค ทําใหเกิดอาการอุดตันในเสนลมปราณ 

ท้ังชี่และเลือด หรือเกิดจากความเสื่อมของตับและไต รวมกับการขาดชี่และเลอืดจากอายุท่ีมากขึ้น สงผล
ใหเสนเอ็นขาดสารอาหารหรือเกิดจากภยันตรัยของเสนเอ็น และเสนเลือด 
 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1.  การกระทบจากลม ความเย็นภายนอก 

อาการ:  ทําใหเกิดอาการขอฝดหรือปวดของคอ ไหลหรอืแขน  แขนและมืออาจรูสึกเยน็ ชา  
 หรือหนัก  โดยเฉพาะเม่ืออากาศเย็นหรือลมพัด  จะทําใหอาการปวดรุนแรงยิง่ขึ้น  
ลิ้น:  ฝาบาง สีขาว  
ชีพจร:  ชีพจรลอย-ตึงแนน (Fu-JinMai) 

2.  การอุดตันของชี่และเลอืด 
อาการ:  ปวดตึงหรือแปลบ ๆ บริเวณคอ ไหลหรือแขน  รวมท้ังอาจมีปวดบวมราวไปแขน   
 รวมกับมึนงง  ปวดศีรษะ  จิตใจหดหู  และอาจมีอาการปวดหนาอก  
ลิ้น:  ลิ้นหนา ฝาบาง สีขาว  



บทท่ี 4 การรักษาโรคท่ีพบบอย   241 

 

ชีพจร:  ชีพจรจม-ชาสลบัหยุดสมํ่าเสมอหรือไมแนนอน (Chen-Jie-DaiMai) 

3.  ความเสื่อมของตับและไต 
อาการ:  ชาและปวดบริเวณคอ ไหลและแผนหลังอยางชา ๆ  รวมกับอาการมึนงง ตาพรา  
 เสียงดังในหู หูอือ้ ปวดหรือออนแรงของเขา ขา อาการมากขึ้นเม่ือทํางานตรากตรํา  
ลิ้น:  ฝาบาง ปวดบริเวณลิ้น  
ชีพจร:  ชีพจรจมออน (RuoMai) 

 

การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ    

จุดหลัก:  Cervical JiaJi (EX-B2),   FengChi (GB20),   DaZhu (BL11)  
 และจุด Ashi  โดยจุดท่ีคอใชเทคนิคการปนเข็มหรือรมยา รวมกับการครอบกระปุก  
จุดเสริม:  การกระทบจากลมและความเย็นภายนอก: ระบาย HeGu (LI4),  

  WaiGuan (TE5),   FengMen (BL12)  และ JianJing (GB21)  
  การอุดตันของช่ีและเลือด: ระบาย  HeGu (LI4),   QuChi (LI11),  

  JianYu (LI15),   GeShu (BL17)  และ YangLinQuan (GB34)  
  ความเสื่อมของตับและไต: บํารุง GanShu (BL18),   ShenShu (BL23),  

  ZuSanLi (ST36),   XuanZhong (GB39) และ TaiChong (LR3)  

2.  การฝงเข็มหู    
เลือกจุด:  Neck (AH12),   Cervical Vertebra (AH13),   Shoulder (SF4,5),  

Kidney (CO10)  และ  Ear ShenMen (TF4)  
วิธีการ: เลือกใชคร้ังละ 2 ถึง 3 จุด กระตุนเข็มแรงปานกลาง ถงึแรง จากน้ัน คาเข็ม 20 - 30 

นาที วันละ 1 คร้ัง หรือวันเวนวนั อาจใชเม็ดแมเหล็ก หรือเมล็ดพืชกดแทนเข็ม 
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 EX-B2 - ◎ 
 GB20 - ◎ 
 BL11 - ◎ 
 LI4  
 TE5  
 BL12  
 GB21  
 LI4  
 LI11  
 LI15  
 BL17  
 GB34  
 BL18  
 BL23  
 ST36  
 GB39  
 LR3  

 
รูป 4.53 จุดรักษากระดูกคอเสื่อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 การรักษาโรคท่ีพบบอย   243 

 

กลามเนื้อคออักเสบ 
( Neck Sprain ) 

 
กลามเน้ือคออักเสบ เปนภาวะอักเสบของกลามเน้ือคอ พบบอยหลังต่ืนนอน ทําใหผูปวยมีอาการ

ปวดตึงรวมกับเคลื่อนไหวคอลําบากอยางฉับพลนั  
 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
เกิดจากการนอนท่ีไมเหมาะสม หรือไดรับการกระทบจากลม หรือความเย็นบริเวณตนคอ ทําใหมี

อาการปวดบริเวณคอและตนคอขางเดียวหรือสองขาง การเคลือ่นไหวคอลําบาก รวมท้ังสงผลตอ ศีรษะ 
ไหลและแผนหลัง  

 

การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 

ใชจุดกดเจ็บบริเวณคอ รวมกับกระตุนระบายจุด HouXi (SI3) โดยเม่ือฝงเข็มจุดกดเจ็บแลวให
ตามดวยการครอบกระปุก สวนจุด HouXi (SI3) ใหผูปวยเคลือ่นไหวคอขณะฝงเข็มดวย 

2.  การฝงเข็มหู     
ใชจุด Pt.Neck , Pt.Cervical และจุดกดเจ็บ โดยใชเทคนิคกระตุนเข็มอยางแรง ตามดวย 

คาเข็ม 60 นาทีทุกวัน 
 
 
 
 

รูป 4.54 จุดรักษากลามเน้ือคออักเสบ 
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คอแข็งเกร็ง 
( Stiff  Neck ) 

  

คอแข็งเกร็ง เปนภาวะท่ีพบไดบอย ท่ีทําใหผูปวยมีอาการแขง็เกร็ง และปวดบริเวณคอขางเดียว
หรือท้ังสองขาง ขณะเดียวกันจะปวด เม่ือขยับหรือหมุนคอ  

 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
เกิดจากการทําลายเน้ือเยื่อบริเวณคอ อันเน่ืองจากการใชหมอนท่ีไมเหมาะสม หรือเกิดจากการ

แทรกของลมหรือความเย็นเขาทางแผนหลัง ทําใหชี่และเลือดไมสามารถหมุนเวียนไดตามปกติในเสน
ลมปราณ ทําใหมีอาการคอแข็งเกร็งและปวดบริเวณคอ โดยเฉพาะอาการจะรุนแรงมากขึ้นเม่ือมีการ
เคลื่อนไหวคอ ทําใหผูปวยตองอยูน่ิงและเอียงคอไปทางขางท่ีมีพยาธิสภาพเพื่อลดความเจ็บปวด อาจมี
อาการปวดบริเวณไหล หลัง และศีรษะรวมดวย ตรวจรางกายมักพบจุดกดเจ็บเฉพาะท่ี 
 

การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 

 ใชจุดกดเจ็บ รวมกับฝงเข็มกระตุนระบาย FengChi (GB20) และ HouXi (SI3) หรืออาจใช
การรมยาจุดกดเจ็บ ควรเริ่มดวยการฝงเข็มจุด HouXi (SI3) กอน โดยใหผูปวยเคลื่อนไหวคอขณะ
ฝงเข็มดวย จากนั้นจึงทยอยปกจุดอื่น ๆ จุดกดเจ็บเม่ือฝงเข็มเสร็จแลวใหตามดวยการครอบกระปุก 
2.  การฝงเข็มหู    

ใชจุด Neck (AH12), Cervical Vertebra (AH13) และจดุกดเจ็บ โดยใชเทคนิคกระตุนเข็ม
อยางแรง ใหผูปวยเคลื่อนไหวคอขณะฝงเข็มหลงัจากน้ันคาเข็ม 15 - 20 นาที  

 
 

                รปู 4.55 จุดรักษาคอแข็งเกรง็ 
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ขอไหลอักเสบ 
( Periarthritis of Shoulder or Scapulohumeral Periarthritis ) 

 
ขอไหลอกัเสบ เปนภาวะท่ีมีการอักเสบเรื้อรังของขอไหลและเน้ือเยื่อโดยรอบ ทําใหผูปวยมีอาการ

เจ็บและใชงานขอไหลไมไดตามปกติ ทําใหเกิดปญหาขอไหลติด (Frozen shoulder) ตามมา พบบอยใน
ผูปวยอายุประมาณ 50 ป 
 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
เกิดจากการกระทบความเย็น ไดรับบาดเจ็บฉับพลันหรือเรื้อรังของไหล ทําใหมีอาการปวด

บริเวณไหลราวไปคอและแผนหลัง อาการมากขึ้นในเวลากลางคืนหรือขณะเคลื่อนไหวไหล เม่ือนานขึ้น
ผูปวยจะเคลื่อนไหวไหลไดนอยลง จนเกิดอาการไหลติดในท่ีสุด 
 

การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 

จุดหลัก:  JianYu (LI15),   JianZhen (SI9),  

 BiNao (LI14)  และ  TiaoKou (ST38)  
จุดเสริม:  ปวดไหลดานใน (Medial aspect): ระบาย   
  ChiZe (LU5),   TaiYuan (LU9)  และ  YinLingQuan (SP9)  
  ปวดไหลดานนอก (Lateral aspect) และสะบัก: ระบาย   
  HouXi (SI3),   TianZong (SI11)   และ  YangLingQuan (GB34)  

  ปวดไหลดานหนา (Anterior aspect): ระบาย   
  HeGu (LU4),   QuChi (LI11)  และ  ZuSanLi (ST36)  

2.  การฝงเข็มหู    
เลือกจุด: Pt.Shoulder, Pt. Shoulder joint, Pt. Cervical  และ Pt. Adrenal  

วิธีการ: เลือกใชคร้ังละ 2 - 3 จุด กระตุนเข็มอยางแรง ใหผูปวยเคลื่อนไหวขอไหลขณะฝงเข็ม 
จากน้ันคาเข็ม 20 นาที อาจใชเม็ดแมเหล็กหรือเมล็ดพืชกดแทนเข็มก็ได 
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 LI15  
 SI9  
 LI14  
 ST38  
 LU5  
 LU9  
 SP9  
 SI3  
 SI11  
 GB34  
 LU4  
 LI11  
 ST36  

 
 
 
 
 
 

รูป 4.56 จุดรักษาขอไหลอักเสบ 
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เสนเอ็นอักเสบของศอกดานนอก 
( Lateral  Epicondylitis ) 

 
เสนเอ็นอักเสบของศอกดานนอก เปนภาวะท่ีพบบอย โดยเสนเอ็นดานนอกของผูปวยไดรับ

บาดเจ็บอยางเรื้อรัง จากแรงกระชากหรือบิด ทําใหมีอาการปวด และมีจุดกดเจ็บบริเวณศอกดานนอก 
เม่ือใหผูปวยออกแรงตานการตรวจ ขณะกระดกขอมือขึ้น (dorsiflexion)  
 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
เกิดจากการไดรับบาดเจ็บอยางเร้ือรัง หรือการแทรกของลม ความเย็น หรือความชื้น ทําใหชี่และ

เลือดไมสามารถหมุนเวียนไดตามปกติในเสนลมปราณบริเวณขอศอก ทําใหมีอาการปวดบริเวณดาน
นอกของศอกอยางชา ๆ อาจราวไปปลายแขน ไหลหรือหลัง กาํหยิบสิ่งของลําบาก โดยเฉพาะเมื่อบิดผา 

 

การรักษา 
ใชจุดกดเจ็บ รวมกับ QuChi (LI11), ShouSanLi (LI10) และ HeGu (LI4)  โดยการฝงเข็ม

กระตุนระบาย ตามดวยคาเข็ม 20 - 30 นาที อาจใชการรมยาบริเวณจุดกดเจ็บ 

 
 
 
 
 
 

รูป 4.57 จุดรักษาเสนเอ็นอกัเสบของศอกดานนอก 
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กลามเนื้อหลังสวนเอวอักเสบเฉียบพลัน 
( Acute Lumbar Sprain ) 

 
สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 

กลามเน้ือหลังสวนเอวอักเสบเฉียบพลัน มีสาเหตุมาจากทาทางท่ีไมถูกตอง กลามเน้ือออกแรง
มากเกินไป หรือหกลมกระแทก เกิดอาการปวดหลังสวนเอวเฉียบพลัน จํากัดการเคลื่อนไหวของเอว 
ศาสตรการแพทยจีน กลาววา การปวดหลังสวนเอว มีสาเหตุจาก การออกกําลังกายท่ีไมเหมาะสม หรือ
การหกลมกระแทกช้ํา นําไปสูความผิดปกติของเสนเอ็นบริเวณหลังสวนเอว มีการค่ังของชี่และเลือด ใน
เสนลมปราณบริเวณน้ัน ๆ 
 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
อาการปวดหลังสวนเอวเฉียบพลัน เม่ือมีการเคลื่อนไหวจะปวด การเคลื่อนไหวของเอวถูกจํากดั 

คือเอวไมสามารถเหยียดตรงได นอนหงายหรือพลิกตัวไปมาลําบาก รวมท้ังการยืนจะไมสะดวก มักมี
การเกร็งของกลามเน้ือบริเวณขารวมดวย  

ลิ้น: สีชมพู หรือมวงคล้ํา  
ชีพจร: ชีพจรตึง  (XianMai) 

 

การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 

จุดหลัก:  ShuiGou (GV26),   HouXi (SI 3),   WeiZhong (BL40),   

YaoYangGuan (GV3),   DaChangShu (BL25)  และ  Ashi point  
เลือกใชครัง้ละ 2 - 4 จุด โดยฝงเข็มกระตุนระบาย  

เทคนิค: ShuiGou (GV26) หรือ HouXi (SI3) เลือกฝงเข็มเปนจุดแรก หมุนกระตุนเข็ม 
พรอมกับใหผูปวยขยับเอวเคลื่อนไหว จุด ShuiGou (GV26) ใชปกเข็มเฉียงขึ้นบน  

 จุด WeiZhong (BL40) อาจใชเทคนิคการปลอยเลือด 
 จุดบริเวณเอว สามารถใชการรมยา หรือครอบกระปุกก็ได 
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2.  การฝงเข็มหู  
เลือกจุด:  Lumbosacral vetebra (AH9), Shenmen (TF4),  

Subcostical (AT4) และ Reaction point  
วิธีการ: ใชเทคนิคกระตุนเข็มอยางแรง คาเข็ม 30 -60 นาที หรือใชเมล็ดหวังปูหลิวสงิก็ได 

 
 
 

 
 

 
 GV26  
 SI 3  
 BL40 -  
 GV3 - -◎ 

 BL25 - -◎ 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 4.58 จุดรักษากลามเน้ือหลังสวนเอวอักเสบเฉียบพลัน 
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กลุมอาการขัดคลอง 
( Bi Syndrome ) 

  
 กลุมอาการขัดคลอง หรือ Bi syndrome หรือ ปเจิ้ง (BiZheng:# #) เปนกลุมอาการท่ีเกิดจาก
การกั้นขวางการไหลเวียนของช่ีและเลือดในระบบเสนลมปราณ มีสาเหตุจากปจจัยกอโรค ไดแก ลม 
ความเย็น และความชื้น โดยมีลักษณะเดน คือ อาการเจ็บ ปวด รูสึกชาและหนักแขนขาและขอ และการ
เคลื่อนไหวถูกจาํกัด  
 หากเปรียบเทียบกับการแพทยแผนใหม กลุมอาการขัดคลอง สามารถเทียบเคียงและประยุกตใช
ไดครอบคลุมถึงหลายกลุมโรค ไดแก โรครูมาติซึมหรือไขขออกัเสบ (rheumatism) ซึ่งมีอาการปวดตาม
ขอ กลามเน้ือและเสนเอ็น, โรคไขรูมาติก (rheumatic fever) ซึ่งมีอาการปวดขอเคลื่อนไปตามขอตาง ๆ 
หลังการติดเชื้อโรคบางชนิด, โรคขออักเสบรูมาตอยด (rheumatoid arthritis), โรคเกาท (gout) รวมถึง
กลุมอาการปวดขอเร้ือรังและกลามเน้ือเสนเอ็นอักเสบเรื้อรังตาง ๆ ดวย  
 กลุมอาการขัดคลอง พบไดบอยในพื้นท่ี ท่ีมีสภาพอากาศหนาวเย็น ชื้นและลมแรง เกิดไดทุกเพศ
ทุกวัย ในรายอาการนอย จะมีอาการเจ็บและปวดในแขนขาและขอ อาการมากขึ้นเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศ ในรายรุนแรง จะมีอาการเจ็บและปวดมาก เปนซ้ําแลวซ้ําอีก รวมกับมีอาการบวมของ
ขอหรือขอผิดรปูและเคลื่อนไหวไดจํากัด กลุมอาการขัดคลอง แบงเปน 4 ประเภทตามสาเหตุและอาการ
แสดง ไดแก  
 1. ขัดคลองจร (Wandering Bi) ลักษณะเดน คือ อาการปวดขอท่ีเคลื่อนยายตําแหนงไปตามขอ
ตาง ๆ สาเหตุหลักเกิดจากลมกอโรค 
 2. ขัดคลองปวด (Painful Bi) ลักษณะเดน คือ อาการปวดขออยางรุนแรง สาเหตุหลักเกิดจาก
ความเย็นกอโรค 
 3. ขัดคลองเฉพาะท่ี (Fixed Bi) ลักษณะเดน คือ ปวดมาก ชาและรูสึกหนัก ๆ สาเหตุหลักเกิด
จากความชื้นกอโรค  
 4. ขัดคลองรอน (Heat Bi) ลักษณะเดน คือ อาการรอนและเกิดขึ้นเฉียบพลัน 
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สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
1.  ปจจัยกอโรคเขากระทําในกรณีที่ภูมิตานทานออนพรอง 
 กลุมอาการขัดคลอง มีสาเหตุจากการปดกั้นชี่และเลือด โดย 1) ลม ความเย็นและความชื้นกอ
โรครุกรานระบบเสนลมปราณ, 2) สภาพรางกายออนแอรวมกับมีชี่หยางพรอง, 3) รูผิวหนังทําหนาท่ี
แปรปรวนและความออนแอของหยางปกปองรางกาย 
2.  สภาวะรางกาย 
 รางกายของแตละคนมีธรรมชาติท่ีแตกตางกันของสภาวะรอนและเย็น ในรายท่ีมีชี่หยางสมบูรณ
และมีสภาวะรอนสะสม เม่ือมีการรุกรานของลม ความเย็นและความชื้นกอโรค มักมีแนวโนมจะเกิดกลุม
อาการขัดคลองรอน นอกจากน้ีอาการขัดคลองท่ีเกิดจากลม ความเย็น หรือความชื้นสะสมอยูเปน
เวลานาน ยอมมีโอกาสแปรสภาพเปนความรอน เกิดเปนกลุมอาการขัดคลองรอนได 
 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1.  ขัดคลองจร (Wandering Bi) 
 อาการ: อาการปวดเคลื่อนยายไปตามขอตาง ๆ โดยเฉพาะ ขอมือ ขอศอก ขอเขา และขอเทา 
  รวมกับการเคลื่อนไหวของขอถกูจํากัด  ไขและหนาวส่ัน  
 ลิ้น:  ฝาบาง เหนียว  
 ชีพจร:  ชีพจรลอย-ตึงแนน หรือ ชีพจรลอย-ชา (Fu-JinMai or Fu-ChiMai) 

 วิเคราะหอาการ: ปวดในขอเปนอาการเดนของโรคในกลุมอาการขัดคลอง ซึ่งเกิดจากลม ความ
เย็นและความชืน้กั้นขวางการไหลเวียนของชี่และเลือดในระบบเสนลมปราณ มักมีคํากลาวในการแพทย
จีนวา “ปวดเพราะไมคลอง คลองยอมไมปวด” อาการปวดท่ีเคลื่อนไปตามขอตาง ๆ ดวยแบบแผนท่ีไม
แนนอน เกิดจากปจจัยกอโรคหลัก คือ ลม ซึ่งมีลักษณะเคลื่อนท่ีและเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ไขและหนาว
สั่นเกิดจากการตอตานกันระหวางภูมิตานทานและปจจัยกอโรคท่ีรุกรานเขารางกาย ชีพจรลอย-ตึงแนน 
หรือลอยชา บงชี้วาเกิดจาก ลมกอโรค กระทําตออวัยวะภายนอก ฝาบางและเหนียวท่ีลิ้นเปนสิ่งแสดงวา
เกิดการรุกรานของลม ความเย็นและความชื้นกอโรค 
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2.  ขัดคลองปวด (Painful Bi) 
 อาการ:  เจ็บปวดรุนแรงเหมือนถูกท่ิมแทงในขอ ปวดลดลงดวยความอุน และรุนแรงขึ้นดวย 
  ความเย็น  ตําแหนงท่ีปวดจะไมมีลักษณะแดง-รอน และไมเคลื่อนยายไปยังขออ่ืน  
  (อาจเปนครั้งละหลายขอแตไมเคลื่อนยายไป-มาเหมือนกรณีขัดคลองจร)  
 ลิ้น:  ฝาขาว บาง  
 ชีพจร:  ชีพจรตึง-ตึงแนน (Xian-JinMai) 
 วิเคราะหอาการ: อาการเจ็บปวดรุนแรง เพราะการไหลเวยีนของช่ีและเลือดในเสนลมปราณ ถูก
ความเย็นหนวงไว ความเย็นเปนปจจัยกอโรคท่ีมีสภาวะอิน ซึ่งมีคุณสมบัติทําใหเกิดการหดตัว และ
ควบแนน จึงทําใหอาการปวดไมเคลื่อนยายไปท่ีอื่น ความอุนมีคุณสมบัติตรงขามกับความเย็น ซึ่งทําให
การไหลเวียนดีขึ้น อาการปวดจึงบรรเทา สวนความเย็นไปเสริมฤทธ์ิกับความเย็นท่ีเปนสาเหตุเดิม จึงทํา
ใหอาการปวดมากขึ้น และเน่ืองจากพยาธิสภาพเกิดจากความเย็นกอโรคจึงไมมีลักษณะขอแดง-รอน ชีพ
จรตึง-ตึงแนน สัมพันธกับความเย็นและอาการปวด ฝาขาวท่ีลิ้นเปนอาการแสดงของลมกอโรค 
3.  ขัดคลองเฉพาะท่ี (Fixed Bi) 
 อาการ:  ชาและรูสึกหนัก ๆ ท่ีแขน-ขา  ปวดและเจ็บท่ีขอเฉพาะตําแหนง ไมเคลื่อนยายไปขออื่น 
  อาการรุนแรงขึน้ในวันท่ีครึ้มฝนหรือฝนตก  
 ลิ้น:  ฝาขาว เหนียว 
 ชีพจร:  ชีพจรออนนุม (RuanMai) 

 วิเคราะหอาการ: ความชื้นมีลักษณะหนัก เม่ือความชื้นท่ีมากเกินเขารุกรานแขน-ขาและขอ ทําใหชี่
และเลือดไหลเวยีนไมคลองจึงรูสึกหนักและชา ความชื้นเปนปจจัยกอโรคท่ีมีสภาวะอิน ซึ่งมีคุณสมบัติ
หนืดและน่ิง เม่ือเปนสาเหตุของอาการปวดจงึไมมีการเคลื่อนยายตําแหนงปวด สภาพอาการท่ีคร้ึมฝน
หรือมีฝนตกจะเสริมฤทธ์ิกับความชื้นท่ีเปนสาเหตุของโรค อาการจึงรุนแรงขึน้ ชีพจรออนนุมและฝาขาว
เหนียวท่ีลิ้น บงชี้ถึงความชื้นเปนเหตุกอโรค 
4.  ขัดคลองรอน (Heat Bi) 
 อาการ:  ปวดขอเดียวหรอืหลายขอกไ็ด  ขอท่ีปวดมีลักษณะบวม แดง รอนและเจ็บปวดมาก  
  รวมท้ังการเคลือ่นไหวขอถูกจํากัด รวมกับไข กระหายนํ้า 
 ลิ้น:  ฝาเหลือง 
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 ชีพจร:  ชีพจรลื่น-เร็ว (Hua-XiMai) 
 วิเคราะหอาการ: อาการปวด บวม แดงและรอน เกิดจากปจจัยกอโรคแปรสภาพเปนความรอน 
การจํากัดการเคลื่อนไหวของขอเพราะเกิดขอบวมและผิดรูป อาการไข กระหายนํ้า ฝาลิ้นเหลืองและชีพ
จรลื่น-เร็ว เปนอาการแสดงของความรอนมากเกิน 
5.  การแบงโรคตามตําแหนงโรค  
 นอกจากการแบงกลุมอาการขัดคลองเปน 4 กลุมดังกลาวแลว ยังมีการจัดแบงโรคตามตําแหนง
ของพยาธิสภาพดวย ดังน้ี 
  ผิวหนังขัดคลอง (skin bi): มีอาการชาผิวหนัง รวมกับรูสกึเย็น 
  กลามเนื้อขัดคลอง (muscle bi): อาการปวด ชาและเจ็บตามกลามเน้ือ 
  เสนเอ็นขัดคลอง (tendon bi): กลามเน้ือและเสนเอ็น มีอาการปวด เจ็บและแขง็ตึง 
  เสนเลือดขัดคลอง (vessel bi): เจ็บปวดจากการอุดตันของเสนเลือด 
  กระดูกขัดคลอง (bone bi): เจ็บปวดและหนักขอ ซึ่งเสียหนาท่ีในการยก งอหรือเหยียด 
 

การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 
 หลักการ: เลือกใชจุดอาซื่อ รวมกับจุดใกลท่ีอยูบนเสนลมปราณหยางในตําแหนงท่ีเปนโรค โดยมี
จุดประสงคในการขจัดลม ความเย็นและความชื้นกอโรค 
 กรณีขัดคลองจร ขัดคลองรอน และเสนเอ็นขัดคลอง ใชการฝงเข็มกระตุนระบาย  
 กรณีขัดคลองปวด และเสนเลือดขัดคลอง ใชการรมยาจะไดผลดีกวาและเสริมดวยการฝงเขม็ลึก
และคาเข็มนานกวาปกติ หากมีอาการปวดรุนแรงพิจารณาใชเขม็สอดผิวหนังคาไวหรือใชการรมยาค่ันขิง 
 กรณีขัดคลองเฉพาะท่ี กลามเน้ือขัดคลอง และกระดูกขัดคลอง ใชการฝงเข็มรวมกับการรมยา 
หรือเข็มอุน หรือเคาะดวยเข็มผิวหนังแลวตามดวยครอบกระปุก 
 จุดหลัก: - ปวดขอไหล:  JianYu (LI15),   JianLiao (TE14),    

   JianZhen (TE19)   และ  NaoShu (SI10) 
  - ปวดสะบัก:  TianZong (SI11),   BingFeng (SI12),  

   JianWaiShu (SI14)  และ  GaoHuang (BL43) 
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  - ปวดขอศอก: QuChi (LI11),   ChiZe (LU5),   TianJing (TE10),  

   WaiGuan (TE5)  และ  Hegu (LI4)  
  - ปวดขอมือ:  YangChi (TE4),   YangXi (LI5),  

   YangGu (SI5)  และ  WaiGuan (TE5) 

  - น้ิวมือแขง็ตึง:  YangGu (SI5),   HeGu (LI4),   HouXi (SI3) 

  - ชาและปวดน้ิวมือ:  HouXi (SI3),   SanJian (LI3),   BaXie (EX-UE9)  
  - ปวดสันหลังเอว: ShuiGou(GV26), ShenZhu(GV12), YaoYangGuan (GV3)  
  - ปวดขอสะโพก: HuanTiao (GB30),  JuLiao (GB29),  XuanZhong (GB39)  

  - ปวดบริเวณตนขา:  ZhiBian (BL54),   ChenFu (BL36),  

     YangLingQuan (GB34). 
  - ปวดขอเขา:  HeDing (EX-LE2),   DuBi (ST35),   NeiXiYan (EX-LE4),  

   YangLingQuan (GB34)  และ  YinLingQuan (SP9)  
  - ชาและปวดขา:  ChengShan (BL57),   FeiYang (BL58)  

  - ปวดขอเทา:  JieXi (ST41),   ShangQiu (SP5),   QiuXu (GB40),  

   KunLun (BL60)  และ TaiXi (KI3).  
  - ชาและปวดน้ิวเทา:  GongSun (SP4),   ShuGu (BL65),   BaFeng (EX-LE10)  
  - ปวดหลัง:  ShuiGou (GV26),   ShenZhu (GV12),   YaoYangGuan (GV3)  
  - ปวดท่ัวตัว: HouXi (SI3),   ShenMai (BL62),   DaBao (SP21),  

   GeShu (BL17),   JianYu (LI15),   Quchi (LI11),  

   HeGu (LI4),   TaiChong (LR3),   YangChi (TE4),  

   HuanTiao (GB30),   YangLingQuan (GB34),  
   XuanZhong (GB39),   JieXi (ST41). 
 จุดเสริม: - ขัดคลองจร, เสนเลือดขัดคลอง:  GeShu (BL17),   XueHai (SP10)  
  - ขัดคลองปวด:  ShenShu (BL23),   GuanYuan (CV4)  
  - ขัดคลองเฉพาะท่ี:  ZuSanLi (ST36),   ShangQiu (SP5) 
  - ขัดคลองรอน:  DaZhui (GV14),   QuChi (LI11) 
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  - เสนเอ็นขัดคลอง:  YangLingQuan (GB34)  
  - กระดูกขัดคลอง:  DaZhu (BL11),   XuanZhaong (GB39) 
 อธิบาย: จุดตาง ๆ ดังกลาวขางตนในแตละตําแหนงโรคอาศัยหลักจุดใกลรวมกับจุดไกลของเสน
ลมปราณท่ีไหลเวียนผานบริเวณน้ัน ๆ หลักในการรักษาคือแกไขการอุดตันกั้นขวางการไหลเวียนของช่ี
และเลือดในระบบเสนลมปราณรวมท้ังเพ่ิมเสริมชี่ตานทานโรคเพื่อขจัดปจจัยกอโรค ไดแก ลม ความ
เย็นและความชืน้; เม่ือผิวหนังและกลามเน้ือเปนโรคควรใชการฝงเข็มต้ืน เม่ือกระดูกและเสนเอ็นเปนโรค
ควรใชการฝงเขม็ลึกพรอมกับคาเข็มไวนานขึ้น เทคนิคและวิธีการฝงเข็ม-รมยา ยอมตองพลิกแพลง
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับสาเหตุ ตําแหนงโรคและพยาธิสภาพ;  
  HouXi (SI3) เปนจุดท่ีเชื่อมโยงกับเสนลมปราณตู รวมกับ ShenMai (BL62) ซึ่ง
เชื่อมโยงกับเสนลมปราณหยางเชี่ยว เปนการใชจุดคูบน-ลางของเสนเชื่อมโยงเสนลมปราณวิสามัญท้ัง
แปด โดยจุดคูน้ีสามารถครอบคลุมรักษาโรคของ ไหล หลัง สันหลังเอว ขา กลามเน้ือ เสนเอ็นและ
กระดูก; DaBao (SP21) เปนจุดลั่วใหญของเสนลมปราณมามซึ่งเปนจุดท่ีเชื่อมโยงกับชีแ่ละเลือดท่ัว
รางกาย รวมกบั GeShu (BL17) ซึ่งเปนจุดอิทธิพลตอเลือด จุดรวมคูน้ีสามารถรักษาอาการปวดทั่ว
รางกายได; DaZhui (GV14) จุดพบปะของเสนลมปราณหยางทุกเสน ใชรวมกับ QuChi (LI11) เพ่ือ
รักษากลุมอาการขัดคลองรอน; GeShu (BL17) รวมกับ XueHai (SP10) ใชเสริมบํารุงเลือด โดยอาศัย
หลักการท่ีวา “ลมจะถูกขับไลออกไปเม่ือเลือดไหลเวียนคลอง” ซึ่งอาจใชรวมกบัจุดสําคัญอีกจุดหน่ึงท่ีใช
ในการขับไลลม ไดแก FengChi (GB20) 3 จุดน้ีจึงเหมาะสมในการใชรักษา กลุมอาการขัดคลองจร 
และเสนเลือดขดัคลอง;  
  ShangQiu (SP5) รวมกับ ZuSanLi (ST36) ใชเพ่ือเสริมหนาท่ีของมามและกระเพาะ
อาหารใหแข็งแกรง เพ่ือชวยขจัดความชื้นกอโรค จึงเหมาะในการรักษากลุมอาการขัดคลองเฉพาะท่ี; 

GuanYuan (CV4) รวมกับ ShenShu (BL23) เสริมความแข็งแกรงใหไฟของไต ใชรักษากลุมอาการ
ขัดคลองปวด; YangLingQuan (GB34) เปนจุดอิทธิพลของเสนเอ็น จึงใชรักษาเสนเอ็นขัดคลอง; 
DaZhu (BL11) จุดอิทธิพลตอกระดูก รวมกับ XuanZhong (GB39) จุดอิทธิพลตอไขกระดูก ใชรักษา 
กระดูกขัดคลอง 
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2.  การรักษาดวยเข็มผิวหนังรวมกับครอบกระปุก 
 ใชเข็มผิวหนังเคาะอยางแรงจนเลือดซึม บริเวณสองขางกระดูกสันหลัง หรือบริเวณขอท่ีมีปญหา 
แลวตามดวยการครอบกระปุกตรงบริเวณท่ีเคาะเข็มผิวหนัง 
 วิธีน้ีเหมาะกับการรักษา ผิวหนังและกลามเน้ือขัดคลองท่ีมีอาการชา, กระดูกขัดคลองท่ีมีอาการ
ตึงแข็งและเคลือ่นไหวไดจํากัด หรือขอผิดรูป 
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☯  โรคระบบตอมไรทอ ☯ 
 

โรคอวน 
( Obesity ) 

 
โรคอวน หมายถึง ภาวะไมสมดุล มีการสะสมไขมันมากเกิน หรือไปอยูท่ีใดท่ีหน่ึงมากเกินไป   

โรคอวนแบงได 2 ชนิด ไดแก 
1. อวนแบบธรรมดา สาเหตุเกิดจากรูปแบบวิถกีารใชชีวิต เชน การบริโภคมากขึ้น ไมออกกําลัง

กาย ชอบน่ัง นอน อยูเฉย ๆ ไมเคลื่อนไหว มักพบรวมกบัโรคเรื้อรัง หรือนําไปสูโรคเร้ือรังอื่น เชน 
เบาหวาน ความดัน โรคเกี่ยวกับหลอดเลือด พบไดรอยละ 90 ของคนไขโรคอวน 

2. อวนแบบทุติยภูมิ หมายถึง โรคอวนท่ีมีความผิดปกติของตอมไรทอ หรือขัน้ตอนของกระบวน 
การเคมี เชน การขับเกลือโซเดียมท่ีตกคางผิดปกติ เกิดนํ้าตกคางในรางกายทําใหนํ้าหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือ
การใชยาฮอรโมน หรือผลจากหลังอุบัติเหตุทางสมอง ผลจากกรรมพันธุ ซึ่งการฝงเข็มจะไมไดผลดี 

 

การวินิจฉัยโรคอวน 
1. ดัชนีมวลกาย (BMI = นํ้าหนัก (kg) / ความสูง2 (m2)) คาปกติ 22 - 25 ถาอยูระหวาง 25 - 

30 ถือวานํ้าหนักเกิน หากมากกวา 30 ถือวาเปนโรคอวน  
2. นํ้าหนักตัวมากกวานํ้าหนักมาตรฐาน 20 % ขึ้นไป  
3. รอบเอวผูหญิงมากกวา 80 เซนติเมตร รอบเอวผูชายมากกวา 90 เซนติเมตร ชั้นไขมัน

มากกวา 2.5 เซนติเมตร 
 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
ทางการแพทยจนี โรคอวนมีความสัมพันธกับมาม ตับ ไต กระเพาะ ลําไสใหญ ถุงนํ้าดี สวนใหญ

แบงการวินิจฉัยได ดังน้ี 
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1.  เสลดช้ืนปดกั้น   
อาการ:  มีลักษณะหนา คอ ตัวอวน  หัวหนัก ๆ  แนนหนาอก  แนนบริเวณกระเพาะอาหาร  
 ใจสั่น  หายใจสัน้  ชอบนอน  นํ้าลายเหนียว  อุจจาระเหนียวหรือเละ ๆ  
ลิ้น:  ลิ้นอวน ซีด มีรอยฟน ฝาเหนียว  
ชีพจร:  ชีพจรลื่นหรือคอนขางชา (Hua or HuanMai) 

2.  กระเพาะอาหารและลําไสใหญรอน  
อาการ:  ลักษณะอวนท้ังชวงบนชวงลางของตัว  กินเกง  ปากแหงชอบดืม่นํ้าเย็น  ไมชอบรอน  
 เหงื่อออกมาก  หงุดหงิด  ขี้โมโห  อุจจาระผูก  ปสสาวะเหลือง  
ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝาเหลืองเหนียว  
ชีพจร:  ชีพจรลื่น-เร็ว  (Hua-ShuMai)  

3.  ชี่ตับติดขัด  
อาการ:  มีอาการแนนหนาอกและชายโครง แนนบริเวณเตานมหรือบริเวณทองชวงบนหรือปอด 
 ไมมีตําแหนงแนนอนเคลื่อนไปมา เปลี่ยนท่ีได  สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของอารมณ  
 ชอบถอนหายใจ  เรอหรือผายลมจะสบายขึ้น  
ลิ้น:  ฝาขาว บาง  
ชีพจร:  ชีพจรตึง (XianMai)  

4.  มามและไตหยางพรอง  
อาการ:  ปสสาวะบอย  ปสสาวะครั้งละมาก ๆ  ไมคอยมีแรง  ปวดเอว  เม่ือยขา  หนาขาบวม  
 ทองอืด  เบ่ืออาหาร  อุจจาระเหลว  
ลิ้น:  ลิ้นซีด ฝาขาว  
ชีพจร:  ชีพจรจม-เล็ก (Chen-XiMai)  

 

การรักษาดวยการฝงเข็มระบบเสนลมปราณ   
หลักการ: เลือกจุดบนเสนลมปราณเญ่ิน ไทอินเทา หยางหมิงแขนขา ไทหยางขาและซานเจียวมือ 
 - ถาเกิดจากความชื้นเสลดปดกั้น ใชวิธีบํารุงมามกระเพาะอาหาร สลายเสลดความชื้น  
 - ถาเกิดจากกระเพาะอาหารและลําไสรอน ใชวธีิระบายไฟกระเพาะอาหารและลําไสใหญ  
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 - ถาเกิดจากตับแกรงชี่ติดขัด ใชวิธี สลายชี่ติดขัด บํารุงมามกระเพาะอาหาร  
 - ถาเกิดจากหยาง มามไตพรอง ใชวิธีบํารุงหยางมามไต  
จุดหลัก:  ZhongWan (CV12),   ShuiFen (CV9),   GuanYuan (CV4),  

 TianShu (ST25),   DaHeng (SP15),   ChiZe (LU5),  
 ZhiGou (TE6),   NeiTing (ST44),   FengLong (ST40),  
 ShangJuXu (ST37),   SanYinJiao (SP6),   YinLingQuan (SP9),  
 QiHai (CV6),   ZuSanli (ST36),   GeShu (BL17),   PiShu (BL20),  
 GanShu (BL18),  TaiChong (LR3),   NeiGuan (PC6),  ShenShu (BL23). 

 
 CV12  
 CV9  
 CV4  
 ST25  
 SP15  
 LU5  
 TE6  
 ST44  
 ST40  
 ST37  
 SP6  
 SP9  
 CV6  
 ST36  
 BL17  
 BL20  
 BL18  
 LR3  
 PC6  
 BL23  

  รูป 4.59 จุดรักษาโรคอวน 
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เบาหวาน 
( Diabetes ) 

 
เบาหวาน ในการแพทยแผนจีน เรียกวา 消渴: XiaoKe ปจจุบันเปนโรคท่ีพบบอย มีอาการ 3 

มาก และ 1 นอย  คือ หิวนํ้า-ด่ืมนํ้ามาก กินจุมาก ปสสาวะมาก และกลามเน้ือผายผอม การแพทยแผน
ตะวันตกแบงเบาหวานเปน 2 แบบ ไดแก เบาหวานแบบปฐมภูมิ ซึ่งประกอบดวย เบาหวานแบบท่ีหน่ึง 
และเบาหวานแบบท่ีสอง สวนเบาหวานแบบทุติยภูมิพบไดนอย รายละเอียดทางคลินิกของโรคเบาหวาน
ตามแนวคิดของการแพทยแผนตะวันตกสามารถหาอานไดท่ัวไป 

 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
สาเหตุเกิดจากการกินอาหารไมถูกสขุลักษณะ คือ กินมัน หวานจัดมากเกินไป ทําใหการลําเลียง

ของมามและกระเพาะอาหารเสียไป เกิดความรอนสะสมขึ้นภายใน จนทําลายอิน ความรอนในกระเพาะ
อาหารจะลอยขึน้บนไปทําลายจินอินของปอด ทําใหเกิดภาวะกินจุ หิวนํ้า ด่ืมนํ้ามาก สําหรับสาเหตุจาก
อารมณ อธิบายวา อารมณทําใหชี่ตับติดขัด นานเขาเกิดเปนไฟ ไฟจะทําลายจินและอินของกระเพาะและ
ปอด เกิดภาวะเซ่ียวเคอะไดเหมือนกัน การทํางานมากไป หรือขาดการพักผอน หรือมีเพศสัมพันธมากไป 
ทําใหหนาท่ีไตลดลงเกิดไฟ ไฟน้ีจะไปทําลายจินอนิของปอดและกระเพาะอาหาร เปนเหตุใหเกิดเซี่ยวเคอะได
เชนเดียวกัน สําหรับอาการไตพรอง ทําใหไมสามารถดึงร้ังปสสาวะ ปสสาวะจึงมีมากและมีสีเปนขุนครีม 
จะเห็นไดวาเบาหวานมีผลกระทบไดท้ังสามเจียว ซึ่งเปนท่ีอยูของ ปอด กระเพาะอาหาร มาม ไตและตับ 

 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1.  ซางเซียว  

อาการ:  มีอาการด่ืมนํ้ามาก  หงุดหงิด  กระหายนํ้า  ปากแหง  ปสสาวะบอยปริมาณมาก  
ลิ้น:  ปลายลิ้นแดง ฝาบาง เหลือง  
ชีพจร:  ชีพจรเร็ว (ShuMai)  
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2.  จงเซียว  
อาการ:  กินเกง  ปากมีกลิ่น  เหงือกบวม  คลื่นไสอาเจียน  ไมสบายรอนบริเวณลิ้นป  
 รูปรางผอม  อุจจาระผูก  
ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝาเหลืองแหง  
ชีพจร:  ชีพจรลื่น-เร็ว (Hua-ShuMai)  

3.  เซี่ยเซียว 
 3.1 อินของไตไมพอ  
อาการ:  ปสสาวะบอยและปริมาณมาก ลักษณะขุนคลายครีม หรือปสสาวะมีรสหวาน  ปากแหง  
 ด่ืมนํ้ามาก  เวียนหัวมีเสียงดังในหู  นอนไมหลับ  ขี้ลืม  หงุดหงิด  ฝนมาก  ปวดเอว 
 เม่ือยนอง  ปวดชาแขนขา  หรือมีอาการนํ้ากามเคลื่อน  ผิวหนังแหง  
ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝานอย  
ชีพจร:  ชีพจรจม-เล็ก-เร็ว (Chen-Xi-ShuMai)  

 3.2 อินและหยางพรอง  
อาการ: ปสสาวะบอย  ลักษณะขุนคลายครีม  หนาสีจะดํา  ใบหูจะแหงคล้ํา  ปวดเม่ือยเอวเขา  
 ปวดเม่ือยฝาเทา  กลัวหนาว  ปลายแขนขาเย็น  แขนขาไมมีแรง  สมรรถภาพทางเพศ 
 ลดลง  รอบเดือนผิดปกติ  
ลิ้น:  ลิ้นซีด ฝาขาว  
ชีพจร:  ชีพจรจม-จมออน (Chen-RuoMai)   

 

การรักษาดวยการฝงเข็มระบบเสนลมปราณ  
หลักการ: ระบายรอน ขจัดแหง เพ่ิมอิน บํารุงจิง  
จุดหลัก:  YiShu (WeiWanXiaShu) (EX-B3),   FeiShu (BL13),   PiShu (BL20),  

  WeiShu (BL21),   SanJiaoShu (BL22),   ZuSanLi (ST36),   

SanYinJiao (SP6),   TaiXi (KI3),   HeGu (LI4),   ShenShu (BL23). 
จุดเสริม:  ซางเซียว: TaiYuan (LU9),   YuJi (LU10),   ShaoShang (LU11),  

     JinJin (EX-HN12),   YuYe (EX-HN13).  
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  จงเซียว: ZhongWan (CV12),   TianShu (ST25),  

   QuChi (LI11),   NeiTing (ST44).  
  เซ่ียเซียว-อนิไตพรอง: GanShu (BL18),   GuanYuan (CV4),  

      FuLiu (KI7),   ZhaoHai (KI6).  
  เซ่ียเซียว-อนิและหยางพรอง: MingMen (GV4),   GuanYuan (CV4),  

         QiHai (CV6). 
  ถากระทบเสนประสาทแขน: QuChi (LI11),   ShouSanLi (LI10),  

       BaXie (EX-UE9).  
  ถากระทบเสนประสาทขา: HuanTiao (GB30),   YangLingQuan (GB34),  
     ZuSanLi (ST36),    XuanZhong (GB39),  
     KunLun (BL60),    BaFeng (EX-LE10). 
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 EX-B3  
 BL13  
 BL20  
 BL21  
 BL22  
 ST36  
 SP6  
 KI3  
 LI4  
 BL23  
 LU9  
 LU10  
 LU11  
 EX-HN12  
 EX-HN13  
 CV12
 ST25  
 LI11  
 ST44  
 BL18  
 CV4  
 KI7  
 KI6  
 GV4  
 CV4  
 CV6  
 LI11  
 LI10  
 EX-UE9  
 GB30  
 GB34    
                                                                      ST36  
 GB39
 BL60  
 EX-LE10  

รูป 4.60 จุดรักษาโรคเบาหวาน 
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ภาวะตอมไทรอยดทํางานมากเกิน 
( Hyperthyroidism ) 

 
ภาวะตอมไทรอยดทํางานมากเกิน หรือไทรอยดเปนพิษ เปนโรคของตอมไทรอยด ซึ่งเกิดจาก

การทํางานของเซลลในรางกายที่ตอบสนองตอฮอรโมนท่ีหลั่งผิดปกติ อาจพบคอโต ตาโปน 
 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
สาเหตุของการเกิดโรค มีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ ไตอินพรอง การทํางาน

มากเกินไป หรือเกี่ยวกับกรรมพันธุ และสาเหตุท่ีพบบอยมักเกิดจากอารมณท่ีมีผลกระทบตอชี่ตับ ทําให
ติดขัดจนกระท่ังเกิดไฟ ไปทําลายอิน ตอมาอินของตับจะลดลงพรอมกับเกิดไฟพรอง มีผลทําใหเกิดไฟ
หัวใจเพ่ิมขึ้น อนิหัวใจจึงลดลง มีผลใหอินไตลดลงดวย ทําใหไตและหัวใจทํางานไมสมดุล นานวันเขาทํา
ใหอินตับพรองไปดวย เปนผลใหอาการรุนแรงขึ้นอีก ขณะเดียวกันชี่ตับติดขดั ทําใหตับและมามทํางาน
ไมสมดุล ทําใหหนาท่ีของมามดอยประสิทธิภาพ จึงทําใหเกิดเสลด เสลดจะรวมกับชี่เคลื่อนไปท่ีคอ ทํา
ใหเกิดตอมไทรอยดโต เรียกวา “อิงจง: 瘿肿” ถาเสลดไปอยูท่ีตาทําใหตาโปน 

 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค  

1.  ชี่ติดขัดเสลดคาง  
อาการ:  มีกอนท่ีคอ  กลืนไมสะดวก  รูสึกเหมือนมีเม็ดบวยติดคอ  จิตใจหดหู  หงุดหงิด  
 โกรธงาย  แนนหนาอก  เจ็บชายโครง  นอนไมหลับ  
ลิ้น:  ลิ้นแดงมืด ฝาบาง เหนียว  
ชีพจร:  ชีพจรตึง-ลื่น (Xian-HuaMai) 

2.  ไฟตับลามไปกระเพาะอาหาร  
อาการ:  มีกอนท่ีคอ  ตาโปน  ตาแดงมองไมชัด  โกรธหงุดหงิดงาย  หนาแดง  เหงื่อออกมาก  
 ไมชอบรอน  ปวดศีรษะ  มึนงง  ปากแหง  กระหายนํ้า  หิวบอย  
ลิ้น:  ลิ้นแดง  ฝาบาง เหลือง  
ชีพจร:  ชีพจรตึง-เร็ว (Xian-ShuMai)  
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3.  มามพรองและเสลดช้ืน  
อาการ:  มีกอนท่ีคอ  คลําดูจะนุม ๆ  ตาท้ังสองขางโปน  ผอมแหงไมมีแรง  อุจจาระปนเหลว  
 แนนทอง โดยเฉพาะหลังอาหาร  คลื่นไสอาเจียน  บวมและชาตามตัว  
ลิ้น:  ลิ้นซีด มีรอยฟน ฝาบาง  
ชีพจร:  ชีพจรลื่น (HuaMai)  

4.  อินพรองเกิดไฟลกุโชน  
อาการ:  มีกอนท่ีคอ  ตาโปน  อารมณออนไหว  เวียนศีรษะ  ตาลาย  ใจสั่น  หายใจไมเต็มอิ่ม  
 รูสึกรอนบริเวณฝามือฝาเทาและกลางทรวงอก (รอนท้ังหา) นอนไมหลับ เหงื่อออกมาก  
 กระหายนํ้า  หิวบอย  หนาแดง  ผอมบาง  มือสั่น  
ลิ้น:  ลิ้นแดง  ฝานอย  
ชีพจร:  ชีพจรเล็ก-เร็ว (Xi-ShuMai)   

5.  อินและช่ีพรอง  
อาการ:  มีกอนท่ีคอเปนเวลานาน  และมีขนาดโตมากขึ้น  ออนเปลี้ยเพลียแรง  แนนอก  

หายใจไมเต็มอิ่ม  ไมคลอง  เสียงแหบแหง  
ลิ้น:  มีฝาบางเหนียว  
ชีพจร:  ชีพจรตึง-เล็ก (Xian-XiMai)  

 

การรักษาดวยการฝงเข็มระบบเสนลมปราณ  
หลักการ: ปรับใหชี่เดิน กําจัดเสลด ระบายไฟตับ เสริมอินไต  
จุดหลัก: NeiGuan (PC6),  ShenMen (HT7),  ZuSanLi (ST36),  TianTu (CV22) 

  SanYinJiao (SP6),   FuLiu (KI7),   ShaoHai (HT3),   TaiXi (KI3),  
  TaiChong (LR3),   GuanYuan(CV4)  และ  FengChi (GB20)  

จุดเสริม:  ตาโปนมาก: YinBai (SP1),   ZanZhu (BL2),   SiZhuKong (TE23),  

    ZhengYing (GB17).  
  มองไมชัด:  ZhengYing (GB17),   GuangMing (GB37)  
  มือสั่น:  ChiZe (LU5),   HeGu (LI4)  
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  ชี่ติดขัดเสลด: GanShu (BL18),   PiShu (BL20),   FengLong (ST40)  

  ไฟตับลามไปกระเพาะอาหาร: NeiTing (ST44),   HeGu (LI4),    

        YangLingQuan (GB34),   GanShu (BL18).  
  มามพรองและเสลดชื้น: PiShu (BL20),   WeiShu (BL21),   QiHai (CV6), 

    ZhongWan (CV12),   FengLong (ST40). 
  อินพรองเกิดไฟลุกโชน: GanShu (BL18),   ShenShu (BL23),  

    JianShi (PC5),   DaLing (PC7).  
  อินและชี่พรอง:  GuanYuan (CV4),   ZhaoHai(KI6)  
  ถาเสียงแหบ:  LianQuan (CV23),   FuTu (LI18) 
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 PC6  
 HT7  
 ST36  
 CV22  
 SP6  
 KI7  
 HT3  
 KI3  
 LR3  
 CV4  
 GB20  
 SP1  
 BL2  
 TE23  
 GB17  
 GB17  
 GB37  
 LU5  
 LI4  
 BL18  
 BL20  
 ST40  
 ST44  
 LI4  
 GB34  
 BL18  
 BL20  
 BL21  
 CV6  
รูป 4.61 จุดรักษาภาวะตอมไทรอยดทํางานมากเกิน           CV12  
 ST40  
 BL18  
 BL23  
 PC5  
 PC7  
 CV4  
 KI6   
 CV23   
 LI18  
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ภาวะตอมไทรอยดทํางานนอยเกิน 
( Hypothyroidism )  

 
ภาวะตอมไทรอยดทํางานนอยเกิน เกิดจากการสรางฮอรโมนลดลง ทําใหตอมทํางานนอยลง  
 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
การแพทยแผนจีนถือวาเกิดไดจากพันธุกรรม การทํางานหนักเกินไป การบริโภคอาหารไมถูกตอง

หรือปวยหนัก หลังจากน้ันเกิดความไมสมดุล ไตเปนทุนกอนกําเนิด มีหนาท่ีเกี่ยวกับการสรางสารจงิ
ควบคุมนํ้า สรางไขกระดูก ถาทุนกอนเกิดไมพอทําใหจิงไตไมพอ การตรากตรําเกินไป การแตงงานมี
บุตรต้ังแตอายุนอย เหลาน้ีเปนเหตุใหไฟม่ิงเหมินลดลง ทําใหเกิดภาวะหยางพรอง มีอาการกลัวหนาว 
มือเย็น ตัวบวม มดลูกเย็น มีบุตรยาก ถาไขกระดูกสรางไมพอทําใหเกิดอาการเวียนศีรษะ มีเสียงในหู 
ปวดเอว เขาออน หรือหลงลมืงาย ถาทุนหลังกําเนิดไมดี หรือกินอาหารไมถูกตอง มามจะขับเคลื่อน
ลําเลียงอาหารและนํ้าไมดี ทําใหเกิดภาวะมามชื้นได สําหรับผูปวยหลงัจากปวยหนัก เลือดลมจะลดลง
เพราะมามกระเพาะอาหารออนแอ ใบหนาจะซีด ไมมีแรง ไมชอบพูดจา ไอแหง แขนขาชา 
 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค  
ลักษณะท่ีพบมากก็คือ หยางมามไตพรองและชีเ่ลือดพรอง ซึง่จะพบลักษณะอาการแนนทอง เบ่ือ

อาหาร ตัวหนัก ชอบนอน จิตใจหอเห่ียว ไมมีแรง พูดนอย ใจสั่น หายใจไมเต็มอิ่ม เวียนศีรษะตาลาย 
หนาซีดอมเหลือง ผอม ขนแหงรวงงาย ผิวแหง แขนขาชา ปวดเอวเขาออน เวียนศีรษะ มีเสียงในหู ตัว
บวมโดยเฉพาะขา กลัวหนาว รอบเดือนนอย สมรรถภาพทางเพศลดลง  

ลิ้น:  ลิ้นโต ซีด ฝาบาง  
ชีพจร:  ชีพจรจม-จมออน (Chen-RuoMai)  
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การรักษาดวยการฝงเข็มระบบเสนลมปราณ  
หลักการ: เพ่ิมชี ่อุนหยาง เลือกจุดหลักบนเสนลมปราณตู เญ่ิน และหยางหมิงขา เพ่ิมการรมยา 
จุดหลัก:   DaZhui (GV14),   MingMen (GV4),   JiZhong (GV6),   PiShu (BL20),  

  ShenShu (BL23),   QiHai (CV6),   GuanYuan (CV4),   ZuSanLi (ST36).  
จุดเสริม:  แนนทอง: ZhongWan (CV12),   TianShu (ST25),   WeiShu (BL21)  

  บวม:  YinLingQuan (SP9),   SanYinJiao (SP6),    SanJiaoShu (BL22),  

  ShuiDao (ST28),   ShuiFen(CV9).  
  ความจําไมดี:  SiShenCong (EX-HN1),  BaiHui (GV20), XinShu (BL15)  

  มีปญหาการพูด: LianQuan(CV23),   TongLi (HT5) 
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 GV14 -  
 GV4 -  
 GV6 -  
 BL20 -  
 BL23 -  
 CV6 -  
 CV4 -  
 ST36 -  
 CV12 -  
 ST25 -  
 BL21 -  
 SP9 -  
 SP6 -  
 BL22 -  
 ST28 -  
 CV9 -  
 EX-HN1 -  
 GV20 -  
 BL15 -  
 CV23  
 HT5 -  

 
 

รูป 4.62 จุดรักษาภาวะตอมไทรอยดทํางานนอยเกิน 
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☯ โรคระบบทางเดินอาหาร ☯ 
 

โรคน่ิวนํ้าดี และ ทางเดินน้ําดีอักเสบ 
( Biliary Stone and Biliary Tract Infecion) 

 
“ทางเดินนํ้าดีอักเสบ” หมายรวมถึงท้ังการอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรังของทอนํ้าดี (Cholangitis) 

และ ถุงนํ้าดี (Cholecystitis)  
“โรคน่ิวนํ้าดี” หมายรวมถึง น่ิวในทอตับ (Calculus of intrahepatic duct) น่ิวในทอนํ้าดีรวม 

(Choledocholithiasis) และ น่ิวในถุงนํ้าดี (Cholelithiasis) 
 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
ท้ังน่ิวนํ้าดี และ การอักเสบของทอหรือถุงนํ้าดี มักพบรวมกัน และเปนปจจัยกอโรคซึ่งกันและกัน 

ถุงนํ้าดีอักเสบเรื้อรังมักจะเกิดตามหลังน่ิวในถุงนํ้าดี และการอักเสบเฉียบพลัน โดยมีอาการปวดในชอง
ทองดานขวาบน อาการของผูปวยจะมาดวยอาการปวดใตชายโครง ดีซาน สาเหตุอาจมาจากปจจัยกอโรค
ภายนอก อารมณ และการรับประทานอาหารท่ีไมถูกสขุอนามัย ทําใหเกิดการสะสมของความรอนชื้นท่ี
ตับและถุงนํ้าดี ในท่ีสุดจะเกิดเปนตะกอน เปนน่ิวนํ้าดีขึ้นมา การแพทยแผนจนีถือวาเปนภาวะแกรง 
 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1. กลุมอาการช่ีติดขัด 

อาการ:  เกิดจากชี่ของตับและถุงนํ้าดีติดขัด จะมีอาการปวดเหมือนถูกกด  ในบริเวณชองทอง 
 ดานบนขวา ปวดบีบเปนระยะ ๆ อาการปวดเคลื่อนยายไมน่ิง  ทองอืด  เรอบอย  
 ถอนหายใจ  แนนหนาอก  หงุดหงิด  โกรธงาย  เบ่ืออาหาร  รูสึกขมในปาก  
 อารมณซึมเศรา  กลัดกลุม  อารมณแปรปรวน  
ลิ้น:  มีฝาขาว บาง  
ชีพจร:  ชีพจรตึง-เร็ว (Xian-ShuMai) 
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2. รอนช้ืนในตับและถุงนํ้าดี 
อาการ: มีอาการปวดเสียดแทงบริเวณชายโครงรุนแรง มีไข ไมชอบรับประทานอาหารมัน คลื่นไส 

อาเจียน อาจมีอาการคอแหง ตาเหลือง ตัวเหลือง ปสสาวะสีเขม  
ลิ้น: ลิ้นแดง ฝาเหลือง มันหรือแหง  
ชีพจร: ชีพจรตึง-เร็ว (Xian-ShuMai) 

3. ความรอนสะสมจนเปนพิษ 
อาการ:  มีไขสงู  หนาวสัน่  หนาแดง  ตัวเหลือง  กระวนกระวาย  ปสสาวะเขมออกนอย   
 ทองผูก  อาจเพอหรือหมดสติ  มือเทาเย็น   
ลิ้น:  ลิ้นแดงคล้ําหรือมวง ฝาเหลืองแหง  
ชีพจร:  ชีพจรจม-ลื่น-เร็ว (Chen-Hua-ShuMai) 

4. อินตับและอินไตพรอง 
อาการ:  ปวดชายโครงแบบต้ือ ๆ ตอเน่ืองไมรุนแรงเปน ๆ หาย ๆ อาการมากขึ้นเม่ือทํางานหนัก 
 ปากคอแหง  เวียนศีรษะ  ตาลาย  ออนเพลียไมมีแรง  
ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝานอย  
ชีพจร:  ชีพจรจม-เล็ก (Chen-XiMai) 

 

การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 

จุดหลัก:  ZhongWan (CV12),   TaiChong (LR3),   DanNang (EX-LE6),  

DanShu (BL19),   QiMen (LR14),   YangLingQuan (GB34)  และ  
RiYue (GB24) ปกดานขวา  

จุดเสริม:  กลุมอาการชีตั่บและถุงนํ้าดีติดขัด: NeiGuan (PC6) ชี้ปลายไป ZhiGou (TE6)  
  กลุมอาการรอนชื้น: XiaXi (GB43),  XingJian (LR2),  YinLingQuan (SP9)  
  กลุมอาการรอนสะสมจนเปนพิษ:  QuChi (LI11),   NeiTing (ST44)  
  อินตับและอินไตพรอง:  TaiXi (KI13),   SanYinJiao (SP6),   XiaXi (GB43)  
  มีไขสูง:  DaZhui (GV14),   ErJian (EX-HN6)  
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  ปวดบิดถุงนํ้าดี:  YangLingQuan (GB34),   HeGu (LI 4)  
  คลื่นไสอาเจียน:  NeiGuan (PC6),   ZuSanLi (ST36)  
  มีอาการดีซาน: ZhiYang (GV9),   ZuSanLi (ST36),  

  SanYinJiao (SP6),   YinLingQuan (SP9).  
  อาการทองผูก:  ZhiGou (TE6),   TianShu (ST25)  
  หมดสติหรือโคมา: ShuiGou (GV26),  BaiHui (GV20),  NeiGuan (PC6),  

      HeGu (LI4),   ZuSanLi (ST36).  
วิธีการ: - RiYue (GB24) และ QiMen (LR14) ใหฝงเข็ม แทงเฉียงดานขางไปตามแนว

ซี่โครง หากแทงฉากอาจมีโอกาสเปนอันตรายตออวัยวะภายในได  
 - ZhongWan (CV12) ใหแทงเข็มเฉียงไปใตชายโครงดานขวา บริเวณตับและถุงนํ้าดี  
 - DaZhui (GV14) และ ErJian (LI2) ใชปลอยเลือด  

 - กลุมอาการชี่ติดขัด และกลุมรอนชื้นในตับและถุงนํ้าดี ใชฝงเข็มวิธีระบาย หามรมยา  
 - กรณีอินตับและอินไตพรอง ใชฝงเข็มกระตุนบํารุง  
 - ถาระบายนํ้าดีหรือขับน่ิว ใชฝงเข็มกระตุนบํารุงระบายเทากัน รักษา 2 - 3 ครั้ง/
สัปดาห หากมีอาการกําเริบ รักษาวันละ 2 ครั้ง ๆ ละ 30 - 60 นาที  
 - ถาใชเครื่องกระตุนเข็มไฟฟา ใช Continuous wave ความถี่สูงนาน 40 - 60  นาที 

2. การฝงเข็มหู 
เลือกจุด:  Liver (CO12),   Gallbladder (CO11),   Spleen (CO13),   Stomach (CO4),  

  Triple energizer (CO17),   Duodenum (CO5),   Sympathetic (CH60),  

Ear shenmen (TF4),   Erjian (LI2),   Ermigen (R2).  
วิธีการ: เลือกใช 3 - 5  จุด ในการฝงเข็มแตละครั้ง ในกรณีโรคเฉียบพลัน ใหกระตุนแรงหรือใช

ปลอยเลือด ถาโรคเรื้อรังใชกระตุนปานกลาง 
 
หมายเหตุ: การรักษาโรคน่ิวดวยวิธีการฝงเข็มจะไดผลดี  ขนาดน่ิวตองไมเกิน 1 ซ.ม.  
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 CV12  
 LR3  
 EX-LE6  
 BL19  
 LR14  
 GB34  
 GB24  
 PC6 TE6 
 GB43  
 LR2  
 SP9  
 LI11  
 ST44  
 KI13  
 SP6  
 GB43  
 GV14  
 EX-HN6  
 GB34  
 LI4  
 PC6  
 ST36  
 GV9  
 ST36  
 SP6  
 SP9  
 TE6  
 ST25  
                                        GV26   
 GV20   
 PC6   
 LI4   
 ST36  

 

รูป 4.63 แสดงจุดรักษาโรคน่ิวนํ้าดีและทางเดินนํ้าดีอักเสบ 
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โรคทองผูก 
( Constipation ) 

 
“ทองผูก” หมายถึง การถายลําบาก ถายแขง็ และมีชวงเวลานานเกิน 48 ชั่วโมง รวมกับอาการไม

สบายทอง สวนใหญเปนปญหาจากหยางแกรง จากการรับประทานอาหารรสชาติเผ็ดรอน อาหารมัน ด่ืม
สุรา สูบบุหร่ี หรือปญหาทางอารมณ 
 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
กลุมอินพรอง มักพบในผูสูงอายุ มีอาการสูญเสียอิน การทํางานของปอด มาม กระเพาะอาหาร 

ไต รวมถึงของเหลวในรางกายไมเพียงพอ เพราะลําไสใหญไมสามารถทําหนาท่ีลําเลียงอาหารไดตามปกติ  
ในสตรีหลังคลอด ถาสูญเสียชี่และเลือดมากจนไมสามารถฟนเปนปกติ ก็สามารถทําใหเกิดอาการ

ทองผูกไดเชนกนั 
 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1.  กลุมอาการแกรง 

อาการ:  ทองอืด ตึง ไมชอบการกด  อุจจาระแข็งเหมือนมูลแพะ  มีไข  หนาแดง  กระหายนํ้า  
 ปากแหง  ลมหายใจมีกลิ่น  ปสสาวะนอย สีเขม  
ลิ้น:  ลิ้นแดง  ฝาเหลือง หนา แหง  
ชีพจร:  ชีพจรใหญแรง-เร็ว (Hong-ShuMai) 

2. กลุมอาการพรอง 
อาการ:  อยากถายแตถายไมออก  เพลยีไมมีแรง  มึนงงศีรษะ  ใจสั่น  ผิวพรรณไมผองใส  
 ไมถายหลายวันก็รูสึกไมอึดอัดมาก  
ลิ้น:  ลิ้นซีด ฝาขาว  
ชีพจร:  ชีพจรเล็ก-จมออน  (Xi-RuoMai) 
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3. กลุมความเย็น 
อาการ:  ทองผูก  ปวดแบบเย็น ๆ ในทอง  ไมชอบความเย็น  ชอบความอุน  แขนขาเย็น  
 ปสสาวะมากและใส  
ลิ้น:  ลิ้นซีด ฝาขาว  
ชีพจร:  ชีพจรจม-ตึงแนน  (Chen-JinMai) 

4. กลุมท่ีเกิดจากช่ี 
อาการ:  ทองผูกอยากถายแตถายไมออก  ปวดทอง  ปวดชายโครง  ชอบถอยหายใจ  เรอบอย 
 หลังผายลมหรือถายออกแลวรูสกึสบาย  
ลิ้น:  ฝาบาง เหนียว  
ชีพจร:  ชีพจรตึง (XianMai) หรือ ชีพจรตึง-เร็ว (Xian-ShuMai) 

 

การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 

จุดหลัก:  TianShu (ST25),   ShangJuXu (ST37),   ZhiGou (TE6),    

 ZhaoHai (KI6),   ZhongWan (CV12)  และ  DaChangShu (BL25)  
จุดเสริม: - กลุมแกรง: ฝงเข็มกระตุนระบาย 
   รอนในกระเพาะลําไส:  QuChi (LI11),   NeiTing (ST44)  
   ชี่ติดขัดในตับและมาม:  HeGu (LI4),   TaiChong (LR3)  
 - กลุมพรอง: ฝงเข็มกระตุนบํารุง 
   ชี่มามและปอดพรอง: PiShu (BL20),   WeiShu (BL21),  QiHai (CV6), 

   ShenShu (BL23)  และ  ZuSanLi (ST36)  

   เลือดและอินพรอง:   PiShu (BL20),   GanShu (BL18),   

     SanYinJiao (SP6), TaiXi (KI3), ZhaoHai (KI6).  
  กลุมความเย็น:   DaZhong (KI4),   GuanYuan (CV4)  
  กลุมช่ี:    ZhongWan (CV12),   TaiChong (LR3)  
  กลุมความเย็นและกลุมพรอง รมยา  ShenQue (CV8),   GuanYuan (CV4). 
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2.  การฝงเข็มหู 
เลือกจุด: Large Intestine (CO7),   Liver (CO12),   Rectum (HX 2),   Lung (CO14),  

 Kidney (CO10),   Triple Energizer (CO17),   Spleen (CO13),    
 Abdomen (AH8),   Synpathetic nerve (AH60)  และ  Subcortex (AT4)  
วิธีการ: เลือกใช 3 – 5 จุด ในแตละครั้ง และกระตุนแรง คาเข็มไวประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง 

ระหวางคาเข็มกระตุน 2 – 3 คร้ัง 
 

 ST25  
 ST37  
 TE6  
 KI6  
 CV12  
 BL25  
 LI11  
 ST44  
 LI4  
 LR3  
 BL20  
 BL21  
 CV6  
 BL23  
 ST36  
 BL20  
 BL18  
 SP6  
 KI3  
 KI6  
 KI4  
 CV4 -  

      รูป 4.64 จุดรักษาโรคทองผูก      CV12     
                    LR3      
                       CV8     

                 CV4  
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อุจจาระรวง 
( Diarrhea ) 

  
อุจจาระรวง หมายถึง ความถี่ในการขับถายมากขึ้น รวมถงึลักษณะของอจุจาระเหลวมากกวา

ปกติ การแพทยแผนจีนเรียก “XieXie” ตําแหนงของโรคอยูท่ีลําไส แตสาเหตุของโรคอยูท่ีมามและ
กระเพาะอาหาร  นอกจากน้ัน ยังมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับตับและไต 
 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1.  มามและกระเพาะอาหารพรอง 

อาการ:  ถายเหลวและมีกากอาหารท่ีไมยอยโดยเฉพาะอาหารมัน  เบ่ืออาหาร  แนนบริเวณลิ้นป 
 หนาตาซีดเซียว ออนเพลียไมมีแรง ถาเปนนานชี่มามตกลงลาง ทําใหอวัยวะท่ีกนหยอน  
ลิ้น:  ลิ้นซีด ฝาขาว  
ชีพจร:  ชีพจรเล็ก-จมออน (XiRuoMai) 

2.  ไตหยางพรอง (อุจจาระรวงตอนตี 5) 
อาการ:  เร่ิมอุจจาระรวงต้ังแตเชามืด  ลักษณะท่ีถายออกมาเปนกากอาหารท่ีไมยอย  
 มีอาการปวดทองแบบเย็น ๆ โดยเฉพาะบริเวณรอบ ๆ สะดือ  ชอบความอุนและการกด 
 หนาขาวซีด  แขนขาเย็น  ขาและหลังออนแรง  
ลิ้น:  ลิ้นอวนซีด ฝาขาว  
ชีพจร:  ชีพจรจม-เล็ก (Chen-XiMai) 

3.  เย็นช้ืนปดกั้นมาม 
อาการ:  อุจจาระรวงหลังจากไดรับความเย็นชื้น ลักษณะอุจจาระใสบางหรือเหลวเปนนํ้า  
 มีเสียงทองรอง  หลังถายจะรูสกึทองสบายขึ้น  รับประทานอาหารอุนจะสบายข้ึน  
 กลัวความเย็น  
ลิ้น:  ฝาขาว ลื่น  
ชีพจร:  ชีพจรหยอน-ลอยออน (Huan-RuMai) 
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4.  ลําไสรอนช้ืน  
อาการ:  เม่ือมีอาการปวดทองจะถายทันที (กลั้นไมอยู)  อุจจาระสีเหลืองและมักมีกลิ่นเหม็น 
 รูสึกระคายเคืองและแสบรอนรอบทวารหนัก  ปวดทองมาก  ไมชอบถูกกดทอง  
 หลังถายอาการปวดจะลดลง  
ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝาเหลือง เหนียว  
ชีพจร:  ชีพจรลอยออน-เร็ว  (Ru-ShuMai) 

5. อาหารตกคางในกระเพาะลําไส 
อาการ:  เกิดจากรับประทานอาหารมากเกินไป จนทองแนน ทองอืด  ไมชอบถูกกดทอง  
 หลังถายอาการปวดจะลดลง ลกัษณะอุจจาระเหม็นเหมือนไขเนา เบ่ืออาหาร  
 เรอเหม็นเปรี้ยว  
ลิ้น:  ฝาหนา เหนียว สกปรก  
ชีพจร:  ชีพจรลื่น (HuaMai) 

 

การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 

จุดหลัก:  ZhongWan (CV12),   TianShu (ST25),   ZuSanLi (ST36),  

 DaChangShu (BL25),   ShangJuXu (ST37)  และ  SanYinJiao (SP6)  

จุดเสริม:  มามและกระเพาะอาหารพรอง: PiShu (BL20),   WeiShu (BL21),  

    BaiHui (GV20).  
  ไตหยางพรอง:  ShenShu (Bl23),   GuanYuan (CV4),    

  QiHai (CV6)  และ   MingMen (GV4)  
  เย็นชื้นปดกันมาม: PiShu (BL20),   YinLingQuan (SP9)  
  ลําไสรอนชื้น:  HeGu (LI4),   XiaJuXu (ST39)  
  อาหารตกคางในกระเพาะลําไส:  ZhongWan (CV12),   JianLi (CV11)  

วิธีการ: การกระตุนเข็ม โรคพรองใหบํารงุ โรคแกรงใหระบาย สําหรับการบํารุงอาจใหการรมยา
รวม อาการเฉียบพลันฝงเข็ม 1 - 2 ครั้งตอวัน อาการเรื้อรังฝงเข็มวันละ 1 ครั้ง หรือวันเวนวัน 
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2.  การฝงเข็มหู 
เลือกจุด:  Large Intestine,   Small Intestine,   Stomach,   Spleen,  

Triple Energizer,   Sympathetic Nerve  และ  Shenmen  

วิธีการ: ใชเมลด็หวังปูหลิวสิง ติดตามจุดสลับกันซายขวา เปลีย่นขางทุก 3 วัน 

 

 
 CV12  
 ST25  
 ST36  
 BL25  
 ST37  
 SP6  
 BL20 -  
 BL21 -  
 GV20 -  
 Bl23 -  
 CV4 -  
 CV6 -  
 GV4 -  
 BL20  
 SP9  
 LI4  
 ST39  
 CV12  
 CV11  

 

 

 

รูป 4.65 จุดรักษาอุจจาระรวง 
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ปวดบริเวณล้ินป 
( Epigastric Pain ) 

  
การแพทยแผนจีน เรียกอาการน้ีวา WeiTong (胃痛) หรือ WeiWanTong (胃脘痛) 胃 

(Wei) หรือ 胃脘  (WeiWan) หมายถึง กระเพาะอาหาร หรือบริเวณกระเพาะอาหาร 痛  (Tong) 
หมายถึง ปวด รวมแลวหมายถึงปวดกระเพาะอาหาร หรือ ปวดบริเวณลิ้นป อาการดังกลาวพบไดในโรค
ระบบทางเดินอาหารของการแพทยตะวันตก เชน acute and chronic gastritic, gastric and duodenal 

ulcer เปนตน 
 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
สวนใหญเกิดจากการรับประทานอาหารไมถูกหลักโภชนาการ การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ มี

ความพรองในการทํางานของตับ ซึ่งเกี่ยวของกับการยอยและการลําเลียงอาหาร การทํางานของมามและ
กระเพาะอาหารขาดความสมดุล 
 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1.  ชี่ตับขมกระเพาะอาหาร (การทํางานของตับและกระเพาะอาหารไมสัมพันธกนั) 

อาการ:  มีอาการปวดแนนบริเวณลิ้นปราวไปชายโครงท้ังสองขาง  เรอเปร้ียว  แสบรอนทรวงอก 
 คลื่นไสและอาเจียน  อาการจะเปนมากขึ้นเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ   
ลิ้น:  ฝาเหลือง บาง  
ชีพจร:  ชีพจรตึง (XianMai) 

2.  กระเพาะอาหารรอนจากอาหารตกคาง 
อาการ:  มีอาการปวดแสบรอนท่ีกระเพาะอาหาร  แหงและขมในปาก  มีกลิ่นปาก  
 ปสสาวะสีเหลือง  อุจจาระแหงแข็งและถายไมหมด  
ลิ้น: ลิ้นแดง ฝาเหลือง  
ชีพจร:  ชีพจรเร็ว (ShuMai) 
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3.  เลือดคัง่ช่ีติดขัด 
อาการ:  ปวดบริเวณลิ้นปเหมือนถูกเข็มท่ิม  อาการเปนมากขึ้นหลังรับประทานอาหาร  
 อาจมีอาการอาเจียนเปนเลือด  ถายเปนเลือด  
ลิ้น:  ลิ้นสีคล้ํามวง อาจมีจ้ําเลือด  
ชีพจร:  ชีพจรฝด (SeMai)  

4.  มามและกระเพาะอาหารเย็นพรอง 
อาการ:  ปวดแนน ๆ ต้ือ ๆ บริเวณลิ้นป  ชอบการกดและความอุน  ทองวางจะปวดมากขึ้น  
 ไดรับประทานอาหารจะสบายข้ึน  เม่ือทํางานหนักหรือรับประทานอาหารท่ีเย็น 
 หรือนํ้าแข็ง อาการจะรุนแรงมากขึ้น  
ลิ้น:  ลิ้นซีด ฝาขาว  
ชีพจร:  ชีพจรเล็ก-จมออน (Xi-RouMai)   

5. ความเย็นเขารุกรานกระเพาะอาหาร 
อาการ:  ปวดทองมากเม่ือไดรับความเย็นรุกรานจากภายนอก ไมชอบอาหารเย็น ชอบอาหารอุน 
ลิ้น:  ฝาขาว บาง  
ชีพจร:  ชีพจรตึง หรือ ตึงแนน (XianMai or JinMai) 

6. อินกระเพาะอาหารพรอง 
อาการ:  ปวดแสบรอนบริเวณลิ้นป  หิวแตไมอยากรับประทาน  ปากคอแหง  ทองผูก  
ลิ้น:  ลิ้นแดงแหง ไมมีฝา  
ชีพจร:  ชีพจรเล็ก หรือชีพจรเร็ว หรือชพีจรตึง  (XiMai or ShuMai or XianMai) 

 

การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 

จุดหลัก:  ZhongWan (CV12),   NeiGuan (PC6),   ZuSanLi (ST36),  

     PiShu (BL20),   WeiShu (BL21)  และ   GongSun (SP4)  

จุดเสริม:  ตับและกระเพาะอาหารทํางานไมสอดคลอง: TaiChong (LR3), QiMen (LR14)  
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  ความรอนค่ังในกระเพาะอาหารและลําไส: NeiTing (ST44),   QianGu (SI2)  

  ชี่ติดขัดและเลือดค่ัง:  GeShu (BL17),   Hegu (LU4)  

  มามและกระเพาะอาหารเย็นพรอง: ZhangMen (LR13),   QiHai (CV6)   

  มีอาการปวดทองมาก:  LiangQiu (ST34)  

  มีอาการทองผูกหรือถายเหลว:  TianShu (ST25),   XiaJuXu (ST39)  

  มีอาเจียนเปนเลือดหรือถายเปนเลือด:  XueHai (SP10),   GeShu (BL17)  

  อินกระเพาะพรอง: GongSun (SP4),   WeiShu (BL21)  

  ความรอนรุกรานกระเพาะ:  ShenQue (CV8),   LiangQiu (ST34)  

  รับประทานอาหารมาก อาหารตกคาง:  LiangMen (ST21),   JianLi (CV11)  

  ชี่ตับรุกรานกระเพาะอาหาร:  TaiChong (LR3),   QiMen (EX-CA5)  

  ความรอนชื้นสะสมในจงเจียว: FengLong (ST40),   NeiTing(ST44),  

    LiDui (ST45). 

2.  การฝงเข็มหู 
เลือกจุด: Stomach,  Duodenum,  Spleen,  Liver,  Sympathetic Nerve และ Shenmen  

วิธีการ: เลือกใช 2 - 3 จุด กระตุนความแรงปานกลาง คาเข็ม 20 นาที หรือใชเมล็ดหวังปูหลวิ
สิงติดตามจุด กอนนอนใหกระตุน 2 - 3 นาที 
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 CV12  
 PC6  
 ST36  
 BL20  
 BL21  
 SP4  
 LR3  
 LR14  
 ST44  
 SI2  
 BL17  
 LU4  
 LR13 -  
 CV6 -  
 ST34  
 ST25  
 ST39  
 SP10  
 BL17  
 SP4 -  
 BL21 -  
 CV8  
 ST34  
 ST21  
 CV11  
                  LR3    
 EX-CA5    
 ST40    
 ST44    
 ST45  

รูป 4.66 จุดรักษาอาการปวดบริเวณลิ้นป 
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☯ โรคระบบทางเดนิปสสาวะ ☯ 
 

ปสสาวะรดที่นอน 
( Enuresis ) 

 
ปสสาวะรดท่ีนอน เปนภาวะท่ีมีปสสาวะราดขณะนอนหลับ ในผูท่ีมีอายุ 3 ปขึ้นไป รายท่ีเปนนอย 

หลายวันจะมีปสสาวะราดกลางคืนครั้งหน่ึง รายท่ีเปนมากจะเกิดอาการหลายครั้งตอคืน ท้ังน้ีไมรวมเด็ก
ท่ีด่ืมนํ้ามากหรือเพลียมากจากการเลนกอนนอน การแพทยแผนจีน เรียก “อี๋เน่ียว” (遗尿 YiNiao) 
 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
1. ช่ีไตพรอง เกิดจากทุนแตกําเนิดไมสมบูรณ ทําใหไมสามารถดูดร้ังหรือกักเก็บปสสาวะไวได  
2. ช่ีปอดและมามพรอง เกิดจากความเจ็บปวยในระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร เชน  

เปนหวัดซ้ําซาก ทานอาหารไมถูกสุขลักษณะ จนมีผลตอปอดและมาม  
3. ความรอนช้ืนในเซ่ียเจียว เกิดจากการไดรบัความรอนชื้นจากภายนอก หรือเปนผลสืบเน่ือง

จากมามพรอง เกิดความรอนชื้นเคลื่อนลงเซี่ยเจียว 
 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1. ชี่ไตพรอง  

อาการ:  หนาขาวซีด  เซ่ืองซึม  ปฏิกิริยาเชื่องชา  กลางวันปสสาวะบอย   
 หากเปนมากจะมีอาการตัวเย็น  มือเทาเย็น  เม่ือยเอว  ขาไมมีแรง  
ลิ้น:  ลิ้นซีด  
ชีพจร:  ชีพจรจม-เล็ก (Chen-XiMai) 

2. ชี่ปอดและมามพรอง  
อาการ:  ในวันท่ีเด็กเลนจนเหน็ดเหน่ือย  ตอนนอนจะเกิดอาการปสสาวะรดท่ีนอน  
 สีหนาไมสดใส  ไมคอยมีเร่ียวแรง  มักเปนเด็กพูดนอย  อุจจาระเหลว  
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ลิ้น:  ลิ้นซีด  
ชีพจร:  ชีพจรเล็ก-จมออน (Xi-RouMai) 

3. ความรอนช้ืนในเซ่ียเจียว 
อาการ:  ปสสาวะบอยแตปริมาณนอย  ปสสาวะสีเหลืองและมีกลิ่นเหม็นคาว  
 อาจมีอาการคันบริเวณอวยัวะเพศ ฝนมาก นอนกัดฟน อารมณฉุนเฉียวโกรธงาย  
 หนาและริมฝปากแดง ปากแหง  
ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝาเหลือง เหนียว  
ชีพจร:  ชีพจรตึง-เร็ว (Xian-ShuMai)  

 

การรักษา   
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 

จุดหลัก:  ZhongJi (CV3),   GuanYuan (CV4),    

PangGuangShu (BL28)  และ  SanYinJiao (SP6)  
จุดเสริม: - ชี่ไตพรอง:  QiHai (CV6),   ShenShu (BL23)  
 - ชี่ปอดและมามพรอง:  FeiShu (BL13),   PiShu (BL20),   ZuSanLi (ST36)  
 - รอนชื้นในเซี่ยเจียว:  QuGu (CV2),   YinLingQuan (SP9) 

2.  การฝงเข็มหู 
เลือกจุด: Kidney,  Urinary bladder,  Liver,  Subcortex,  Endocrine,  Urethra  
วิธีการ: ปกเข็มครั้งละ 3-5 จุด วันละครั้ง คาเข็ม 20 นาที และ/หรือใชเมล็ดหวังปูหลิวสิงติดจุด 

3.  การฝงเข็มศีรษะ 
เลือกจุด: เสนขางหนาผากท่ี 3 (ErPangSanXian), เสนกลางกระหมอม 
(DingZhongXian)วิธีการ: ปกเข็มเบา กระตุนเข็มทุก 5-10 นาที  
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 CV3  
 CV4  
 BL28  
 SP6  
 CV6  
 BL23  
 BL13  
 BL20  
 ST36  
 CV2  
 SP9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 4.67 จุดรักษาปสสาวะรดท่ีนอน 
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ปสสาวะคาง 
( Retention of Urine ) 

 
ปสสาวะคาง เปนภาวะท่ีถายปสสาวะลําบาก ทําใหมีปสสาวะคางในกระเพาะปสสาวะจํานวนมาก 

อาการทางคลินิกคือ ปสสาวะไมออก และมีอาการตึงบริเวณทองนอย การแพทยแผนจีนจัดอยูในกลุม 
“หลงป” (癃闭 LongBi)  

ปสสาวะคางเกิดจากความผิดปกติของการแปรสภาพโดยชี่ (Qi Hua) ของกระเพาะปสสาวะและ
ซานเจียวโดยเฉพาะเซี่ยเจียว สาเหตุสําคัญ ไดแก ความรอนชืน้ไหลสูเบ้ืองลาง ชี่ตับติดขัดเปนเวลานาน 
การอุดกั้นของทางเดินปสสาวะ และชีไ่ตพรอง 
 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
1. รอนช้ืนเคลื่อนลงสูเบ้ืองลาง ความรอนชื้นเกิดจาก สภาพอากาศรอนชื้น หรือการ

รับประทานอาหารรสจัดเปนประจํา ไดแก หวาน มัน เผ็ด หรือ การด่ืมสุรา  
2. ชี่ตับติดขัดเปนเวลานาน เกิดจากอารมณโกรธท่ีเก็บกดไว สงผลตอการไหลเวียนของช่ีตับ  
3. ทางเดินปสสาวะอุดกั้น เกิดจากเลือดค่ัง ตะกอนหรือน่ิว อุดกั้นทางเดินปสสาวะ หรือเกดิ

จากการบาดเจ็บ  
4. ชี่ไตพรอง เกิดจากสูงอายุ ทํางานตรากตรํา มีเพศสัมพันธมากเกิน พักผอนไมเพียงพอ   

 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1.  รอนช้ืนเคลื่อนลงสูเบ้ืองลาง  

อาการ:  ปสสาวะลําบาก ปริมาณนอย หรือเปนหยด  ในรายท่ีรุนแรงจะปสสาวะไมออก  
 บวมแนนทองนอย ขมในปาก นํ้าลายเหนียว กระหายนํ้าแตไมอยากด่ืม อุจจาระสะดวก  
ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝาเหลือง เหนียว  
ชีพจร:  ชีพจรจม-เร็ว (Chen-ShuMai) 
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2.  ชี่ตับติดขัดเปนเวลานาน   
อาการ:  ปสสาวะไมคลอง  ปวดตึงทองนอยอยากปสสาวะ  เจ็บชายโครง  ขมในปาก  
ลิ้น:  ฝาขาว บาง  
ชีพจร:  ชีพจรตึง (XianMai) 

3. ทางเดินปสสาวะอุดกั้น  
อาการ:  ปสสาวะเปนหยด  หรือติดขัด  ปวดแนนบริเวณทองนอย  
ลิ้น:  ลิ้นมวงคล้ํา หรอืมีจุดจ้ําเลือด  
ชีพจร:  ชีพจรฝด (SeMai) 

4. ชี่ไตพรอง   
อาการ:  ปสสาวะไมคลอง  ไมมีแรงเบง  เม่ือยเอว  เขาออน  เซ่ืองซึม   
ลิ้น:  ลิ้นซีด  
ชีพจร:  ชีพจรจม-เล็ก-จมออน (Chen-Xi-RuoMai) 
 

การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 

จุดหลัก:  GuanYuan (CV4),   SanYinJiao (SP6),  

YinLingQuan (SP9),   PangGuangShu (BL28).  
จุดเสริม:  รอนชื้น:  ZhongJi (CV3),   XingJian (LR2)  
  ตับติดขัด:  TaiChong (LR3),   ZhiGou (TE6)  
  เลือดค่ัง:  XueHai (SP10),   GeShu (BL17)  
  ชี่ไตพรอง:  ShenShu (BL23),   TaiXi (KI3)  
ขอควรระวัง: จุด ZhongJi (CV3) ไมควรปกลึกเกินไป อาจเกิดอันตรายตอกระเพาะปสสาวะ  

2. การฝงเข็มหู 
เลือกจุด: Urinary bladder,   Kidney,   Triple Energizer,   Urethra  
วิธีการ: เลือกใชคร้ังละ 1 - 3 จุด กระตุนความแรงปานกลาง คาเข็ม 40 - 60 นาที และ/หรือ ใช 

เมล็ดหวังปูหลิวสิง ติดหู 



      การฝงเข็ม รมยา เลม 2 
 

290 

 
 
 

 
 CV4  
 SP6  
 SP9  
 BL28  
 CV3  
 LR2  
 LR3  
 TE6  
 SP10  
 BL17  
 BL23  
 KI3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 4.68 จุดรักษาปสสาวะคาง 
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นิ่วในทางเดินปสสาวะ 
( Urinary Tract Stones ) 

 
น่ิวในทางเดินปสสาวะ หมายถงึ การกอรูปรางและการค่ังคางของกอนผลกึ ในระบบทางเดินปส 

สาวะ เชน น่ิวในไต น่ิวในทอไต ตลอดจนน่ิวในตําแหนงของระบบทางเดินปสสาวะ อาการหลกั คือ ปวด
เสียดบิดบริเวณเอวและทองนอย ปสสาวะแสบขัด และ/หรือ ปสสาวะเปนเลือด เขาไดกับกลุมปสสาวะ
กะปริบกะปรอย จากน่ิวเม็ดทราย และปสสาวะหยดเปนเลือด การแพทยแผนจีน เรียกวา สือหลิน 
(ShiLin) ตําแหนงของโรคอยูท่ีไตและกระเพาะปสสาวะ แตจะเกี่ยวพันกับตับและมาม สาเหตุมักเกิด
จากความรอนชืน้สะสมในกระเพาะปสสาวะ ชีไ่ตออนแอ หรอืชี่ติดขัดและการอุดตันของเซี่ยเจียว ใน
ระยะแรก ๆ มักเปนกลุมอาการแกรง แตเม่ือเจ็บปวยนานจะแปรเปลี่ยนเปนกลุมอาการพรอง หรือกลุม
อาการท้ังแกรงและพรองปนกัน 
 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
1. ความรอนช้ืนสะสมจนจับตัวเปนกอน ความรอนชื้นเกิดจากสภาพอากาศรอนชื้น หรือการ 

รับประทานอาหารรสจัดเปนประจํา ไดแก หวาน มัน เผ็ด หรือ การด่ืมสุรา ความรอนชื้นเคลื่อนลงสูเซี่ย
เจียวทําใหการแปรสภาพโดยชี ่ (QiHua) ของกระเพาะปสสาวะมีประสิทธิภาพลดลง จึงเกิดการสะสม
และจับตัวเปนกอน  

2. ชี่ติดขัดและเลือดคั่ง เกิดจากอารมณ คือ โทสะท่ีเก็บกดไว สงผลตอการไหลเวียนของชี ่
ตับ และแปรสภาพเปนความรอน นอกจากน้ันชี่ติดขัดก็ทําใหเกิดเลือดค่ังได  

3. หยางมามและไตพรอง เน่ืองจากสูงอายหุรือรางกายออนแอทําใหหยางมามและไตพรอง 
ไมสามารถแปรสภาพโดยชี่ของไตไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงเกิดการสะสมและจับตัวของตะกอน 

4. อินตับและไตพรอง เกิดไฟพรองคอย ๆ ทําลายเสนเลือดฝอยเล็ก ๆ ทําใหเลือดออกแลว 
เกิดน่ิว 
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การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1. ความรอนช้ืนสะสมจนจับตัวเปนกอน 

อาการ:  ปวดเสียดบิดบริเวณเอวและทองนอย  ปสสาวะหยดและแสบขัด   
 หรือปสสาวะไมออกเฉียบพลัน  หรือปสสาวะเปนเลือด  หรือเปนไข  ขมปาก  
ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝาหนาเหนียว  
ชีพจร:  ชีพจรลื่น-เร็ว (Hua-ShuMai) 

2.  ชี่ติดขัดและเลือดคั่ง  
อาการ:  ปวดรําคาญบริเวณเอวและทอง  ปสสาวะไมออกทันทีทันใด  ปวดมาก   
 ปสสาวะเปนเลือดหรือสีแดงคล้ํา  ใบหนาหมองคล้ํา  
ลิ้น:  ลิ้นสีมวงแดงคล้ํา  
ชีพจร:  ชีพจรตึง-ฝด (Xian-SeMai) 

3.  หยางมามและไตพรอง 
อาการ:  ปวดรําคาญบริเวณเอวและทอง  ปสสาวะบอยหรือปสสาวะติดขัด   
 ออนเพลียไมคอยมีแรง  ตัวเย็น  มือเทาเย็น  เม่ือยเอวเขาออน  สีหนาซีดเซียว  
ลิ้น:  ลิ้นซีด ฝาขาว  
ชีพจร:  ชีพจรหยอน-จมออน (Huan-RuoMai) 

4.  อินตับและไตพรอง 
อาการ:  ปสสาวะเปนหยดและแสบรอน  วิงเวียนและหูอือ้  รอนเปนเวลาและเหงื่อออกกลางคืน  
 รอนท้ังหา (หนาอก ผามือ ผาเทา)  นอนไมหลับ  ฝนบอย  
ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝานอย  
ชีพจร:  ชีพจรเล็ก-เร็ว (Xi- ShuMai)  
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การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 

จุดหลัก:  ZhongJi (CV3),   SanYinJiao (SP6),   TaiXi (KI3),    

ShenShu (BL23),   PangGuangShu (BL28)  และ   JingMen (GB25)  
จุดเสริม:  กลุมความรอนชื้นในเซี่ยเจียว: ShuiDao (ST28),   WeiYang (BL39),  

   YinLingQuan (SP9).  
  กลุมชี่ติดขัดและเลือดค่ัง:  HeGu (LI4),   TaiChong (LR3),   GeShu (BL17)  

  กลุมหยางมามและไตพรอง: GuanYuan(CV4),   PiShu(BL20),   

       MingMen (GV4),   ZuSanLi (ST36).  
  กลุมอินตับและไตพรอง:  FuLiu (KI7),   GanShu (BL18),  

     QuQuan (LR8),   YinGu (KI10). 
  อาการปวดเสียดบิด:  YangLingQuan (GB34),   AShi point  
  ปสสาวะเปนเลือด: XueHai (SP10)  
  ถามีไข:  HeGu (LI4),   QuChi (LI11) 

2.  การฝงเข็มหู 
เลือกจุด:  Kidney,  Ureter,  Urinary bladder,  Urethra,  Lung,  Spleen,  

Triple Energizer,  Sympathetic,  ShenMen,  Subcortex  
วิธีการ: เลือก 3-5 จุดตอครัง้ กระตุนแรงและหมุนเข็มบอย ๆ คาเข็ม 30-60 นาที วันละ 1 - 2 คร้ัง  

หรือใชเมล็ดหวงัปูหลิวสิงติดก็ได 
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 CV3  
 SP6  
 KI3  
 BL23  
 BL28  
 GB25  
 ST28  
 BL39  
 SP9  
 LI4  
 LR3  
 BL17  
 CV4  
 BL20  
 GV4  
 ST36  
 KI7  
 BL18  
 LR8  
 KI10  
 GB34  
 SP10  
 LI4  
 LI11  

รูป 4.69 จุดรักษาโรคน่ิวในทางเดินปสสาวะ 
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ตอมลูกหมากอักเสบ 
( Prostatitis ) 

 
ตอมลูกหมากอักเสบเฉียบพลัน มีอาการของระบบทางเดินปสสาวะ ปสสาวะสดุแลว มีเลือดออก 

และปวดบริเวณฝเย็บ ตอมลูกหมากอักเสบเรื้อรัง มีอาการปสสาวะออกชา ปสสาวะสุดแลวยงัหยด หรือ
มีสารคัดหลั่งขุนขาวจากตอมลกูหมาก หรือฝนเปยก หลั่งเร็ว และเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ การแพทย
แผนจีน จัดอยูในกลุมโรคปสสาวะขัด (淋证 LinZheng) อสุจิเคลื่อน (遗精 YiJing) หนองใน (淋
病 LinBing)  

การวินิจฉัยโรคน้ี ตองอาศัยการตรวจวินิจฉัย และการตรวจทางหองปฏิบัติการ แบบการแพทย
แผนปจจุบัน สวนศาสตรการแพทยจีนสามารถใหการรักษาโดยการวิเคราะหแยกตามกลุมอาการของโรค 
ซึ่งการรักษาโดยการฝงเข็มมีรายงานวาไดผลดี แตตองใชเวลาในการรักษานาน 

 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1.  ความรอนช้ืนเคลื่อนลงสวนลาง  

อาการ:  ปวดแสบรอนทางเดินปสสาวะ  ปสสาวะเขมปริมาณนอย  มีสารคัดหลั่งสีขาวปริมาณ 
 มากจากทอปสสาวะ  ขมปาก  ปากแหง  กระหายนํ้าและอยากด่ืมนํ้า  อุจจาระแหง  
ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝาเหลือง เหนียว  
ชีพจร:  ชีพจรลื่น-เร็ว (Hua-ShuMai) 

2.  พิษความรอนสะสม   
 อาการ:  ไขสงู  กลวัหนาว  ปสสาวะเปนเลือด  ปวดเวลาถายอุจจาระ  
 ลิ้น:  ลิ้นแดงเขม ฝาเหลืองแหง  
 ชีพจร:  ชีพจรตึง-เร็ว (Xian-ShuMai) 

3.  ความเย็นเกาะกุมเสนลมปราณตับ   
อาการ:  ปวดรําคาญบริเวณทองนอยและอัณฑะ  ถูกความเย็นจะปวดมากขึ้น  
 อาการลดลงเม่ือได รับความอุน  
ลิ้น:  ฝาขาว ลื่น 
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ชีพจร:  ชีพจรจม-ตึง หรือชีพจรชา (Chen-XianMai or ChiMai) 
4.  อินตับและไตพรอง  

อาการ:  เม่ือยบริเวณเอวและกระเบนเหน็บ  ขาออนแรง  รอนท้ังหา  นอนไมหลับ  ฝนบอย  
 ฝนเปยก  วิงเวยีน  ปวดรําคาญบริเวณฝเย็บ  บางคร้ังมีอาการแสบรอนในทอปสสาวะ  
ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝานอย  
ชีพจร:  ชีพจรจม-เล็ก-เร็ว (Chen-Xi-ShuMai) 

5.  หยางมามและไตพรอง  
อาการ:  ปสสาวะเปนหยด  ไมสุด  ปสสาวะบอยกลางคืน  สีหนาซีด  แขนขาเย็นและออนแรง 
 บวมท้ังตัว  อุจจาระเหลว  อสจุิเคลื่อนงาย  เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ  
ลิ้น:  ลิ้นซีด ฝาขาว  
ชีพจร:  ชีพจรเล็ก-จมออน (Xi-RuoMai) 

6.  ชี่ติดขัดและเลือดคั่ง  
อาการ:  มีการดําเนินของโรคมาอยางเรื้อรัง  ปสสาวะปนเลือด  อสุจิปนเลือด  
 ปวดแนนทองนอย  ปสสาวะเปนลําเล็ก  หรือเปนหยด  
ลิ้น:  ลิ้นแดงคล้ํา หรือมีจุดเลือดค่ัง  
ชีพจร:  ชีพจรตึง-ฝด (Xian-SeMai) 

 

การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 

จุดหลัก:  ZhongJi (CV3), CiLiao (BL32), SanYinJiao (SP6), YinLingQuan (SP9)  
จุดเสริม:  ความรอนชื้นเคลื่อนลงสวนลาง:  QuGu (CV2),   SanJiaoShu (BL22),  

   PangGuangShu (BL28),   ZhiBian (BL54).  
  กลุมพิษความรอนสะสม:  QuChi (LI11),   HeGu (LI4)  
  กลุมความเย็นเกาะกุมเสนลมปราณตับ:  DaDun (LR1),   TaiChong (LR3)  
  กลุมอินตับและไตพรอง: GuanYuan (CV4),   FuLiu (KI7),   TaiXi (KI3),  

  ShenShu (BL23),   GanShu (BL18).  
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  กลุมหยางมามและไตพรอง: MingMen (GV4),   PiShu (BL20),  

       ShenShu (BL23),   ZuSanLi (ST36).  
  ชี่ติดขัดและเลือดค่ัง:  TaiChong (LR3),   GeShu (BL17)  

  ปสสาวะเปนเลือด:  XueHai (SP10),   GeShu (BL17),   ZhiBian (BL54)  
  อสุจิราด-ฝนเปยก: ZiGong (EX-CA1), GuanYuan (CV4), DaHe (KI12)  
วิธีการ: ใหปสสาวะกอนฝงเข็ม ZhongJi (CV3), GuanYuan (CV4), QuGu (CV2) ใหปก

ตรงลึก 1.5 - 2 ชุน จนมีความรูสึกเข็มวิง่ไปบรเิวณฝเย็บ; CiLiao (BL32), ZhiBian (BL54)  ปกลึก 
1.5 - 3 ชุน ทิศทางไปหากระเพาะปสสาวะ ใหไดความรูสึกวิง่ไปทองนอยและบริเวณฝเย็บ; จุดอื่น ๆ 
ปกเข็มตามหลักการท่ัวไป การกระตุนเข็มสวนใหญเปนการระบาย สําหรับกลุมหยางมามและไตพรอง 
ปกแบบบํารุงและรมยา สําหรับกลุมอินตับและไตพรอง ปกเขม็กระตุนแบบบํารุงและระบายเทากัน  
2.  การฝงเข็มหู 

เลือกจุด:  Angle of Cymba Conchae,   Kidney,   Urinary bladder,   Liver,   Pelvis, 

Triple Energizer,   ShenMen,  Sympathetic,   Endocrine,  Adrenal gland.  
วิธีการ: เลือก 3 - 5 จุดตอครั้ง สําหรับตอมลกูหมากอักเสบเฉียบพลัน ใหกระตุนแรง และเจาะ

ปลอยเลือดบริเวณสวนยอดใบหู คาเข็ม 45 - 60 นาที และกระตุนเปนชวง ๆ สําหรับตอมลูกหมาก
อักเสบเรื้อรัง กระตุนความแรงปานกลาง คาเข็ม 20 นาที ปกเข็มวันละครั้ง 
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              CV3  
 BL32  
 SP6  
 SP9  
 CV2  
 BL22  
 BL28  
 BL54  
 LI11  
 LI4  
 LR1  
 LR3  
 CV4 -  
 KI7 -  
 KI3 -  
 BL23 -  
 BL18 -  
 GV4 -  
 BL20 -  
 BL23 -  
 ST36 -  
 LR3  
 BL17  
 SP10  
 BL17  
 BL54  
 EX-CA1  
 CV4  
 KI12  

รูป 4.70 จุดรักษาตอมลูกหมากอักเสบ 
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ภาวะอสุจิเคล่ือน 
( Seminal Emission ) 

 
ภาวะอสุจิเคลื่อน หมายถึง มีการหลั่งของนํ้าอสุจิโดยไมมีเพศสัมพันธเกิดขึ้น ภาวะอสุจิเคลื่อน มี

สาเหตุมาจากความผิดปกติของสมองท่ีเปนศูนยควบคุมอารมณทางเพศ รวมท้ังความผิดปกติของไขสัน
หลังท่ีเน่ืองมาจากการมีเพศสัมพันธมากเกินไป หรือมีความตองการทางเพศมากเกินไป พบท้ังในขณะท่ี
หลับอยู (Oneirogmus) หรือขณะท่ีรูสึกตัวต่ืนอยูก็ได (Spermatorrhea) ในชายวยัทํางานถือวาเปน
ภาวะท่ีปกติหากมีอาการอสุจิเคลื่อนไมบอยครั้งตอเดือน แตหากมีอาการเชนน้ีหลายครั้งตอสัปดาหหรือ
มีอาการทุกวันถอืวาเปนความผิดปกติ ภาวะอสจุิเคลื่อนมักพบอาการรวมตาง ๆ เชน ปวดรอบเอว ปวด
หัวเขา รูสึกเขาและเอวไมมีแรง มึนงงเวียนศีรษะ หูอื้อ ไมกระตือรือรน ความทรงจําลดลง เปนตน 
 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
ศาสตรการแพทยจีน ภาวะอสุจเิคลื่อนในขณะหลับ เรียกวา 遗精  (YiJing) มีสาเหตุมาจาก

อุบัติเหตุของสมอง หรือการสําเร็จความใครดวยตัวเองมากเกินไป ทําใหเกิดภาวะเสียสมดุลของหัวใจ
และไต สวนภาวะอสุจิเคลื่อนในขณะต่ืนอยู เรียกวา 滑精  (HuaJing) มีสาเหตุมาจากการมีเพศสัม 
พันธมากเกินไป หรือภาวะออนแอหลังจากการเจ็บปวยเรื้อรังเปนระยะเวลานาน ทําใหสารจิงในไตลดลง 

 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1.  ภาวะอินพรองรวมกับไฟแกรง  

อาการ:  มีอาการอสุจิเคลื่อนในชวงกลางคืนขณะนอนหลับ  กระวนกระวาย  นอนหลับไมสนิท 
 วิงเวียนมึนงง  ตาพรามัว  หูอื้อ  ปวดเม่ือยเอว  เขาออน  ปสสาวะนอย 
 รอนตามฝามือฝาเทาและทรวงอก  
ลิ้น:  ลิ้นแดง  
ชีพจร:  ชีพจรเล็ก-เร็ว (Xi- ShuMai) 
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2.  ภาวะไตพรองเสียหนาท่ีการกักเก็บ  

อาการ:  มีอาการอสุจิเคลื่อนบอยมากในชวงกลางคืนหรือแมแตกลางวนั และโดยเฉพาะเม่ือเกิด 
 ความตองการทางเพศยิ่งมีอาการบอยขึ้น มึนงงวิงเวียน ดูขาวซดีกวาปกติ  
 ไมกระตือรือรน  เงื่องหงอย  ปวดเม่ือยเอว  เขาออน  
ลิ้น:  ลิ้นซีด  
ชีพจร:  ชีพจรจม-เล็ก-จมออน (Chen-Xi-RuoMai) 

3.  ภาวะความรอนช้ืนสะสม 

 อาการ:  มีอาการอสุจิเคลื่อน  กระวนกระวาย  นอนหลับไมสนิท  มีรสขมในปาก  
  ปสสาวะรอนและออกนอย  
 ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝาเหลือง เหนียว  
 ชีพจร:  ชีพจรจมออน-เร็ว (Ruo-ShuMai) 
 

การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ  

1.1  ภาวะอินพรองไฟแกรง  
หลักการ: บํารุงอิน ลดไฟ ทําใหหัวใจสงบลง และกักเก็บสารจิงในไต  
จุดหลัก:  บํารุง TaiXi (KI3),   ZhiShi (BL52) 

  ระบาย XinShu (BL15),   TaiChong (LR3),   SanYinJiao (SP6),  

     BaiHui (GV20). 
  บํารุงระบายเทากัน  ShenMen (HT7) 
จุดเสริม:  มีรสขมในปากและปวดเวลาปสสาวะ:  ZhongJi (CV3),   XiaXi (GB43)  
  ไวตอการแขง็ตัวของอวยัวะเพศ: ระบาย  YangLingQuan (GB34) 
อธิบาย: ShenMen (HT7) และ XinShu (BL15) ระบายไฟจากหัวใจ; TaiXi (KI3) และ 

ZhiShi (BL52) ทําใหไตแข็งแรงเพื่อกักเก็บสารจิง; TaiChong (LR3) ระบายไฟจากชองทองสวนลาง; 
BaiHui (GV20) สงบจิตใจ; SanYinJiao (SP6) บํารุงอินเพื่อลดไฟ 
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1.2  ภาวะไตพรองเสียหนาท่ีการกักเก็บ  
หลักการ: เติมหยางในไตท่ีลดลง บํารุงสารจิง กกัเก็บสารจิงในไต  
จุดหลัก:  บํารุงหรือรมยา ShenShu (BL23),   DaHe (KI12),   SanYinJiao (SP6), 

     GuanYuan (CV4),  MingMen (GV4)   BaiHui (GV20). 
จุดเสริม:  ระยะเวลาเปนมานาน: บํารุงหรือรมยา GaoHuang (BL43),  ZhiShi (BL52),  

         TaiXi (KI3).  
  ปสสาวะบอย: บํารุงหรือระบาย  PangGuangShu (BL28)  
อธิบาย: ShenShu (BL23) และ DaHe (KI12) บํารุงหยางไต; BaiHui (GV20) ดึงชี่ท่ีตกลง

ไปใหขึ้นมาเพื่อควบคุมสารจิงในไต; SanYinJiao (SP6) บํารุงอินและอุนหยาง; GuanYuan (CV4) 
และ MingMen (GV4) บํารุงหยางไตและกักเก็บสารจิง 
3.  ภาวะความรอนช้ืนสะสม     

หลักการ: กําจัดความรอนชื้น  
จุดหลัก:  ระบาย  TaiChong (LR3),   ZhongJi (CV3),   SanYinJiao (SP6),  

    YangLingQuan (GB34),   NeiGuan (PC6).  
จุดเสริม:  ปสสาวะขุนและแสบขัด: ระบาย CiLiao  (BL32),   PangGuangShu (BL28)  
อธิบาย: TaiChong (LR3) และ YangLingQuan (GB34) ระบายความรอนชื้นจากชองทอง

สวนลาง ; ZhongJi (CV3) ระบายความรอนจากกระเพาะปสสาวะ; SanYinJiao (SP6) ขับความชื้น 
ระบายความรอนจากเสนลมปราณอินท้ังสามเสน และชวยกักเก็บสารจิง; NeiGuan (PC6) สงบจิตใจ
เพ่ือชวยกกัเก็บสารจิง 
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 KI3  
 BL52  
 BL15  
 LR3  
 SP6  
 GV20  
 HT7  
 CV3  
 GB43  
 GB34  

 
 

รูป 4.71 จุดรักษาภาวะอสุจิเคลื่อนเกิดจากภาวะอินพรองไฟแกรง 
 

 
 

 BL23 -  
 KI12 -  
 SP6 -  
 CV4 -  
 GV4 -  
 GV20 -  
 BL43 -  
 BL52 -  
 KI3 -  
 BL28  

 
 
 

รูป 4.72 จุดรักษาภาวะอสุจิเคลื่อนจากไตพรองเสียหนาท่ีการกักเก็บ 
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 LR3  
 CV3  
 SP6  
 GB34  
 PC6  
 BL32  
 BL28  

 
 
 
 
 
 

 
รูป 4.73 จุดรักษาภาวะอสุจิเคลื่อนจากภาวะความรอนช้ืนสะสม 
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ภาวะเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ 
( Impotence ) 

 
ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ หมายถึง การท่ีไมสามารถมีเพศสัมพันธ จนจบกระบวนการได

ตามปกติ ไมวาจะเปนการท่ีอวัยวะเพศชายต่ืนตัวไมมากพอ ท่ีจะประกอบกิจจนสําเร็จ หรือแมกระท่ังไม
สามารถต่ืนตัวไดเลย เปนปญหาท่ีสําคัญมากอีกปญหาหน่ึงของเพศชาย โดยเฉพาะหากเกิดขึ้นในวัย
ทํางานท่ียังสามารถประกอบกิจทางเพศได แตไมสามารถทําไดตามปกติ 
 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ โดยท่ัวไปเกิดจากการหมกมุนทางเพศ หรือชวยตัวเองมากเกนิไป 

ซึ่งจะมีผลทําใหไฟท่ีม่ิงเหมิน (MingMen Fire) ลดลง และสารจิงในไตหมดไปได หรืออาจเกิดจาก
ความหวาดกลัว ต่ืนตกใจ หรือวิตกกังวลจนเกินไป จนมีผลทําใหเกิดการทําลายชี่ของหัวใจ มามและไต 
ในตํารา Treatment of Internal Disorders กลาวไววา “การไมสามารถต่ืนตัวของอวัยวะเพศชายน้ัน
เน่ืองมาจากการเจ็บปวยของอวยัวะภายใน ท่ีเกิดจากการหมกมุนทางเพศ และทําใหสารจงิในไตลดลง
และหมดไป หรือจากความวิตกกังวลท่ีกระทบจิตใจ หรือความหวาดกลัว ต่ืนตกใจจนเปนเหตุใหหนาท่ี
ของไตเสียไป”  

อาหารท่ีมันและเครื่องด่ืมไวน จะกระทบหนาท่ีของมามและกระเพาะอาหารในการขนสงและแปร
สภาพ ทําใหความชื้นเปลี่ยนเปนความรอน ความรอนชื้นท่ีเกิดขึ้นเคลื่อนตัวลงลางเปนเหตุใหอวัยวะเพศ
ชายไมแข็งตัว จึงเกิดการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศขึ้น อยางไรก็ตาม สาเหตุจากความรอนชืน้ยังไมใช
สาเหตุท่ีพบบอย Zhang JinYue กลาวไววา “เจ็ดถึงแปดคนในสิบคนของผูท่ีมีภาวะเสื่อมสมรรถภาพ
ทางเพศเกิดจากไฟท่ีลดลง  มีเพียงสวนนอยเทาน้ันท่ีเกิดจากไฟท่ีมากจนเกินไป” 
 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1.  การลดลงของไฟที่มิ่งเหมิน 

อาการ:  อวัยวะเพศไมสามารถแข็งตัว หรือแข็งตัวไมเต็มท่ี  ดูซีดโดยท่ัวไป  มือเทาเย็น  มึนงง 
วิงเวียน  ปวดเม่ือยเอว  เขาออน  ปสสาวะบอย  กลัวความเย็น  ตามัว  เบ่ืออาหาร  
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ลิ้น:  ลิ้นซีด ฝาขาว เหนียว  
ชีพจร:  ชีพจรจม-จมออน (Chen-RouMai)  

2.  การเคลื่อนท่ีลงลางของความรอนช้ืน 
อาการ:  อวัยวะเพศชายไมสามารถแข็งตัวได  รวมกับมีรสขมในปาก  
 ปสสาวะรอนและมีสีแดงเขม  ปวดชวงขาท้ังสองขางและรูสึกออนแรง  
ลิ้น:  ลิ้นแดง  ฝาเหลืองและเหนียว  
ชีพจร:  ชีพจรลอยแผว-เร็ว (Ru-ShuMai)  

3.  ภาวะหัวใจและมามพรอง 
อาการ:  มีภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ  ใจสั่น  นอนไมหลับ  เงื่องหงอย  เบ่ืออาหาร  
 อุจจาระเหลว  สภาพท่ัวไปดูซดีเซียว 
ลิ้น:  ลิ้นซีด ฝาขาว บาง  
ชีพจร:  ชีพจรเล็ก-จมออน (Xi-RuoMai) 

 

การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 

1.1  การลดลงของไฟท่ีมิง่เหมิน 
หลักการ: บํารุงสารจิงในไตและเสริมหยางไต  
จุดหลัก:  บํารุงหรือรมยา ShenShu (BL23),   MingMen (GV4),   GuanYuan (CV4),  

     ZhongJi (CV3),   SanYinJiao (SP6),   ZhiShi (BL52),  
     BaiHui (GV20).  
จุดเสริม:  เบ่ืออาหาร: บํารุง  ZuSanLi (ST36)  
อธิบาย: ShenShu (BL23), ZhiShi (BL52) และ MingMen (GV4) ชวยอุนและบํารงุหยางของ

ไต; GuanYuan (CV4) และ ZhongJi (CV3) ท้ังสองจุดอยูใกลกับอวยัวะเพศชาย และเชื่อมถงึโดย
ผานเสนลมปราณเญ่ิน จะอุนและเสริมความแข็งแรงของอวยัวะเพศชายโดยตรง; BaiHui (GV20) ชวย
ดึงหยางท่ีจมลงขึ้นมา; SanYinJiao (SP6) บํารุงอินเพื่อเสริมหยาง 
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2.  การเคลื่อนท่ีลงลางของความรอนช้ืน 
หลักการ: กําจัดความรอนชื้น  
จุดหลัก:  ระบาย  PangGuanShu (BL28),   CiLiao (BL32),   QuGu (CV2),  

    SanYinJiao (SP6),   FengLong (ST40),   TaiChong (LR3).  
จุดเสริม:  อัณฑะอับชื้น: ระบาย  YangLingQuan (GB34)  
อธิบาย: PangGuangShu (BL28) และ CiLiao (BL32) กําจัดความรอนชื้นจากกระเพาะ

ปสสาวะและไต; QuGu (CV2) กําจัดความรอนชื้นจากเสนลมปราณเญ่ิน เสริมความแข็งแรงของอวัยวะเพศ
ชาย; SanYinJiao (SP6) ระบายความชื้นและกาํจัดความรอนจากเสนลมปราณอินของเทาท้ังสามเสน เสริม
ความแข็งแรงของอวยัวะเพศชาย; FengLong (ST40) สลายเสมหะตกคาง; TaiChong (LR3) กําจัด
ความรอนชื้นจากเสนลมปราณตับและสงเสริมอวัยวะเพศชาย 
3.  ภาวะหัวใจและมามพรอง 

หลักการ: ฟนฟูหัวใจและมาม บํารุงไต  
จุดหลัก:  บํารุง  XinShu (BL15),   PiShu (BL20),    

  ShenShu (BL23),   GuanYuan (CV4).  
  บํารุงหรือรมยา  ZuSanLi (ST36),   SanYinJiao (SP6)  
จุดเสริม:  นอนไมหลับ: ระบาย  ShenMen (HT7)  
  ใจสั่น: บํารุงระบายเทากัน  NeiGuan (PC6) 
อธิบาย: XinShu (BL15) และ PiShu (BL20) จุดซูดานหลังของหัวใจและมาม เสริมชี่และ

เลือดของหัวใจและมาม; ShenShu (BL23) จุดซูดานหลังของไต เสริมความแข็งแรงและหนาท่ีของไต; 

GuanYuan (CV4) เน่ืองจากอยูใกลอวยัวะเพศชายและเชือ่มถึงผานเสนลมปราณเญ่ิน เสริมความ
แข็งแรงของอวยัวะเพศโดยตรง; ZuSanLi (ST36) เพ่ิมการสรางชี่และเลือดเพื่อหลอเลี้ยงหัวใจและมาม; 

SanYinJiao (SP6) บํารุงอินเพื่อเสริมหยาง 
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 BL28  
 BL32  
 CV2  
 SP6  
 ST40  
 LR3  
 GB34  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 4.74 จุดรักษาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศจากการเคลือ่นท่ีลงลางของความรอนช้ืน 
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 BL23 -  
 GV4 -  
 CV4 -  
 CV3 -  
 SP6 -  
 BL52 -  
 GV20 -  
 ST36 -  

 
 

รูป 4.75 จุดรักษาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศจากการลดลงของไฟที่มิง่เหมิน 
 

 BL15  
 BL20  
 BL23  
 CV4  
 ST36 -  
 SP6 -  
 HT7  
 PC6  

 
 
 
 
 
 
 

รูป 4.76 จุดรักษาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศจากภาวะหัวใจและมามพรอง 
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☯ โรคระบบสูติ - นรีเวช ☯ 
 

ปวดประจําเดือน  
( Dysmenorrhea ) 

 
 ปวดประจําเดือน หมายถึง อาการปวดทองนอยระหวาง กอนหรือหลังมีรอบเดือน ซึ่งจะรบกวน
การทํางานและการดําเนินชีวิตปกติประจําวัน อาจเปนแบบไมทราบสาเหตุ หรือมีความผิดปกติจากการ
ทํางานของมดลกู โดยตรวจไมพบการเปลี่ยนแปลงของอวยัวะสืบพันธุ หรือทราบสาเหตุเน่ืองจากมีพยาธิ
สภาพเปลี่ยนแปลงในอวัยวะสบืพันธุ  

 ลักษณะอาการทางคลินิกสวนใหญ จะปวดทองนอยหรือปวดหลัง ชวงกอนหรือหลัง หรือระหวาง
มีรอบเดือน ถึงแมอาการปวดไมชัดเจนและเกิดรวมกับการมีรอบเดือน การแพทยแผนจีน จัดวามีสาเหตุ
จากชี่ตับติดขัด ขัดขวางการไหลเวียนของเลอืด หรือถูกความเย็นมากระทบระหวางมีรอบเดือน ทําให
การไหลเวียนของชี่และเลือดไมคลอง หรือเกิดจากการขาดอาหารหลอเลี้ยงเสนลมปราณมดลูก จากการ
พรองของช่ีและเลือดเชนเดียวกับตับและไต 
 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1.  ความเย็นช้ืนตกคาง  
 อาการ:  ปวดทองนอยกอนหรือระหวางมีรอบเดือน  รูสึกเย็นในทอง  ประคบอุนจะดีขึ้น  
  กดทองจะปวดมากขึ้น  ประจําเดือนมานอยไมคลอง  สีมวงหรือดําเปนลิ่ม  
  รวมกับมีตัวเย็น  แขนขาเย็น  ปวดขอ  
 ลิ้น:  ฝาขาว เหนียว  
 ชีพจร:  ชีพจรจม-ตึงแนน (Chen-JinMai) 

 2.  ชี่ติดขัดและเลือดคั่ง 
 อาการ:  ปวดแนนอึดอัดทองนอยกอนหรือระหวางมีรอบเดือน  ประจําเดือนมานอยไมคลอง  
  สีมวงหรือดําเปนลิ่ม  รวมกับแนนอกชายโครงและเตานม  
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 ลิ้น:  ลิ้นสีมวงหรือมีจ้ําเลือด  
 ชีพจร:  ชีพจรจม-ฝด (Chen-SeMai) 

3.  ชี่และเลอืดพรอง  
อาการ:  ปวดบริเวณทองนอยแตบอกตําแหนงแนชัดไมได (vague pain) กดนวดแลวรูสึกดีขึ้น 
 ประจําเดือนสีแดงจาง  รวมกับหนาซีดขาว  ออนเพลียไมมีแรง  วิงเวียนศีรษะ   
ลิ้น:  ลิ้นซีด  
ชีพจร:  ชีพจรเล็ก-จมออน (Xi-RuoMai) 

4.  ตับและไตพรองหรือออนแอ  
อาการ:  ปวดบอกตําแหนงท่ีชัดเจนไมได (vague pain) บริเวณทองนอยหลังมีรอบเดือน  
 รอบเดือนมาไมสมํ่าเสมอ  ประจําเดือนมามากหรือนอย  สีแดงจาง  ไมเปนลิ่ม  
 รวมกับมีอาการปวดเม่ือยออนลาบริเวณหลังและเขา  นอนไมหลับ  วิงเวียนและหูอื้อ  
ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝานอย  
ชีพจร:  ชีพจรเล็ก (XiMai)  

 

การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 
 จุดหลัก:  ZhongJi (CV3),   CiLiao (BL32),   DiJi (SP8),   SanYinJiao (SP6)  
 จุดเสริม:  ความเย็นช้ืนตกคาง:  GuanYuan (CV4),   ShuiDao (ST28) รวมกับการรมยา  
    ช่ีติดขัดและเลือดค่ัง:  TaiChong (LR3),   XueHai (SP10)  
    ช่ีและเลือดพรอง:  PiShu (BL20),   ZuSanLi (ST36)  
    ตับ-ไตพรองหรือออนแอ: GanShu (BL18), ShenShu (BL23), TaiXi (KI3) 

    ถามีอาการคลื่นไส อาเจียน:  NeiGuan (PC6),   ZhongWan (CV12)  
 วิธีการ: - การรักษาควรเร่ิม  3 - 5  วันกอนมีรอบเดือน  
   - CiLiao (BL32) ปกลึก 1.5 ชุน เฉียงไปยังกระดูกสันหลัง กระตุนระบาย และปน
เข็มซ้ําจนรูสึกอุนสงผานไปยังทองนอย สําหรับอาการปวดรุนแรง ใชเครื่องกระตุนเข็มไฟฟาได  
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   - ZhongJi (CV3) กอนปกเข็มตองปสสาวะออกใหหมดกอน ปกเข็มเฉียงลงจนเกิด
เตอชี่ สงผานไปยังบริเวณทองนอย  
   - DiJi (SP8) ปกเข็มแบบระบาย  
   - SanYinJiao (SP6)  ปกเฉียงขึ้นจนมีความรูสึกของเข็มสงผานไปยังดานบน  
   - จุดเสริมความเย็นชื้นตกคาง ปกระบายรวมกบัการใชเข็มอุน   
   - จุดเสริมช่ีติดขัดและเลือดค่ัง ปกเข็มกระตุนระบาย หามใชการรมยา    
   - จุดเสริมชี่และเลือดพรอง เชนเดียวกับ ตับไตพรอง ฝงเข็มกระตุนบํารุง รวมกับรมยา   
2.  การฝงเข็มหู  
 เลือกจุด:  Internal genitalia (TF2),  Subcortex (AT4),  Sympathetic nerve (AH 6a ),  

   Endocrine (CO18),   Liver (CO12)  และ   Kidney (CO10)  

 วิธีการ: เลือก 2 - 4 จุด กระตุนปานกลางและหนัก หรือใชหวงัปูหลิวสิงกดท่ีหูสลับท้ังสองขาง 

กระตุน 3 - 4 ครั้งตอวัน การรักษาควรเริ่มกอนมีรอบเดือน 3 วัน เพ่ือปองกันมีอาการเกิดซ้ํา 

                 
 CV3  
 BL32  
 SP8  
 SP6  
 CV4 +  
 ST28 +  
 LR3  
 SP10  
 BL20 -  
 ST36 -  
 BL18 -  
 BL23 -  
 KI3 -  
 PC6  
 CV12  

 
รูป 4.77 จุดรักษาปวดประจําเดือน 
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ไมมีรอบเดือน 
( Amenorrhea ) 

 
ไมมีรอบเดือน (Amenorrhea) หมายถึง ไมมีประจําเดือนมาเลยเม่ือมีอายุเกินกวา 18 ป หรือ

เคยมีรอบเดือนมา แลวหยุดไปติดตอกันเกินกวา 3 เดือน กรณีแรกจัดเปนแบบปฐมภูมิ (Primary 

amenorrhea) สวนกรณีหลงัเปนทุติยภูมิ (Secondary amenorrhea) ภาวะไมมีรอบเดือนตามศาสตร
การแพทยแผนจีน จัดเปนกลุมรอบเดือนมาไมปกติและรอบเดือนขาด 
 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
1. มามและกระเพาะอาหารสรางเลือดไมเพียงพอ  
2. มีการใชอินเลือดอยางมากจนแหลงเลือดหยดุทํางาน  
3. เลือดค่ังคางในเสนลมปราณและหลอดเลือด จากปจจัยกอโรคตกคางในมดลูก อันเน่ืองจาก

ความเย็นมากระทบ หรือด่ืมนํ้าเย็นมากเกินไป  หรืออารมณซึมเศรา 
 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1.  กลุมอาการพรอง 

1.1  ชี่และเลอืดพรอง 
อาการ:  ประจําเดือนคอย ๆ มาลดนอยลง  หรือประจําเดือนขาด  
 มีอาการรวม  คือ  หนาซีดหมอง  ผายผอม  เซ่ืองซึม  วิงเวยีนศีรษะ  ใจสั่น   
ลิ้น:  ลิ้นซีด  
ชีพจร:  ชีพจรเล็ก (XiMai)  

1.2  ตับและไตอิ่นพรอง  
อาการ:  ประจําเดือนคอย ๆ มาลดนอยลง  หรือประจําเดือนขาด  
 อาการรวม ไดแก  วิงเวียนศีรษะ  หูอื้อ  ปวดเม่ือยหลัง  เขาออน  เหงื่อออกกลางคืน 
 มีความรูสึกรอนท้ังหา (ฝามือ ฝาเทาและหนาอก) มีไขตํ่า ๆ ตอนบาย   
ลิ้น:  ลิ้นสีคล้ํา  
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ชีพจร:  ชีพจรเล็ก-ฝด (Xi-SeMai)  

2. กลุมอาการแกรง 
 2.1  ชี่ติดขัดและเลือดคั่งคาง 
 อาการ:  ประจําเดือนขาด หรือหยุดไมมาเปนเวลาหลายเดือน รวมกับ อาการปวดทองนอย 
  ปฏิเสธการกด  หงุดหงิด  โกธรงาย  ปวดแนนทรวงอกและชายโครง   
 ลิ้น:  ลิ้นดําคล้ําและหรือมีจ้ําเลือด   
 ชีพจร:  ชีพจรจม-ฝด (Chen-SeMai) 
 2.2  ความเย็นตกคางและเลือดติดขัด  
 อาการ:  ประจําเดือนขาด หรือหยุดไมมาเปนเวลาหลายเดือน  
   รวมกับ อาการตัวเย็น แขนขาเย็น ปวดเย็น ๆ บริเวณทองนอย   
 ลิ้น:  ลิ้นดําคล้ํา มีจ้ําเลือด  
 ชีพจร:  ชีพจรจม  (ChenMai) 
 2.3  เสมหะความช้ืนอุดกั้น  
 อาการ:  ประจําเดือนขาด หรือหยุดไมมาเปนเวลาหลายเดือน รวมกับ อาการอวนอึดอดั 
   แนนหนาอกและชายโครง  เซ่ืองซึม  ออนเพลียไมมีแรง  เบ่ืออาหาร  เสมหะมาก   
 ลิ้น:  ฝาขาวเหนียว   
 ชีพจร:  ชีพจรลื่น (HuaMai) 
 

การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 
 1.1  กลุมอาการพรอง 
 จุดหลัก:   QiHai (CV6),   ZuSanLi (ST36),   SanYinJiao (SP6)  
 จุดเสริม:  เลือดพรอง:  PiShu (BL20),   GeShu (BL17)  
   ตับ-ไตอินพรอง: GanShu (BL18),  ShenShu (BL23),  GuanYuan (CV4)  
   ปวดเม่ือยเอวและเขาออน:  MingMen (GV4),  ZhiBian (BL54)  
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   ไขตํ่า ๆ หลังบาย เหงื่อออกกลางคืน:  FuLiu (KI17),  TaiXi (KI3)  
   ใจสั่น:  NeiGuan (PC6),  ShenMen (HT7)  
 วิธีการ: - กระตุนบํารุงทุกจุด 
  - QiHai (CV4) ปกเฉียงลงและกระตุนบํารุง   
  - SanYinJiao (SP6) ปกเฉียงขึ้นจนมีความรูสึกของเข็มบริเวณสวนบน  
  - กรณีชี่และเลอืดพรอง ใชรมยารวมดวย 
 1.2 กลุมอาการแกรง  
  จุดหลัก:   ZhongJi (CV3),   XueHai (SP10),   SanYinJiao (SP6)  
 จุดเสริม:  ช่ีติดขัดและเลือดค่ังคาง:  HeGu (LI4),   TaiChong (LR3),   DiJi (SP8)  
   ความเย็นตกคางและเลอืดติดขัด:  GuanYuan (CV4)  
   เสมหะความช้ืนอุดกัน้ (ในจงเจียว):  ZhongWan (CV12),  FengLong (ST40) 

 วิธีการ: - กระตุนระบายทุกจุด  
  - กอนปกจุด ZhongJi (CV3) ตองใหผูปวยปสสาวะออกใหหมดกอน ปกเข็มเฉียงลง 
  - GuanYuan (CV4) ใหปกเข็มและรมยา   
  - จุดท่ีเหลือใหปกเข็มแบบระบาย 
2.  การกระตุนเข็มดวยไฟฟา (Electro–acupuncture) 
 จุดหลัก:  - GuiLai (ST29) รวมกับ SanYinJiao (SP6)  

  - ZhongJi (CV3) รวมกับ DiJi (SP8)  

  - QuGu (CV2) รวมกับ XueHai (SP10) 

 วิธีการ: เลือกจดุฝงเข็มมาหน่ึงคู หรือเลือกสลบัคูกัน ปกเข็มจนผูปวยรูสึกเตอชี่แลว ใหใชเครื่อง 
กระตุนเข็มไฟฟา เลือกคลื่นแบบ Impulse current นาน 10 - 15 นาที ทําวันละครั้ง หรือวันเวนวัน 
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 CV6 -  
 ST36 -  
 SP6 -  
 BL20 -  
 BL17 -  
 BL18  
 BL23  
 CV4  
 GV4  
 BL54  
 KI17  
 KI3  
 PC6  
 HT7  

 
 

รูป 4.78 จุดรักษาอาการไมมีรอบเดือน เกิดจากกลุมอาการพรอง 
 
 

 CV3  
 SP10  
 SP6  
 LI4  
 LR3  
 SP8  
 CV4 -  
 CV12  
 ST40  

 
รูป 4.79 จุดรักษาอาการไมมีรอบเดือน เกิดจากกลุมอาการแกรง 
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รอบเดือนผิดปกต ิ
( Irregular  Menstruation ) 

 
รอบเดือนผิดปกติ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของระยะเวลาของการมีรอบเดือน ผิดปกติกวาท่ี

ควรจะเปน รวมท้ังอาจมีปริมาณเลือด และ/หรือสีของเลือดประจําเดือนในระหวางท่ีมีรอบเดือนผิดปกติ
รวมดวย  ซึ่งแบงออกเปนรอบเดือนมาเร็วกวาปกติ มาชากวาปกติ และมาไมสมํ่าเสมอ ซึ่งมีลักษณะทาง
คลินิกแตกตางกันไป  

 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค  
1. จากไฟอารมณ หรือสภาพรางกายท่ีมีภาวะรอนแกรง ทําใหเกิดความรอนสะสมในมดลูก หรือ

เลือดรอน ทําใหการไหลเวียนไมสมํ่าเสมอ  เปนเหตุใหรอบเดือนมาเร็วกวาปกติ 

2. จากความเยน็ตกคาง ในมดลูก หรือพลงัชี่พรองรวมกับมีเลอืดติดขัด เปนเหตุใหรอบเดือนมา
ชากวาปกติ  

3. จากช่ีตับติดขัด หรือชี่ไตพรอง ทําใหมีการทําลายเสนลมปราณชงและเญิ่น เปนเหตุใหรอบ
เดือนมาไมสมํ่าเสมอ  
 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค  
1. รอบเดือนมาเร็วกวาปกติ  
 อาการ:  มีรอบเดือนมาเร็วกอนกําหนด 7 วันหรือมากกวา  บางรายอาจมีรอบเดือน ๆ ละ 2 คร้ัง  
  ประจําเดือนสีแดงสดหรือมวงคล้ํา มีเลือดออกมาก หงุดหงิด กระหายนํ้า อยากด่ืมนํ้าเย็น  
 ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝาเหลือง  
 ชีพจร:  ชีพจรเร็ว (ShuMai) 

2. รอบเดือนมาชากวาปกติ  
 อาการ:  มีรอบเดือนมาชากวากําหนด 7 วันหรือมากกวา บางรายอาจมีรอบเดือน 1 ครั้ง 
  ใน 1 เดือน ประจําเดือนสีดําจาง มีเลือดออกนอย กลวัหนาว ชอบประคบอุนหรือรอน   
 ลิ้น:  ลิ้นซีดขาว  ฝาขาว  
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 ชีพจร:  ชีพจรชา (ChiMai) 

3. รอบเดือนมาไมสมํ่าเสมอ  
 อาการ:  รอบเดือนมาไมแนนอน  อาจมาเร็วหรือมาชากวาปกติสลับกัน ประจําเดือนอาจมี 
  สีแดงใสหรือดํา ปริมาณอาจมากหรือนอย  รางกายออนแอ  หนาขาวซีด  
 ลิ้น:  ลิ้นซีดขาว ฝาบาง  
 ชีพจร:  ชีพจรเล็ก-ตึง (Xi-XuanMai) 
 

การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 
 หลักการ: เลือกจุดบนเสนลมปราณเญ่ินและมามเปนเสนหลัก การฝงเข็มจะใชกรณีรอบเดือนมา
เร็วกวาปกติ  สาํหรับการฝงเข็มและรมโกฐจะใชในกรณีรอบเดือนมาชา หรือมาไมสมํ่าเสมอ 
 จุดหลัก:   QiHai (CV6),   SanYinJiao (SP6)  
 จุดเสริม:  รอบเดือนมาเร็วกวาปกติ: TaiChong (LR3),  XueHai (SP10)  
   รอบเดือนมาชากวาปกติ:  TianShu (ST25),  GuiLai (ST29)  
   รอบเดือนมาไมสมํ่าเสมอ:  ShenShu (BL23),   GuanYuan (CV4),  

   PiShu (BL20),   ZuSanLi (ST36). 
 อธิบาย: QiHai (CV6) ปรับ Yuan qi (Primary qi) ของรางกาย ; SanYinJiao (SP6)  เสรมิ
มามใหเพ่ิมการทําหนาท่ีควบคุมเลือด ;  รอบเดือนมาเรว็กวาปกติ  TaiChong (LR3) ขจัดไฟตับ 

ออกไป รวมกับ Xuehai (SP10) ในกรณีรอบเดือนมาเร็วกวาปกติเพ่ือลดเลือดรอน ;  รอบเดือนมาชา
กวาปกติ  TianShu (ST25) และ GuiLai (ST29) ใชรักษาในกรณีรอบเดือนมาชากวาปกติ จากสาเหตุ
เลือดติดขัดโดยผลักดันชี่และกระตุนเลือดท่ีติดขัดใหไหลเวยีน  สวนการรมยาใชในกรณีมีเลือดพรอง
รวมดวย ; รอบเดือนมาไมสมํ่าเสมอ  ShenShu (BL23) และ GuanYuan (CV4)  ใชกรณีรอบเดือน
มาไมสมํ่าเสมอจากสาเหตุโดยกําเนิด (Congenital) โดยวิธีปกเข็มบํารุง กรณีขาดการเลี้ยงดูท่ีดีในวัย
เด็ก (Postnatal deficiency) ใหเสริมจุด PiShu (BL20)  และ ZuSanLi (ST36) 
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2.  การฝงเข็มหู  
 เลือกจุด:  Tragus,  รังไข,  มดลูก,  ตับ,  มาม,  ไต  
 วิธีการ: เลือก 2 - 4 จุด ตอคร้ัง กระตุนปานกลางคาเข็มไว 15 - 20  นาที และติดเข็มหูบนใบหู   
 

ขอแนะนําเพ่ิมเติม 
 1. ใหความใสใจตอความสะอาดระหวางมีรอบเดือน หามรับประทานของเย็น รวมท้ังอาหารรสจัด 
 2. การฝงเข็มควรทํา 3 - 5 วันกอนมีรอบเดือนในแตละครั้ง รักษาติดตอกัน 3 - 5 ครั้ง ชวง
ระยะการรักษาตอไป (Second course) จะเริ่มในรอบเดือนถัดไป 
 
                 CV6  
 SP6  
 LR3  
 SP10  
 ST25 -  
 ST29 -  
 BL23  
 CV4  
 BL20  
 ST36  

 
 
 

รูป 4.80 จุดรักษาอาการรอบเดือนผิดปกติ 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 การรักษาโรคท่ีพบบอย   319 

 

เลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก 
( Dysfunctional Uterine Bleeding : DUB ) 

 
 เลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก ท่ีไมเกี่ยวกบัรอบเดือน (Nonperiodic uterine bleeding) 

เรียกวา “เปง (Beng 崩)” และ “โลว (Lou 漏)” อาการท่ีเกิดขึ้นเฉียบพลัน รวมกับมีเลือดออกมาก
จัดเปนเปง (Beng) หรือ Metrorrhagia  ขณะท่ีอาการเกิดขึ้นชา ๆ รวมกับมีเลือดออกกะปริบกะปรอย
จัดเปนโลว (Lou) หรือ Metrostaxis  ท้ังเปงและโลวอาจปรับเปลี่ยนไปมาจัดเปนภาวะอันตราย ใน
บางคร้ังเลือดออกมาก อาจเปลี่ยนเปนเลือดออกกะปริบกะปรอย หรือเลือดออกกะปริบกะปรอยในระยะ
ยาวอาจจะเปลี่ยนเปนเลือดออกมากได  สวนมากพบไดในระยะวัยรุนและวัยทอง 
 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
 สาเหตุสําคัญ เกิดจากเสนลมปราณชงและเญิน่ไดรับภยันตราย และการทํางานผิดปกติของตับ
และมาม 
1.  ไตพรอง  
 การหมกมุนและมีเพศสัมพันธมากเกินไป จะทําอันตรายตอไต และมีผลกระทบตอเสนลมปราณชงและ
เญ่ิน ทําใหไมสามารถควบคุมเลือด จึงมีเลือดไหลออกจากมดลูก 
2.  ชี่ติดขัดเปลี่ยนเปนไฟ 
 อารมณซึมเศรา ทําใหชี่ตับไหลเวยีนไมสะดวก เปนเหตุใหชีแ่ละเลอืดติดขัดสะสม จนแปรเปลีย่นเปนไฟ 
ตับสูญเสียหนาท่ีในการเก็บกักเลือด ยังผลใหเลือดไหลออกจากมดลูก 
3.  ชี่มามพรอง 
 มามออนแอ มีสาเหตุจากรับประทานอาหารไมตรงเวลา และวติกกังวลมากเกนิไป ทําใหมามไม
สามารถควบคุมเลือดใหไหลเวียนในหลอดเลือด เปนผลใหเลือดออกกะปริบกะปรอยตอเน่ือง หรือออก
มากในกรณีเปนรุนแรง  
 ในการวินิจฉัยแยกกลุมโรคในกลุมอาการเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก แบงเปนกลุมอาการ
แกรง และกลุมอาการพรอง 
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การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1.  กลุมอาการรอนแกรง  
 อาการ:  เลือดออกชองคลอดมากเฉียบพลัน  หรือออกกะปริบกะปรอยตอเน่ือง  เลือดสีแดงเขม 
  รวมกับ  อารมณหงุดหงิด  นอนไมหลับ  วิงเวยีนศีรษะ  
 ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝาเหลือง  
 ชีพจร:  ชีพจรเร็ว (ShuMai) 

2.  กลุมอาการช่ีพรอง  
 อาการ:  เลือดออกชองคลอดมากเฉียบพลัน  หรือออกกะปริบกะปรอยตอเน่ือง  เลือดสีแดงใส  
  ออนเพลีย  แขนขาไมมีเรี่ยวแรง  หายใจสั้น  พูดไมมีแรงหรือไมอยากพูด  เบ่ืออาหาร  
 ลิ้น:  ลิ้นซีด  
 ชีพจร:  ชีพจรเล็ก-จมออน (Xi-RuoMai) 
 

การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 
 หลักการ: เลือกจุดหลักบนเสนลมปราณชงและมาม ฝงเข็มกระตุนระบาย สําหรับกลุมอาการรอน
แกรง และหามรมยา; กลุมอาการเย็นพรอง ใหฝงเข็มกระตุนบํารุง รวมกับรมยา  
 จุดหลัก:   GuanYuan (CV4),   SanYinJiao (SP6),   YinBai (SP1)  
 จุดเสริม:  รอนแกรง:  XueHai (SP10),   ShuiQuan (KI5)  
    อินพรอง:  NeiGuan (PC6),   TaiXi (KI3)  
    ชี่พรอง:  PiShu (BL20),   ZuSanLi (ST36)  
    หยางหลุด:  BaiHui (BL20),   QiHai (CV6)  รวมกับรมยา 
 อธิบาย: จุดหลัก ใชเพ่ือปรับและผลักดันใหชี่ไหลเวยีนในเสนลมปราณชงและเญ่ิน เพ่ือขจัดรอน
และสลายการค่ัง GuanYuan (CV4) เปนจุดพบปะหรือจุดรวมของเสนลมปราณชงและเญ่ิน และเสน
ลมปราณอินเทาท้ังสามเสน การผลักดันชี่ใหไหลเวียนในเสนลมปราณชงและเญิ่น ทําใหเลือดในมดลูก 
ไหลเวียนสะดวกขึ้น ; SanYinJiao (SP6) เปนจุดตัดกันของเสนลมปราณอินเทาท้ังสามเสน และเปน
จุดสําคัญสําหรับความผิดปกติทางสูตินรีเวช เพราะมีหนาท่ีเสริมมามและเพิ่มความแข็งแกรงใหกับเลือด; 
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YinBai (SP1) เปนจุดจิง (Jing-well point) ของเสนลมปราณมาม ใชบอยในการรักษาโรคเลือดออก
ผิดปกติจากโพรงมดลูก  
   จุดเสริม กลุมอาการรอนแกรง XueHai (SP10), ShuiQuan (KI5) ใชลดความรอนใน
เลือด ท่ีทําใหเลือดไหลเวียนเร็วเกินไป ; กลุมอาการอนิพรอง NeiGuan (PC6), TaiXi (KI3) ใชบํารุง
หัวใจและไต เพ่ือขจัดภาวะรอนเพราะอินพรอง ; กลุมอาการช่ีพรอง PiShu (BL20), ZuSanLi (ST36) 
ใชเสริมและบํารุงชี่ในจงเจียวพรอง ซึ่งมีผลทําใหเลือดดีขึ้น ; กลุมอาการหยางหลุด การรมยา BaiHui 

(GV20), QiHai (CV6) เพ่ือกระตุนหยางช่ี ปองกันหยางหลุด (Yang Collapse) 

 2.  การฝงเข็มหู  
 เลือกจุด:  Uterus,   Subcortex,   Endocrine,   Ovary,   Adrenal gland  
 วิธีการ: ปกจุดกดเจ็บ คาเข็ม 1 หรือ 2 ชั่วโมง และปนเข็มเปนระยะ 
3.  การฝงเข็มศีรษะ  
 ปกเข็มบริเวณ Reproduction zone ท้ังสองขาง ปนเข็ม 3 - 5 นาที และปนซ้ําหางกัน 5 นาที 
 

หมายเหตุ: สตรีวัยทองท่ีมีเลอืดออกจากมดลูก หรือชองคลอดเรื้อรัง ควรไดรับการตรวจเพิ่มเติมจาก
แพทย เพ่ือแยกแยะสาเหตุอื่นของการมีเลือดออกผิดปกติ เชน เน้ืองอก หรือมะเร็งของมดลูก  
  
 CV4  
 SP6  
 SP1  
 SP10  
 KI5  
 PC6  
 KI3  
 BL20 -  
 ST36 -  
 BL20 -  
 CV6 -  

 
 

รูป 4.81 จุดรักษาอาการเลอืดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก 
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กลุมอาการวัยใกลหมดประจําเดือน  
( Perimenopausal  Syndrome ) 

 
กลุมอาการวัยใกลหมดประจําเดือน หมายถึง อาการท่ีเกิดขึ้นท่ีมีความสัมพันธกับความผิดปกติ 

ของประสาทอัตโนมัติในชวงใกลหมดประจําเดือน 
 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
การมีประจําเดือนผิดปกติ ผูปวยจะรูสึกรอน ๆ หนาว ๆ รูสึกหงุดหงิด โมโหงาย เวียนศีรษะ 

วิงเวียน อาการของระดับฮอรโมนท่ีผิดปกติ เชน Hypofunction of ovary, Hyperthyroidism and 

hyperadrenalism อาการเหลาน้ีคลายกับอาการทางการแพทยแผนจีน ท่ีเรียกวา อาการกอนและหลัง
วัยหมดประจําเดือน และอาการ “Visceral irritability”  ศาสตรการแพทยจีน อธิบายวาเกิดจากการ
ลดลงของพลังชีข่องไต การหมดไปของ Reproductive essence การขาดพรองของสารจําเปนและ
เลือด  ความออนแรงของเสนลมปราณตู ความไมสมดุลกันของไตอินและไตหยาง หรือเกิดจากความ
ผิดปกติของอวยัวะภายใน   
 

การวิเคราะหแยกกลุมโรค  
1.  ตับและไตอินพรอง  

อาการ:  มีอาการวิงเวียน  หูอื้อ  รอน ๆ หนาว ๆ  เหงื่อออกกลางคืนและมีไข  ปวดเอว  
 ปวดเขา ปวดประจําเดือน ประจําเดือนมาไมสมํ่าเสมอ มีสีแดงสด ปริมาณมากหรือนอย 
ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝาบาง  
ชีพจร:  ชีพจรเล็ก-เร็ว  (Xi-ShuMai) 

2.  มามและไตหยางพรอง  
อาการ:  ตัวซีด  แขนขาเย็น  บวมท่ีขา  ตกขาวอาจนอยหรือมาก  อุจจาระเหลว  
 มีอาการแนนทองจากอาหารไมยอย  ปสสาวะบอยตอนกลางคืน  
ลิ้น:  ลิ้นซีดอวน ฝาขาว ลืน่  
ชีพจร:  ชีพจรจม-จมออน  (Chen-RouMai) 
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3.  ความไมสมดุลของหัวใจและไต  
อาการ:  ใจสั่น  นอนไมหลับ  กระสับกระสาย  ฝนมาก  ตกใจงาย  รูสกึขมในปาก  คอแหง  
ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝาบาง  
ชีพจร:  ชีพจรเล็ก-เร็ว (Xi-ShuMai) 

4.  การค่ังสะสมของเสลดและช่ี  
อาการ:  มีลักษณะอวน  อึดอัดในหนาอก  มีเสมหะมาก  ทองขยายและอืดแนน  เรอเปร้ียว  
 ตัวบวม  อุจจาระเหลว  
ลิ้น:  มีฝาดูลื่น  
ชีพจร:  ชีพจรลื่น  (HuaMai) 

 

การรักษา  
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ  
 จุดหลัก:  SanYinJiao (SP6),   QiHai (CV6),   ShenMen (HT7),    

   BaiHui (GV20),   FengChi (GB20). 
 จุดเสริม:  ตับและไตอินพรอง: TaiXi (KI3),   TaiChong (LR3),   GanShu (BL18)  
   มามและไตหยางพรอง: PiShu (BL20),   ZuSanLi(ST36),  

    YinLingQuan (SP9)  และ  ZhongWan (CV12)  
   หัวใจและไตไมสมดุล:  TongLi (HT5),   XinShu (BL15),  

    ShenShu (BL23)  และ  ZhiShi (BL52)  
   ภาวะค่ังของเสลดและชี่: FengLong (ST40),   TanZhong (CV17)  
 วิธีการ:  - เลือกจุด 5 - 6 จุด ตามพยาธิสภาพ  
  - SanYinJiao (SP6), QiHai (CV6) และ ShenMen (HT7) ใชการกระตุนบํารุง 
  - FengChi (GB20) และ BaiHui (GV20) ใชการกระตุนระบาย 
  - ตับและไตอินพรอง ใหกระตุนบํารุง TaiXi (KI 3) และ GanShu (BL 18)  
  และกระตุนระบาย TaiChong (LR 3)  
  - กรณีมามและไตหยางพรอง กระตุนบํารุงและอุนเข็มดวยการรมยา หรือรวมกับรมยา  
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  - หัวใจและไตไมสมดุล กระตุนระบาย TongLi (HT5)  
  - ภาวะค่ังของเสลดและชี ่ใชการกระตุนระบาย  
2.  การฝงเข็มหู  
 เลือกจุด:  Endocrine (CO18),   Internal genitalia (TF2),   Sympathetic Nerve (AH6a),  

  Subcortex (AT4),   Kidney (CO10)  และ  Liver (CO12)  
 วิธีการ: แตละครั้งใช 2 - 3 จุด ท่ีหูขางใดขางหนึ่ง ปดดวยเมล็ดหวังปูหลิวสิง แนะนําใหกดวนัละ 
3 คร้ัง เปลี่ยนทุก 3 - 4 วัน 5 - 7 วันนับเปนหน่ึงรอบการรักษา 

 
 

 SP6  
 CV6  
 HT7  
 GV20  
 GB20  
 KI3  
 LR3  
 BL18  
 BL20 -  
 ST36 -  
 SP9 -  
 CV12 -  
 HT5  
 BL15  
 BL23  
 BL52  
 ST40  
 CV17  

 
รูป 4.82 จุดรักษากลุมอาการวัยใกลหมดประจําเดือน 
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ภาวะมีบตุรยากในสตรี  
( Female  Infertility ) 

 
การท่ีหญิงวัยเจริญพันธุท่ีอยูดวยกันกับคูครอง โดยไมใชมาตรการการคุมกําเนิด แตไมสามารถ

ต้ังครรภหลังมีเพศสัมพันธตามปกติในระยะ 2 ป หรือเกินกวาน้ัน  หรือไมต้ังครรภอีกหลังจากเคยมี
บุตรแลว 2 ป  จัดวาอยูในภาวะมีบุตรยาก 

 

การวิเคราะหแยกกลุมโรค 
ภาวะมีบุตรยาก แบงเปน 4  ประเภท 1. ไตพรอง 2. เลือดพรอง 3. มดลูกมีความหนาวเย็น

ตกคาง  (Retention of Cold in the Uterus) 4. มีการค่ังของเลือดและเสลด จุดท่ีเลือกใชมักเปนจุดใน
เสนลมปราณเญ่ิน ตับ ไต และมาม  
1.  ไตพรอง  

อาการ:  มีบุตรยาก  รวมกับประจําเดือนผิดปกติ  มานอย  สีเขม  ปวดหลัง  ออนเพลีย  
 ขาไมมีแรง  วงิเวียน  
ลิ้น:  ฝาขาว  
ชีพจร:  ชีพจรจม-จมออน (Chen-RouMai) 

2.  เลือดพรอง  
อาการ:  มีบุตรยาก  รวมกับประจําเดือนมานอย  สีจาง  หนาซีดออกเหลืองเล็กนอย  
 ไมมีแรง  หมดอาลัยตายอยาก  มึนงง  วิงเวียนศีรษะ  
ลิ้น:  ตัวลิ้นขาว ฝาบาง  
ชีพจร:  ชีพจรจม-เล็ก (Chen-XiMai) 

3.  ความหนาวเย็นตกคางในมดลูก  
อาการ:  มีบุตรยาก  รวมกับประจําเดือนมาชา  ปริมาณไมมากสีคล้ํา   
 ปวดเน่ืองจากความเย็นท่ีทองนอย  ตัวเย็น  มือเทาเย็น  ปสสาวะใสปริมาณมาก  
ลิ้น:  ลิ้นซีด ฝาบาง  
ชีพจร:  ชีพจรจม-ชา (Chen-ChiMai) 
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4.  การค่ังของเสลดและเลอืด  
อาการ:  มีบุตรยาก  ประจําเดือนมาชา  เลือดประจําเดือนเปนกอน  ไหลออกไมสะดวก  
 แนนในอกและทอง  กระสับกระสายไมเปนสุข  หรืออวน  เวียนศีรษะ  ใจสั่น  
 ตกขาวจํานวนมาก  สีเขมเหนียว  
ลิ้น:  ลิ้นคล้ําดํา มีจุดเลือดบนตัวลิ้น  
ชีพจร:  ชีพจรลื่น (HuaMai) 

 

การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 

1.1  ไตพรอง  
หลักการ: บํารุงชี่ของไต เพ่ือควบคุมเสนลมปราณชง และเญ่ิน  
จุดหลัก:  บํารุง  ShenShu (BL23),   QiXue (KI 13),  

  RanGu (KI2),   SanYinJiao (SP6). 
จุดเสริม:  เบ่ืออาหาร: บํารุง  ZuSanLi (ST36)  
อธิบาย: ShenShu (BL23) เสริมบํารุงชี่ไต ; QiXue (KI13) และ RanGu (KI2) ชวยเสรมิการ

ไหลเวียนของเสนลมปราณชง และเญ่ิน ; SanYinJiao (SP6) เสริมความแข็งแรงของมาม บํารุงอิน  
และควบคุมประจําเดือน 

1.2  เลือดพรอง  
หลักการ: บํารุงและเพิ่มเติมสารจําเปนและเลือด เพ่ือควบคุมเสนลมปราณชงและเญ่ิน  
จุดหลัก:  บํารุงหรือรมยา GuanYuan (CV4),   QiHu (ST13),    

  ZiGong (EX-CA1),   SanYinJiao (SP6). 
จุดเสริม:  ใจสั่น ความจําไมดี: บํารุง  ShenMen (HT7)  
  มึนงงวิงเวียน: บํารุง  GanShu (BL18)  และ  BaiHui (GV20) 
อธิบาย: GuanYuan (CV4) เปนจุดตัดของเสนลมปราณชง เญ่ิน และเสนอินของขา 3 เสน เพ่ือ

บํารุงสารจําเปนและเลือด; QiHu (ST13) และ ZiGong (EX-CA1) เปนจุดประสบการณ; SanYinJiao 

(SP6) และ ZuSanLi (ST36) เพ่ือบํารุงและเสริมแหลงกําเนิดและแปรเปลี่ยนมาบํารุงเลือด  
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1.3  ความหนาวเย็นตกคางในมดลูก  
หลักการ: เพ่ิมความอบอุนแกมดลูก เพ่ือขับไลความเย็น  
จุดหลัก:  บํารุงหรือรมยา  YinJiao (CV7),   QuGu (CV2),  

  MingMen (GV4),   QiHai (CV6).  
จุดเสริม:  ประจําเดือนมาลาชา: บํารุง  TianShu (ST25),   GuiLai (ST29)  
  ปวดเม่ือยหลังและขารูสึกไมมีแรง: บํารุง  ShenShu (BL23),   YaoYan (EX-B7)  
อธิบาย: YinJiao (CV7) และ QuGu (CV2) เพ่ิมความอุนใหแกเสนลมปราณชงและเญิ่น และ

ขับไลความหนาวเย็น ; MingMen (GV4) เพ่ิมความอบอุนแกหยาง และขบัไลความหนาวเย็น ; QiHai 

(CV6) เพ่ิมความอบอุนแกมดลูกและปรับการทํางานของระบบสืบพันธุใหดีขึ้น 
1.4  การค่ังของเสลดและเลือด  
หลักการ: กําจัดเสลด และขจัดการอุดตัน  
จุดหลัก:  ระบายหรือรมยา   ZhongJi (CV3),   QiChong (ST30),   SiMan (KI14)  

  ระบาย FengLong (ST40) 
  บํารุงระบายเทากัน SanYinJiao (SP6) 

จุดเสริม:  การไหลออกของประจําเดือนติดขัด: ระบาย DiJi (SP8)  
  แนนหนาอกและทอง: ระบาย TaiChong (LR3) และ NeiGuan (PC6)  
  ประจําเดือนเปนกอนเลือดปริมาณมาก: ระบาย GeShu(BL17), XueHai (SP10)  
  ตกขาวปริมาณมาก: ระบาย ZhongLiao (BL33) 
อธิบาย: ZhongJi (CV3) SiMan (KI14) และ QiChong (ST30) กําจัดเลือดค่ังของเสน

ลมปราณชงและเญ่ิน และปรับการทํางานของระบบสืบพันธุ ; SanYinJiao (SP6) เสริมความแข็งแรง
มาม ขับไลความชื้น และปรับประจําเดือน ; FengLong (ST40) ขับเสลด  
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2.  การฝงเข็มหู   
 เลือกจุด: Endocrine,   Kidney,   Uterus,   Ovary  

 วิธีการ: แตละครั้งใช 2 - 3 จุด ท่ีหูขางใดขางหนึ่ง ปดดวยเมล็ดหวังปูหลิวสิง แนะนําใหกดวนัละ 
3 คร้ัง เปลี่ยนทุก 3 - 4 วัน 5 - 7 วันนับเปนหน่ึงรอบการรักษา 

 

หมายเหตุ : 
การฝงเข็มมีประสิทธิภาพในการรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยเฉพาะอยางยิ่งถาใชรวมกับการรกัษา

โดยใชสมุนไพร ผูรับการรักษาควรหลีกเลี่ยงการมีอารมณฉุนเฉียว (Emotional upsets) หรือมี
เพศสัมพันธมากเกินไป พักผอนใหเพียงพอและดําเนินชีวิตตามปกติ  
 

จุดฝงเข็ม สตรีมีบุตรยาก ตามคัมภีรโบราณ 
1. ShangQiu (SP5)  และ  ZhongJi (CV3) 

2. MingMen (GV4),   ShenShu (BL23),   QiHai (CV6),   ZhongJi (CV3),  

    YinLian (LR11),   RanGu (KI2) รวมกบัการรมยาโดยตรง ท่ี GuanYuan (CV4)  

3. SanYinJiao (SP6),   XueHai (SP10),   QiHai (CV6),   

    MingMen (GV4),   ShenShu (BL23). 
4. ZhongJi (CV3),   GuanYuan (CV4),   YinLian (LR11),   RanGu (KI2),  

    ZhaoHai (KI6),   BaoMen (2 ชุน left of CV4),  

    QiMen (EX-CA5_3 ชุน ดานขางตอจุด GuanYuan (CV4))  

5. CiLiao (BL32),   YongQuan (KI1) และ  ShangQiu (SP5)  
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 BL23  
 KI 13  
 KI2  
 SP6  
 ST36  

 
 
 
 

รูป 4.83 จุดรักษาภาวะมีบุตรยากจากไตพรอง  
 
 
 CV4 -  
 ST13 -  
 EX-CA1 -  
 SP6 -  
 HT7  
 BL18  
 GV20  

 
 
 
 

รูป 4.84 จุดรักษาภาวะมีบุตรยากจากเลอืดพรอง  
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 CV7 -  
 CV2 -  
 GV4 -  
 CV6 -  
 ST25  
 ST29  
 BL23  
 EX-B7  

 
 

รูป 4.85 จุดรักษาภาวะมีบุตรยากจากมดลูกมีความหนาวเย็น 
 

 CV3 -  
 ST30 -  
 KI14 -  
 ST40  
 SP6  
 SP8  
 LR3  
 PC6  
 BL17  
 SP10  
 BL33  

 
 
 
 

รูป 4.86 จุดรักษาภาวะมีบุตรยากจากการค่ังของเสลดและเลือด  
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แพทอง 
( Morning Sickness ) 

 
การแพทอง เปนกลุมอาการท่ีประกอบดวย อาการคลื่นไส อาเจียน เวียนศีรษะ เบ่ืออาหาร หรือ

อาจอาเจียนทันทีหลังจากรับประทานอาหาร ซึ่งมักเกิดในชวง 2 - 3 เดือนแรก เปนอาการท่ีพบไดบอย
ของการต้ังครรภระยะแรก อาจทําใหหญิงต้ังครรภซูบผอม หรือเกิดภาวะแทรกซอนอื่นตามมา 
 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
การแพทองสวนใหญเกิดจากความออนแอของชีก่ระเพาะอาหาร โดยท่ีหยางชีข่องทารกมีทิศทาง

ลอยขึ้น ทําใหรบกวนช่ีของกระเพาะอาหารของแมมีทิศทางลง ทําใหชี่ของกระเพาะไมสามารถเคลื่อนท่ีลง
ลางไดตามปกติ แตถูกดันยอนขึ้นบน  
1.  มามและกระเพาะอาหารพรอง 

จากพ้ืนฐานท่ีมีภาวะชี่ของมามและกระเพาะอาหารพรอง เม่ือมีการต้ังครรภเกิดขึ้น ทําใหทิศทาง 
การไหลเวียนของชี่กระเพาะอาหารและเสนลมปราณชงผิดปกติไป ประจําเดือนถูกยับยั้ง ทําใหแหลง
เลือด ไมมีการขับออกจากรางกาย ชี่ในเสนลมปราณชงเกิดการค่ังและดันขึ้นมากระทบท่ีกระเพาะอาหาร  
ชี่ของกระเพาะอาหารไมสามารถเคลื่อนลงไดรวมกับการดันขึ้นของชี่เสนลมปราณชง จึงทําใหเกิดอาการ
ไมสบายดังกลาว 
2.  ตับและกระเพาะอาหารทํางานไมประสานกัน 

หลังจากการต้ังครรภ พลังอินและเลือดจะรวบรวมกันเพื่อใหการเลี้ยงดูทารก เลือดของตับจะ
นอยลง ทําใหหยางของตับเดนและขมกระเพาะอาหาร ชี่ของกระเพาะอาหารจึงไมสามารถดันลง และ
ยอนกลับขึ้นบน ทําใหเกิดอาการแพทอง 
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การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1.  มามและกระเพาะอาหารพรอง  

อาการ:  ชวง 2 - 3 เดือนแรกของการต้ังครรภ  มีอาการคลื่นไสอาเจียน  เปนของเหลวใส  
 หรือเปนอาหารท่ียังไมยอย  เกดิทันทีท่ีรับประทานเขาไป  มีอาการจุกแนนทอง  
 ทองขยาย  ออนเพลีย  นอนไมได  
ลิ้น:  ลิ้นซีด ฝาขาว  
ชีพจร:  ชีพจรลื่น (HuaMai) 

2. ตับและกระเพาะอาหารทํางานไมประสานกัน 
อาการ:  ในชวงแรกของการต้ังครรภ  มีอาการอาเจียนรสขมหรือเปรี้ยว  แนนทอง เรอ 
 ปวดตามชายโครง ถอนหายใจ จิตใจซึมเศรา วิงเวียน ตึงลูกตา (Distention of eyes)  

ลิ้น:  ฝาเหลือง  
ชีพจร:  ชีพจรจม-ลื่น  (Chen-HuaMai) 

 

การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 

หลักการ: เลือกจุดหลักบนเสนลมปราณ กระเพาะอาหาร เญ่ิน และเยื่อหุมหัวใจ กระตุนเข็มบํารุง
และระบายเทากนั เพ่ือบํารุงมาม สงบกระเพาะ สงบตับ กระจายการค่ัง เพ่ือนําชี่ท่ียอนขึ้นผิดปกติกลับ
ลงลาง เปนการหยุดยั้งการอาเจยีน 

จุดหลัก:   ZhongWan (CV12),   NeiGuan (PC6)  และ  ZuSanLi (ST36)  
จุดเสริม:  มามและกระเพาะอาหารพรอง: GongSun (SP4)  
  ตับและกระเพาะอาหารไมประสานกัน: TanZhong (CV17) และ TaiChong (LR3)  
อธิบาย: ZhongWan (CV12) ชวยสงบกระเพาะอาหารเพื่อนําชี่ท่ียอนขึน้ใหกลับลงลางและ

ควบคุมชี่ของซานเจียว รวมท้ังจุดน้ียังเปนจุดอวัยวะหนา (Front-Mu) ของกระเพาะอาหาร และเปนจุด
อิทธิพลของอวยัวะกลวง ซึ่งมีผลตอการทํางานของอวยัวะกลวงท้ังหมด อีกท้ังยังเปนจุดตัดของเสน
ลมปราณเญ่ิน ลําไสเลก็ ซานเจียว และกระเพาะอาหาร;  
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ZuSanLi (ST36) เปนจุดเหอ-ทะเล (He-Sea) ของเสนลมปราณกระเพาะอาหาร จึงสามารถทํา
ใหชี่มีทิศลงลางดังเดิมได และยังเปนจุดท่ีสําคัญในการบํารุงระบบตาง ๆ ของรางกายโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในการรักษากรณีชี่และเลือดพรอง; Zusanli (ST36) เม่ือใชรวมกับ Zhongwan (CV12) จะชวยเสรมิ
มาม สงบกระเพาะ บํารุงชี่และเลือด และลดทิศทางชี่ท่ีผิดปกติ เพ่ือหยุดการคลื่นไสอาเจียน;  

Neiguan (PC 6) เปนจุดลั่ว (Luo-Connecting) ของเสนลมปราณเยื่อหุมหัวใน ทําหนาท่ี
ควบคุมชี่ ลดอาการอึดอัดแนนหนาอก สงบกระเพาะ ลดทิศทางชี่ท่ีผิดปกติ เพ่ือหยุดการคลื่นไสอาเจียน   
เม่ือใชรวมกับ Zhongwan (CV12) จะชวยควบคุมชี่ท่ีในซานเจียว;  

Gongsun (SP4) ใชเปนจุดบํารุงมาม ประสานการทํางานกระเพาะอาหารเม่ือมีความออนแอของ
มามและกระเพาะอาหาร เน่ืองจากจุดน้ีเปนจุดลั่วของเสนลมปราณมาม อีกท้ังจุด Gongsun (SP4) ยัง
เปนจุดเชื่อมโยงเสนลมปราณชง ซึ่งเปนเสนลมปราณท่ีถูกขนานนามวา เปนทะเลแหงเลือด และทะเล
แหงเสนลมปราณทั้งสิบสอง มีจุดกําเนิดท่ีมดลูก;  

ตับและกระเพาะอาหารทํางานไมประสานกัน เสริมจุด Tanzhong (CV17) ซึ่งเปนจุดอวยัวะ
หนา (Front-Mu) ของเสนลมปราณเยื่อหุมหัวใจ และเปนจุดอิทธิพลตอชี ่จึงมีประโยชนในการควบคุม
ชี่ และกระตุนระบบเลือดและบํารุงชี่ท่ีไปยงัซานเจียว เพ่ือลดอาการแนนทอง เรอ การถอนหายใจและ
จิตใจหดหู; 

TaiChong (LR3) เปนจุดเหยวียน (Yuan-Primary) ของเสนลมปราณตับ ทําหนาท่ีปรับการ
ทํางานตับ ลดการค่ังของชี่ ประสานการทํางานของกระเพาะอาหาร ลดการกระจายของชี่ท่ีผิดปกติ  
หมายเหตุ 

1. ควรเลือกใชจุดฝงเข็มนอยจุด และกระตุนเข็มดวยความนุมนวลเพื่อไมใหรบกวนชี่ของทารก  
2. ผูปวยควรนอนพักผอนในท่ีเงียบสงบ งดการกินอาหารท่ีมีฤทธ์ิเย็น ปรุงไมสกุ หรืออาหารท่ีมัน  

ควรกินอาหารครั้งละนอย ๆ แตบอยครั้งจะมีผลดีตอชี่ของกระเพาะอาหาร 

2.  การฝงเข็มหู  
เลือกจุด: Stomach, Spleen, Liver, Shenmen 
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 CV12  
 PC6  
 ST36  
 SP4  
 CV17  
 LR3  

 
 
 
 
 
 
 

รูป 4.87 จุดรักษาอาการแพทอง  
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ทารกอยูในทาผิดปกติ 
( Malposition of Fetus ) 

 
 ทารกอยูในทาผิดปกติ หมายถึง ทารกอยูในทาผิดปกติหลังอายุครรภ 30 สัปดาห หญิงต้ังครรรภ
จะไมมีอาการผิดปกติ นอกจากตรวจพบวาทารกอยูในทาผิดปกติ พบบอยในหญิงท่ีเคยคลอดมาหลาย
ทอง หรือผนังหนาทองหยอน  
 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
 ศาสตรการแพทยจีนเชื่อวาเกิดจากการพรองของช่ีและเลือด ชีข่องทารกในครรภไมพอเพียง หรือ
ความผิดปกติของการพัฒนาของทารก การหดรัดตัวของมดลูกไมดี หรือการติดขัดของชี่และเลอืด   
 

การรักษาดวยการฝงเข็มระบบเสนลมปราณ  
 เลือกจุด: ZhiYin (BL67)  
 วิธีการ: ผูต้ังครรภนอนบนเตียงในทานอนหงาย ปลดเสื้อผาใหหลวม รมยาท่ี ZhiYin (BL67) 
เปนเวลา 15 - 20 นาที วันละ 1 - 2 คร้ัง โอกาสท่ีทารกกลับตัวมีมากถาต้ังครรภเกิน 7 เดือนและโอกาส
นอยลงเมื่อต้ังครรภเกิน 8 เดือน อาจใชการฝงเข็ม หรือฝงเข็มกระตุนไฟฟาได แตสวนใหญใชการรมยา   

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.88 แสดงจุดรักษาทารกอยูในทาผิดปกติ 
 
 



      การฝงเข็ม รมยา เลม 2 
 

336 

ภาวะน้ํานมไมพอ 
( Lactation Insufficiency ) 

 
 ภาวะนํ้านมไมพอ มักเกีย่วของกบั การพรองของชี่และเลือดเน่ืองจากความออนเพลยีของรางกาย 
ซึ่งจะพบวาเตานมออนตัวไมคัดตึง บางคร้ังเกิดจากการค่ังของชีตั่บ ซึ่งจะพบวาเตานมแข็งและมีการเจ็บ
เน่ืองจากการขยายตัว และอาจมีไข 
การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 
 หลักการ: บํารุงชี่และเลือดเพื่อควบคุมชี่ของตับ  
 จุดหลัก:  RuGen (ST18),   TanZhong (CV17),   ShaoZe (SI1),  

   ZuSanLi (ST36),   QiMen (LR14) โดย  
  - กรณีอาการพรอง ใหกระตุนบํารุงรวมกับรมยา ; กรณีอาการแกรง ใหกระตุนระบาย 
 หมายเหตุ: จุดประสบการณและจุดนอกระบบเฉพาะโรคและจุดในคัมภีรโบราณ 
  1.1  จุดประสบการณ   
 เลือกจุด: RuGen (ST18),   TanZhong (CV17),   ShaoZe (SI1) 
 วิธีการ: แทงเข็มจาก TanZhong (CV17) ตรงไปในแนวเตานมและแทงจุดทิศลงไปดานลาง 
และแทงจุด RuGen (ST18) ทิศทางเฉียงลงลางลึก 1.5 - 2.0 ชุน ShaoZe (SI1) ลึก  0.2 cun  คา
เข็ม 30 นาทีและดึงเข็มออก ถาไดผลดี นํ้านมอาจจะไหลออกมาทันทีท่ีดึงเข็มออก  
 1.2  จุดนอกระบบเฉพาะโรค 
 เลือกจุด: RuQuan อยูท่ีตําแหนง 0.5 ชุน หนาตอ JiQuan (HT1) หลังตอกลามเน้ือ 
Pectoralis major, หนาตอ Transverse crease ของรักแร  
 จุดเสริม: TanZhong (CV17),   ShaoZe (SI1) 

 วิธีการ: จุด RuQuan ใชวิธีจิ้มเข็มแบบนกจิก (Bird-pecking); กระตุนบํารุงระบายเทากัน ท่ี 
ShaoZe (SI1) และ TanZhong (CV17);  
 ถาทําไดดีควรมีอาการชา ๆ ไปในแนวหนาอก คาเข็มไว 20 นาที และฝงเข็มวันละคร้ัง  
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 1.3  จุดอาซื่อ (A-Shi)   
 เลือกจุด: หาจุดกดเจ็บ 3 จุด ใหหางจากหัวนม 3 ชุน ไปทางดานบน ดานลาง และดานขาง รวม 
กับจุด TanZhong (CV17),   NeiGuan (PC6) 

 วิธีการ: แทงจุดอาซื่อ ในแนวเฉียงทิศทางไปท่ีหัวนม ลึกได 0.8 – 1 ชุน; กระตุนแรง ๆ แบบ
ระบาย คาเข็มไว 20 นาที กระตุนแบบระบายทุก 5 นาที TanZhong (CV17) และ NeiGuan (PC6)  
คาเข็มไว 20 นาที กระตุนทุก 5 นาที   และฝงเข็มวันละครั้ง  
 1.4  จุดฝงเข็มตามตําราโบราณ  
 1.4.1  TaiChong (LR3) และ FuLiu (KI7)  
 1.4.2  แทงเข็มท่ีจุด ShaoZe (SI1) ลึก 0.1 ชุน; จุด YeMen (TE2) ลึก 0.3 ชุน และ 
TianJing (TE10) ลึก 0.6 ชุน  
 1.4.3  ShoaZe (SI1),   HeGu (LI4),   TanZhong (CV17)  

 1.4.4  TanZhong (CV17)  

 1.4.5  QianGu (SI2) 
2.  การฝงเข็มหู  
 เลือกจุด: Stomach,  Spleen,  Chest,  Endocrine,  Sympathetic  

 
  
 ST18  
 CV17  
 SI1  
 ST36  
 LR14  

 
 
 
 

รูป 4.89 จุดรักษาภาวะนํ้านมไมพอ  
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☯ โรคตดิเชื้อ ☯ 
 

ตับอักเสบจากไวรัส 
( Viral  Hepatitis ) 

 
ตับอักเสบจากไวรัส เปนโรคติดเชื้อทางเดินอาหารชนิดหน่ึง เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ  

ลักษณะทางคลนิิกแบงไดเปน 2 ชนิด คือ ไวรัสตับอักเสบ A และไวรัสตับอักเสบ B มีอาการเบ่ืออาหาร  
ปวดบริเวณตับหรือชายโครงดานขวา ตรวจพบความผิดปกติการทํางานของตับ การแพทยแผนจีนจัด
โรคน้ีอยูในกลุมเจ็บหรือปวดชายโครง และดีซาน  

 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1.  ดีซานจากสาเหตุรอนช้ืน    

อาการ:  ใบหนาผูปวยออกเหลืองคลายผลสมสดใส  อึดอัดแนนใตลิ้นป  เบ่ืออาหาร  อาเจียน  
 ขมปากและปากแหง  ปวดชายโครง  ทองอืดแนน  ออนเพลีย  ไมมีเรี่ยวแรง  
 หรือคันตามผิวหนัง  ปสสาวะสเีขม  ทองผูก  หรือถายเหลว  
ลิ้น:  ฝาเหลืองเหนียว  
ชีพจร:  ชีพจรเร็ว-ลื่น (Shu-HuaMai) หรือชีพจรลอยออน-เร็ว (Ru-ShuMai) 

2.  ชี่ตับติดขัด   
อาการ:  ปวดแนนชายโครง  ปวดใตลิ้นป  ทองอืด  คลื่นไสและเรอ  เบ่ืออาหาร  
ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝาขาว บาง  
ชีพจร:  ชีพจรฝด (SeMai)  

3.  ความช้ืนขัดขวางการทํางานของมาม  
อาการ:  จุกแนนใตลิ้นป  ทองอืด  หรือปวดชายโครง  คลื่นไส  อาเจียน  เบ่ืออาหาร  
 ไมกระหายนํ้า  รูสึกหนัก ๆ  ตามแขนขา  ถายเหลว  
ลิ้น:  ฝาขาวเหนียว  
ชีพจร:  ชีพจรลอยออน (RuMai) 
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การรักษา  
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 

จุดหลัก:  ZhiYang (GV9),   GanShu (BL18),   DanShu(BL19),  

YangLingQuan (GB34),   ZuSanLi (ST36).  
จุดเสริม:  ดีซานจากสาเหตุรอนชื้น: DaZhui (GV14),  QuChi (LI11),  WaiGuan (TE5)  
  ชี่ตับติดขัด: QiMen (LR14),   ZhiGou (TE6),   NeiGuan (PC6)  
  ความชื้นขัดขวางการทํางานของมาม: YinLingQuan (SP9),  

      SanYinJiao (SP6),  ZhongWan  (CV12).  
วิธีการ: ฝงเข็มกระตุนระบาย  

2.  การฝงเข็มหู 
เลือกจุด: ตับ, ถุงนํ้าดี, มาม, ซานเจียว, กระเพาะอาหาร, Subcortex และ Shenmen  
วิธีการ: เลือก 3 - 4 จุด ในการรักษาแตละครั้ง ปกโดยใชเข็มขนาดยาว 0.5 ชุน ปนเข็มจน 

กระท่ังหูรูสึกอุน ทําทุกวัน จนครบ 10 คร้ัง เปน 1 รอบการรักษา ติดหูดวยเม็ดติดหู หรือเม็ดแมเหล็ก 
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 GV9  
 BL18  
 BL19  
 GB34  
 ST36  
 GV14  
 LI11  
 TE5  
 LR14  
 TE6  
 PC6  
 SP9  
 SP6  
 CV12  

 
 
 

รูป 4.90 จุดรักษาโรคตับอักเสบจากไวรสั 
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ไขหวัดใหญ 
( Influenza ) 

 
ไขหวัดใหญ เปนการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน จากไวรัสไขหวัดใหญ (Influenza 

virus) ซึ่งมีลักษณะอาการทางคลินิก คือ ไขสงูเฉียบพลัน ปวดศีรษะ ปวดเม่ือยตามตัว เบ่ืออาหาร ฯลฯ  
อาจมีอาการคัดจมูก นํ้ามูกไหล ไอ เจ็บคอ ฯลฯ รวมดวย ไขหวัดใหญมักเกิดในชวงฤดูใบไมรวงและฤดู
หนาว  การแพทยแผนจีน เรียกโรคน้ีวา  “ShiXing GanMao” 
 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1.  แบบลมเยน็   

อาการ:  กลัวหนาวมาก ไขเล็กนอย ปวดศีรษะ ไมมีเหงื่อ คัดจมูกนํ้ามูกไหล ปวดเม่ือยแขนขา   
ลิ้น:  ฝาขาว บาง   
ชีพจร:  ชีพจรลอย-ตึงแนน (Fu-JinMai) 

2.  แบบลมรอน   
อาการ:  ไขสงู  กลวัหนาวเล็กนอย  ปวดศีรษะ  ไอ  เสมหะเหลืองขน  
 เลือดกําเดาออกเปนบางครั้ง  กระหายนํ้า  เจ็บคอ   
ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝาเหลือง บาง   
ชีพจร:  ชีพจรลอย-เร็ว (Fu-ShuMai) 

3.  แบบหยางหมิงกระเพาะอาหารลําไสใหญ   
อาการ:  ปวดศีรษะ  เปนไข  คลื่นไส  อาเจียน  ปวดแนนทอง  ทองเสีย  อึดอัดแนนหนาอก   
ลิ้น:  ฝาขาว เหนียว  
ชีพจร:  ชีพจรลอยออน-เร็ว หรือชีพจรลอย-ลื่น (Ru-ShuMai or Fu-HuaMai) 
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การรักษา  
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 
 จุดหลัก:  DaZhui (GV14),   HeGu (LI4),   TaiYuan (LU9),   ZuSanLi (ST36) 

 จุดเสริม:  แบบลมเย็น: ระบาย  FengChi (GB20)  
   แบบลมรอน:  ระบาย  QuChi (LI11), เจาะปลอยเลือด  ShaoShang (LU11)  
   แบบกระเพาะอาหารลําไสใหญ: ระบาย ZhongWan (CV12),  

   NeiGuan (PC6),   TianShu (ST25).  
2.  การฝงเข็มหู 
 เลือกจุด: Lung,  Internal nose,  Trachea,  SanJiao,  Stomach,  Ear apex 
 วิธีการ: เลือก 2 - 3 จุด หูท้ังสองขางในการรักษาแตละครั้ง ปกเข็มกระตุนแรง คาเข็ม 10 นาที 
 
 
 
 GV14  
 LI4  
 LU9  
 ST36  
 GB20  
 LI11  
 LU11  
 CV12  
 PC6  
 ST25  
 
 
 
 
  

รูป 4.91 จุดรักษาโรคไขหวัดใหญ 
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คางทูม 
( Mumps ) 

 
คางทูม เปนอาการอักเสบของตอมนํ้าลายพาโรติด จากไวรัสแบบเฉียบพลัน พบไดบอยในชวงฤดู

ใบไมผลิและฤดูหนาว ซึ่งมีลักษณะอาการทางคลินิกแบบเฉียบพลัน ไดแก เปนไข บวมและปวดขางแกม 
(Parotid region) ขางเดียวหรือสองขาง รวมท้ังท่ีหูขอบเขตไมชัดเจน กลืนและสัมผัสจะรูสึกเจ็บ
เล็กนอย อาการจะคอย ๆ หายไปภายหลัง  4 - 5 วัน ภาวะแทรกซอนอื่น ๆ เชน เยื่อหุมสมองอักเสบ 
 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1. อาการไมรุนแรง    

อาการ:  ปวดและบวมขางแกม ใตใบหู  เค้ียวลําบาก  รวมกับไข  กลวัหนาว ปวดเม่ือยท้ังตัว 
ลิ้น:  ฝาเหลือง บาง  
ชีพจร:  ชีพจรลอย-เร็ว (Fu-ShuMai) 

2. อาการรุนแรง   
อาการ:  ปวด บวมแดงขางแกม เค้ียวลําบาก ไขสงู ปวดศีรษะ หงุดหงิด กระหายนํ้า ทองผูก  
 ปสสาวะนอยสีเขม บางคร้ังมีอาเจียน ปวดและบวมลูกอัณฑะ หมดสติและชัก  
ลิ้น:  ฝาเหลือง  
ชีพจร:  ชีพจรลื่น-เร็ว (Hua-ShuMai) 

 

การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 
 จุดหลัก:  ShuaiGu (GB8),  YiFeng (TE17),  JiaChe (ST6),  HeGu (LI4)  
 จุดเสริม:  อาการรุนแรง:  QuChi (LI11),   WaiGuan (TE5)  
    ลูกอัณฑะบวม:  TaiChong (LR3),   QuQuan ( LR8)  
 วิธีการ: ฝงเข็มกระตุนระบาย, จุด ShuaiGu (GB8) ปกลึก 1.5 ชุน ปลายเข็มชี้ไปยอดใบหู ปน
เข็มจนความรูสึกของเข็มไปยังบริเวณท่ีมีพยาธิสภาพ คาเข็ม 30 นาที ทําวันละครั้ง 
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2.  การฝงเข็มหู  
จุดหลัก: Antitragic Apex,  Cheek  and  Subcortex  
วิธีการ: กระตุนแรง ๆ คาเข็มไว 20 นาที วันละครั้ง ติดหูดวยเม็ดติดหู หรือเม็ดแมเหล็ก 

3.  รมยารวมกับ Rush pith (Medulla Funci) 

เลือกจุด: JiaoSun (TE20)  
วิธีการ: นํา Rush pith ท่ีแชในนํ้ามันพืชหรือนํ้ามันงา มาจุดไฟ แลวเอาไปวางไวท่ีจุด JiaoSun 

(TE20) และเอาออกทันที ท่ีไดยินเสียงไหมบริเวณผิวหนัง โดยปกติอาการบวมจะหายไปหลังทําเพียง
คร้ังเดียว อาจทําซํ้าไดในวันรุงขึน้ ถาอาการบวมยังไมหมดไป 

 
 
 
 

 
 GB8  
 TE17  
 ST6  
 LI4  
 LI11  
 TE5  
 LR3  
 LR8  

 
 
 
 
 
 

รูป 4.92 จุดรักษาโรคคางทูม 
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☯ โรคและปญหาสุขภาพอื่น ๆ ☯ 
 

ลมพิษ 
( Urticaria ) 

 
ลมพิษ เปนโรคท่ีพบไดบอยในทางคลินิก โดยผิวหนังจะมีลักษณะนูนขึ้นมาเปนบริเวณกวางมาก

หรือนอยตางกันไป อาจมีเพียงจุดเดียวหรือหลายจุด กระจายไปท่ัวรางกายก็ได มักจะเกดิหลังจาก
สัมผัสกับลม ดังน้ันการแพทยแผนจีนจึงเรียกวา ผืน่ลม และจากลักษณะท่ีเปน ๆ หาย ๆ จึงไดมีชื่อ
เรียกอีกวา ผื่นซอนเรน ในบางรายอาจเกิดเปนซ้ําไดหลายครั้ง หรือบางรายอาจไมมีอาการเกิดซ้ํานาน
เปนเดือนหรือเปนปก็ได 

สาเหตุและอาการแสดงของโรคน้ีไดอธิบายไวอยางชัดเจน ในตําราแพทยจีนโบราณ เชน ตํารา 
Synopsized Prescriptions of Golden Chamber ไดกลาววา “หากชี่ท่ีกอโรคมากระทําท่ีเสน
ลมปราณเม่ือใด ผื่นซอนเรนและอาการคันจะบังเกิดขึ้น” 
 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
1. เกิดจากการคั่งของความช้ืนท่ีผิวหนังและกลามเนือ้ เม่ือมีการรุกรานจากลมรอนหรือลมเย็น

มาเพิ่มเติม เกิดการตอสูระหวางความชื้นท่ีอยูระหวางผิวหนังกับกลามเน้ือ จึงเกิดผ่ืนลมนูนใหเห็น 
2. เกิดจากการสะสมความรอนในกระเพาะอาหารและลําไส ซึ่งตอมาถูกรุกรานจากลมกอโรค ท่ี

ไมสามารถกําจัดใหหมดไป ท้ังท่ีเปนลมภายในหรือภายนอก กอใหเกิดลมรอนสะสมอยูระหวางผิวหนัง 
และกลามเน้ือเกิดผื่นลมขึ้นมา  

3. อีกสาเหตุมาจากพยาธิในลาํไส เชน พยาธิไสเดือน หรือพยาธิชนิดตาง ๆ หรือเน่ืองมาจากการ
รับประทานปลา กุง หรือปู เปนเหตุใหเกิดความไมสมดุลของมามและกระเพาะอาหาร ทําใหเกิดการ
สะสมความรอนชื้นขึ้น และไปสะสมอยูระหวางผิวหนังและกลามเน้ือ 
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การวินิจฉัยแยกกลุมโรค  
การเกิดผ่ืนคันนูนขึ้นมาในรูปรางและขนาดตาง ๆ กันบนผิวหนัง อาจเปนมากขึ้นหรือนอยลงจาก

สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ภาวะดังกลาวเกดิขึ้นและหายไปอยางรวดเร็ว สามารถแบงออกได ดังน้ี 
1. จากลมรอน 

อาการ:  ผื่นแดงและคันมาก  ซึ่งผ่ืนสีแดงหมายถึงความรอน  อาการคันเกิดจากลม 
ชีพจร: ชีพจรลอย-เร็ว (Fu-ShuMai) บงชี้ถงึลมรอน  

2. จากลมชื้น  
อาการ:  ผื่นสีแดงจาง ๆ หรือขาว รวมกบัอาการหนักเม่ือยตามตัว สีของผ่ืนและอาการหนัก 
 เม่ือยตามตัวน้ันแสดงถึงมีการติดขัดตกคางของลมชื้นท่ีผิวหนังและกลามเน้ือ  
ลิ้น:  ฝาขาว เหนียว  
ชีพจร:  ชีพจรลอย-ชา (Fu-ChiMai) บงชี้ถงึลมชื้น 

3. จากความรอนสะสมในกระเพาะอาหารและลําไส 
อาการ:  ผื่นแดง  และมีอาการปวดทอง  หรือปวดแนนใตลิ้นป  ทองผูกหรือทองเดิน  
ลิ้น:  ลิ้นฝาเหลือง บาง  
ชีพจร:  ชีพจรเร็ว (FuMai)  
อธิบาย: สีแดงบงถึงความรอน อาการปวดใตลิ้นปและปวดทองรวมกับทองผกูเปนอาการของการ

มีความรอนสะสมในกระเพาะอาหารและลําไส ทําใหเกิดการอุดกั้นของชีใ่นอวยัวะกลวง ชีพจรเร็วและฝา
เหลืองท่ีลิ้น แสดงถึงการมีความรอนอยูภายใน 
 

การรักษาดวยการฝงเข็มระบบเสนลมปราณ  
หลักการ: 1) กาํจัดลมและความรอน 2) กําจดัลมและความชืน้ 3) กําจัดความรอนในกระเพาะ

อาหารและลําไส, เลือกจุดหลักบนเสนลมปราณมามและลําไสใหญ รวมกับการเคาะบริเวณท่ีเปนผ่ืนดวย
เข็มเจ็ดดาว ก็เปนอีกวิธีหน่ึงในการรักษาโรค 
 จุดหลัก:  QuChi (LI11),   HeGu (LI4),   WeiZhong (BL40),    

   XueHai (SP10),   SanYinJiao (SP6).  
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 จุดเสริม:  ลมรอน: ระบาย DaZhui (GV14)  จุดตัดของเสนลมปราณหยางทุกเสน จึงใช
ระบายความรอนไดดี  
   ลมชื้น: YinLingQuan (SP9) กําจัดความชื้น  
   ความรอนสะสมในกระเพาะอาหารและลําไส: TianShu (ST25) และ ZuSanLi 

(ST36) กําจัดความรอนท่ีสะสมอยูในกระเพาะอาหารและลําไส  
 อธิบาย: QuChi (LI11) และ HeGu (LI4)  ใชกําจัดสิ่งกอโรคท่ีอยูบริเวณผิวหนังและกลามเนื้อ; 

XueHai (SP10) และ WeiZhong (BL40)  ใชคูกับสองจุดดังกลาวเพื่อระบายความรอนจากเลือด ; 
SanYinJiao (SP6) ใชระบายความชื้น 
 

 

 
 LI11  
 LI4  
 BL40  
 SP10  
 SP6  
 GV14  
 SP9  
 ST25  
 ST36  

 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 4.93 จุดรักษาโรคลมพษิ 
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สะอึก 
( Hiccup ) 

 
อาการสะอึก เปนการเกร็งกระตุกของกลองเสียงและกระบังลม ท่ีทํางานไมประสานกันตาม ปกติ 

ทําใหเกิดเสียงเฉพาะขึ้นมา บางคร้ังการสะอึกเกิดขึ้นไมรุนแรงและหายไปโดยไมตองการการรกัษาใด ๆ 
แตหากอาการเปนอยูนานไมหาย ตองทําการรักษา อาการสะอกึสวนมากเกิดจากอาหารท่ีไมไดทานเปน
ประจํา หรือจากชี่ตับติดขัด รวมท้ังการมีความเย็นสะสมอยูในกระเพาะอาหาร ทําใหชี่ของกระเพาะ
อาหารวิ่งขึ้นเบ้ืองบนแทนท่ีจะวิ่งลงเบ้ืองลาง 
 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
การรับประทานอาหารท่ีแตกตางจากอาหารท่ีรับประทานเปนประจํา  ทําใหชี่ของกระเพาะอาหาร

ไหลเวียนไมปกติ  รวมท้ังเกิดจากอารมณท่ีแปรปรวนทําใหชี่ตับติดขัด เหลาน้ีเปนเหตุใหชี่ของกระเพาะ 
อาหารไหลยอนขึ้นเบ้ืองบน 

การรุกรานของความเย็นตอกระเพาะอาหาร การรับประทานอาหารท่ีเย็นและหยาบหรือดิบ หรือ
รับประทานยาท่ีมีฤทธ์ิเย็น ทําใหชี่ของกระเพาะอาหารไมเคลื่อนลง เกิดการยอนขึ้นของชี ่
 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1.  อาหารตกคางไมยอย  

อาการ:  สะอึกเสียงดังและใส  ทองอืดแนน  ปวดทอง  เรอบอย  มีกลิ่นปาก  เบ่ืออาหาร  
ลิ้น:  ฝาหนา เหนียว  
ชีพจร:  ชีพจรลื่น-เร็ว-มีแรง (Hua-Shu-ShouMai: 滑数有力) 

2.  ชี่ติดขัด 
อาการ:  สะอึกเปนระยะเวลานานและตอเน่ือง และอาการเปนมากขึ้นเม่ือเกิดอารมณเสีย  
 รูสึกปวดแนนในชองทรวงอกและใตชายโครง  
ลิ้น:  ฝาบาง  
ชีพจร:  ชีพจรตึง (XianMai) 
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3.  มีความเยน็ในกระเพาะอาหาร 
อาการ:  อาการสะอึกท่ีดีขึ้นดวยความอุน  และเปนมากขึ้นจากความเย็น  
ลิ้น:  ฝาขาว เหนียว  
ชีพจร:  ชีพจรชา (ChiMai) 

 

การรักษาดวยการฝงเข็มระบบเสนลมปราณ  
หลักการ: 1) ชวยใหกระเพาะอาหารยอยและทํางานดีขึ้น 2) สงบตับ ควบคุมกระเพาะอาหาร 3) 

อุนกระเพาะอาหาร ควบคุมชี;่ เลือกจุดหลักบนเสนลมปราณกระเพาะอาหาร ตู และเญ่ินในการรักษา 
1.  อาหารตกคางไมยอย 

จุดหลัก:  ระบาย NeiGuan (PC6),   ZhongWan (CV12),  

   NeiTing (ST44),   GeShu (BL17). 
  บํารุงระบายเทากัน ZuSanLi (ST36)  
จุดเสริม:  ถามีอาการรุนแรง: ระบาย JuQue (CV14)  
  ถาทองผูกและอืดแนนทอง: ระบาย TianShu (ST25)  
อธิบาย: ZhongWan (CV12)  จุดมูของกระเพาะอาหาร และ ZuSanLi (ST36) จุด 

เหอลางของกระเพาะอาหาร ชวยควบคุม จงเจียว เพ่ือใหเกิดการยอยอาหาร ; NeiGuan (PC6)  จุดลั่ว 

ของเสนลมปราณมือเจวี๋ยอิน มีแขนงเชื่อมกับชองทรวงอกและทองท้ังหมด และยังเชื่อมกับเสนลมปราณ
อินเวยท่ีมีหนาท่ีควบคุมภายในของรางกาย ควบคุมชี่ของทรวงอกและทองชวงกลาง และชวยแกอาการ
สะอึก ; GeShu (BL17) ควบคุมกระบังลมและคลายอาการหดเกร็งของกระบังลม ; NeiTing (ST44) 
ชวยกระเพาะอาหารขับเคลื่อนอาหารท่ีไมยอยใหออกจากกระเพาะอาหาร 

2.  อาการช่ีติดขัด 
จุดหลัก:  ระบาย  TaiChong (LR3),    DanZhong (CV17),  

   ZhongWan (CV12),   NeiGuan (PC6). 
  บํารุง  ZuSanLi (ST36)   

  บํารุงระบายเทากัน  GeShu (BL17)  

จุดเสริม:  มีรสขมในปาก: ระบาย YangLingQuan (GB34)  
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  กรณีเร้ือรัง: บํารุงระบายเทากัน PiShu (BL20) และ WeiShu (BL21)  

อธิบาย: TaiChong (LR3) และ NeiGuan (PC6) ชวยสงบตับและควบคุมการไหลยอนของช่ี
กระเพาะอาหาร ; ZhongWan (CV12) จุดมูของกระเพาะอาหาร และ ZuSanLi (ST36) จุดเหอลาง
ของกระเพาะอาหาร ชวยควบคุมจงเจียว เพ่ือใหเกิดการยอยอาหาร ; DanZhong (CV17) และ Geshu 

(BL17) ควบคุมกระบังลมและคลายการเกร็งตัว  

3.  มีความเยน็ในกระเพาะอาหาร 
จุดหลัก: บํารุงหรือรมยา  ZhongWan (CV12), ZuSanLi (ST36), ShangWan (CV13) 

 บํารุงระบายเทากัน  NeiGuan (PC6) 

 บํารุงระบายเทากันหรือรมยา  GeShu (BL17) 

จุดเสริม:  มีอาการรุนแรง: บํารุง  ShenMen (HT7) 

อธิบาย: ZhongWan (CV12)  จุดมูของกระเพาะอาหาร และ ZuSanLi (ST36) จุดเหอลางของ
กระเพาะอาหาร ชวยอุนและบํารุงจงเจียว ; NeiGuan (PC6) จุดลั่ว ของเสนลมปราณมือเจวี๋ยอิน มี
แขนงเชื่อมกับชองทรวงอกและทองท้ังหมด และยงัเชื่อมกับเสนลมปราณอินเวย ท่ีมีหนาท่ี ควบคุม
ภายในของรางกาย ควบคุมชี่ของทรวงอกและทองชวงกลาง และเปนกุญแจดอกสําคัญท่ีจะทําใหชี่ของ
กระเพาะอาหารไหลเวียนตามปกติ 
 

 
 PC6  
 CV12  
 ST44  
 BL17  
 ST36  
 CV14  
 ST25  

 
 
 

รูป 4.94 จุดรักษาอาการสะอึกจากอาหารตกคางไมยอย 
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 LR3  
 CV17  
 CV12  
 PC6  
 ST36  
 BL17  
 GB34  
 BL20  
 BL21  

 
 
 
 
 
 
 

รูป 4.95 จุดรักษาอาการสะอึกจากช่ีติดขัด 
 

 
 CV12 -  
 ST36 -  
 CV13 -  
 PC6  
 BL17 -  
 HT7  

 
 
 
 

รูป 4.96 จุดรักษาอาการสะอึกจากความเย็นในกระเพาะอาหาร 
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ไขสูง 
( High Fever ) 

 
อุณหภูมิของรางกายท่ีสูงเกินกวา 39 องศาเซลเซียส ถือเปนภาวะไขสูง มักพบในภาวะมีการติด

เชื้อ โรคติดเชื้อตาง ๆ และไขแดดท่ีมักมีภาวะหมดสติและเกร็งรวมดวย  

 

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
การแพทยแผนจีน ไขสงูเกิดจากลมรอนภายนอกท่ีกระทําตอปอด จนทําใหหนาท่ีของปอดเสียไป 

ไมสามารถกระจายชี่ออกไปได หรือจากการตอสูระหวางปจจัยกอโรค และชี่ปกติของรางกาย อัน
เน่ืองมาจากการรุกรานเขาภายในรางกายของปจจัยกอโรค ไขท่ีไมสามารถกาํจัดออกไปได จนเขาไปสู
ระดับชี่ลงไปถึงเลือดและเยื่อหุมหัวใจ 
 

การวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1.  ลมรอนรุกรานปอด 

อาการ:  ไอ  กลวัลมและความหนาวเล็กนอย  เหงื่อออก  ปวดศีรษะ  เจ็บคอ  ปากแหง 
 กระหายนํ้า  หรือมีอาเจียนเปนนํ้าสีเหลืองเหนียว  
ลิ้น:  มีฝาบาง  
ชีพจร:  ชีพจรลอย-เร็ว (Fu-ShuMai) 

2.  ความรอนเขาถึงระดับช่ี 
อาการ:  ไขสงู  ไมกลวัหนาวแตกลัวรอน  แกมแดง  ตาแดง  กระหายนํ้าอยากด่ืมนํ้าเย็น  
 ไอ  เจ็บหนาอก  หรือมีทองผูก  ทองอืดแนนกดไมได  
ลิ้น:  ฝาเหลือง แหง  
ชีพจร:  ชีพจรใหญแรง-เร็ว (Hong-ShuMai)  

3.  ความรอนรุกรานเขาถึงระดับเลือด 
อาการ:  ไขสงู อาการไขแยลงในชวงกลางคืน  กระวนกระวาย หรือเพอ  หลงลืม  
 กระหายนํ้าแตไมอยากด่ืมนํ้า หรือมีผื่นแดง เลือดออก อาเจียนเปนเลือด ถายเปนเลือด  
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ลิ้น:  ลิ้นแดงจัด และแหง  
ชีพจร:  ชีพจรเล็ก-เร็ว (Xi-ShuMai) 

4.  ความรอนของฤดูรอนรกุรานหัวใจ 
อาการ:  ไขสงู  เสียงแหบ  กระหายนํ้าและด่ืมนํ้ามาก  ชองปากและริมฝปากแหง  
 รูสึกแสบรอนในกลามเน้ือ  หลงลืมเปนบางครั้ง  หรืออาจมีอาการหมดสติและเกร็ง  
ลิ้น:  ลิ้นแดงจัด และแหง  
ชีพจร:  ชีพจรใหญแรง-เร็ว (Hong-ShuMai) 

 

การรักษาดวยการฝงเข็มระบบเสนลมปราณ  
จุดหลัก:  ระบาย  DaZhui (GV14),   QuChi (LI11) 

จุดเสริม:  ลมรอนรุกรานปอด: ระบาย ChiZe (LU5), YuJi (LU10), WaiGuan (TE5) 
  ความรอนเขาถึงระดับชี:่ --ระบาย HeGu (LI4),   NeiTing (ST44),  
     --ปลอยเลือดจุด GuanChong (TE1)  
  ความรอนรุกรานเขาถึงระดับเลือด: ระบาย QuZe (PC3),    LaoGong (PC8),  

  WeiZhong (BL40). 
  ความรอนของฤดูรอนรุกรานหัวใจ: ปลอยเลือด 12 จุดจิ่ง-ตานํ้าของมือ ไดแก  
  ShaoShang (LU11),   ShaoChong (HT9),   ZhongChong (PC9),  
  ShangYang (LI1),   GuanChong (TE1),   ShaoZe (SI1) ของท้ังสองมือ 

 อธิบาย: จุดประสงคในการรักษาคือ กําจัดลมและระบายความรอน การกระตุนระบายท่ีจุด 
DaZhui (GV14), QuChi (LI11) และ HeGu (LI4) จะเปนการลดไขไดดีมาก DaZhui (GV14)  

ระบายความรอนและกระตุนชี่ เหมาะท่ีจะใชรักษาความรอนสูงและกลัวหนาว ; QuChi (LI11) เปนจุดเหอ
ของเสนลมปราณหยางหมิง ใชเพ่ือลดไขและลดการกระหายนํ้า ; HeGu (LI4) ใชระบายความรอนกาํจัด
ลมและดีสําหรับรักษาลมรอนของใบหนาและศีรษะ; 12 จุดจิง่-ตานํ้า ใชระบายความรอนจากปอดทําให
ลําคอเปนปกติ 
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 GV14  
 LI11  
 LU5  
 LU10  
 TE5  
 LI4  
 ST44  
 TE1  
 PC3  
 PC8  
 BL40  
 LU11  
 HT9  
 PC9  
 LI1  
 TE1  
 SI1  

 
 
 
 
 
 
 

รูป 4.97 จุดรักษาอาการไขสูง 
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พิษสุราเร้ือรัง 
( Alcoholism ) 

 
พิษสุราเรื้อรัง เปนปญหาใหญท้ังในทางสังคมและทางการแพทย ผลของแอลกอฮอลตอรางกาย

ในระยะยาวน้ันรุนแรง โดยเฉพาะกรณีท่ีด่ืมมากหรือด่ืมเปนเวลานาน แอลกอฮอลมีผลกระทบตอสมอง
และระบบประสาทท่ีควบคุมพฤติกรรมและหนาท่ีของรางกาย ขณะเดียวกันก็มีผลตอตับและตับออน ไม
มีสวนใดของรางกาย ท่ีไมไดรับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล การเตนผิดจังหวะของหัวใจ การ
อักเสบของระบบปลายประสาทที่ทําใหเกิดการมึนชา และการปวดกระเพาะอาหารจากการอักเสบของผิว
กระเพาะอาหาร เปนสิ่งท่ีพบไดเสมอ ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเปนเรื่องท่ีพบไดบอย แอลกอฮอล
ยังมีผลกระทบตอระบบภูมิคุมกัน และลดความตานทานตอโรค สาเหตุท่ีแทจริงของการติดสุราเร้ือรังน้ัน
ยังไมทราบแนชัด แตการท่ีไมสามารถจัดการปญหาทางดานจิตใจและอารมณไดน้ัน มักกระตุนใหเกิด
การด่ืมสุรา ดังน้ัน การติดสุราเรื้อรังมักเกิดขึ้นในชวงท่ีชีวิตประสบปญหาทางดานจิตใจและอารมณ 
การรักษา 
 สําหรับผูท่ีตองการเลิกการด่ืมสุราน้ัน สามารถเลือกใชวิธีตาง ๆ ไดดังตอไปน้ี 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 

ขอบงช้ี: ติดสุราเรื้อรังและต้ังใจท่ีจะเลิกสุรา 
จุดหลัก:  SanYinJiao (SP6),   FengLong (ST40),   NeiTing (ST44),  

TaiChong (LR3),   NeiGuan (PC6),   YinLingQuan (SP9),  
ZhongWan (CV12)  และ  ShenMen (HT7)    

วิธีการ: กระตุนเข็มแบบระบาย ฝงเข็มวันละครัง้  10 คร้ัง เปน 1 รอบการรักษา ปกติจะทําการ
ฝงเข็มรวม 3 รอบการรักษา 

ฝงเข็มท่ีจุด SuLiao (DU25)  
ขอบงช้ี: เมาสุรา  
วิธีการ: ใชเข็มยาว 0.5 น้ิว ปกลงท่ีจุดลึก 0.2 น้ิว ยกเข็มขึ้นและปกเข็มลงแลวหมุนไปมาเบา ๆ 

ทําตอเน่ืองนาน 3 - 10 นาที 
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2.  การฝงเข็มหู 
เลือกจุด:  Mouth,   Stomach,   SanJiao,   Endocrine,   ShenMen,  

Occiput,   Subcortex,   Apex  
วิธีการ: ใชการกระตุนจุดใบหูตามมาตรฐานการกระตุนจุดบนใบหู 

 

หมายเหตุ  
ขอคิดเห็น: ผูท่ีด่ืมสุรามาเปนระยะเวลานาน มักจะมีอาการจากการติดสุราเรื้อรัง เชน กระวน

กระวาย หงุดหงิด วิตกกังวล รูสึกวางเปลาไมมีความหมาย บางคร้ังรูสึกตัวสัน่ เหงื่อออก มีภาพหลอน 
หรือชักกระตุกเม่ือหยุดด่ืมทันที การรักษาดวยการฝงเข็ม ชวยบรรเทาอาการตาง ๆ เหลาน้ี อยางไดผล 
ดังน้ันจึงชวยใหนักด่ืมสามารถเลิกด่ืมสุราได 

 

 
 SP6  
 ST40  
 ST44  
 LR3  
 PC6  
 SP9  
 CV12  
 HT7  

 
 
 
 
 

รูป 4.98 จุดรักษาโรคพิษสรุาเร้ือรัง 
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การติดสารเสพติด 
( Drug  Addiction ) 

 
การติดยาเสพติด เปนปญหาทางการแพทยและสังคมท่ีใหญอีกปญหาหน่ึง สําหรับผูท่ีตองการ

เลิกเสพยาเสพติด วิธีการฝงเข็มรักษาขางลางน้ีเปนประโยชนอยางยิ่ง 
 

การรักษา 
1.  การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 
    จุดหลัก:  ระบาย  TaiChong (LR3),   FengLong (ST40)  

   บํารุงระบายเทากัน ShenMen (HT7),   NeiGuan (PC6),   HeGu (LI4),  

       ZuSanLi (ST36)  และ  SanYinJiao (SP6) 

 ขอบงช้ี: ติดสารเสพติด 
 ฝงเข็มท่ีจุดพิเศษ TianWeiXue (EX-UE21)  

ขอบงช้ี: ติดสารเสพติด  
ตําแหนงจุด: จุดพิเศษ TianWeiXue (EX-UE21) อยูบริเวณขอมือ ตรงกลางระหวางเสนท่ี

ลากจากจุด LieQue (LU7) และจุด YangXi (LI5)  
วิธีการ: ใชเข็มยาว 1 น้ิวปกต้ังฉากตรงจุดน้ีลกึ 3 - 4 ม.ม. ขณะท่ีกําลังปกลงไปน้ันใหผูปวย 

หายใจเขาดวย แลวเร่ิมหมุนกระตุนเข็มใหเกิดความรูสึกชาและตึงแนน บริเวณขอมือ หรืออาจรูสึกขึ้นไป
ถึงแขน หรือรูสกึงวงซึม หรือเกิดความสุข หรอืรูสึกถงึรสของโลหะหรือรสชาติอื่น ๆ ในปาก คาเข็มไว
นาน 15 นาที ฝงเข็มวันละครั้ง และ 1 - 2 คร้ังก็เพียงพอท่ีจะชวยใหผูปวยเลิกสารเสพติดได 
2.  การฝงเข็มหู 

เลือกจุด:  Lung,   Large Intestine,   Kidney,   Stomach,   Spleen,   Subcortex,  

  Forehead,   Liver,   Chest,   Shenmen,   Occiput. 
วิธีการ: ใชการกระตุนจุดใบหูตามมาตรฐานการกระตุนจุดบนใบหู 
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หมายเหตุ 
ขอคิดเห็น: อาการถอนยาเสพติดท่ีเกิดขึ้น ท้ังทางรางกายและจิตใจ อันเปนผลมาจากการใชสาร

เสพติด เชน เฮโรอิน หรืออนุพันธของเฮโรอิน เชน ยาแกปวด หรือกลุมยาระงับการชัก หรือยากระตุน
ประสาท เชน ยามา เปนตน จะเกิดเม่ือหยุดการใชสารเสพติดเหลาน้ี การรักษาดวยการฝงเข็มสามารถ
ระงับหรือลดอาการอยากยาได ในระหวางการเกิดอาการถอนยา ในชวงการรักษาดวยการฝงเข็มน้ัน 
ผูปวยจะรูสึกงวงซึมนอยลง ใหความสนใจตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น ใสใจตอการสนทนาและการอาน
เพ่ิมขึ้น การทํางานของลําไสดีขึ้น รูสึกอยากอาหารเพิ่มขึ้น นอกจากน้ี อาการนํ้าตาไหล นํ้ามูกไหล 
หายใจหอบ ปวดบิดกระเพาะอาหาร ปวดกระดูกและหนาวจะดีขึ้น และหายไปหลังจากกระตุนใบหูได 
10 - 15  นาที 
 
 
 LR3  
 ST40  
 HT7  
 PC6  
 LI4  
 ST36  
 SP6  

 
 
 
 
 
 

รูป 4.99 จุดรักษาอาการติดยาเสพติด 
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การเสพติดบุหร่ี 
( Tobacco Addiction ) 

 
การเสพติดบุหรี่ เปนปญหาท่ีสําคัญทางสังคมและการแพทย ซึ่งมีผลกระทบอยางรุนแรงตอ

มนุษย มีสารพิษมากกวา 100 ชนิดท่ีเกิดขึ้นจากการสูบบุหร่ี ซึ่งกอใหเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรค
หลอดเลือดหัวใจ โรคปอดอักเสบ ความพิการแตกําเนิด โรคมะเร็ง อายุขัยสั้นลง เกิดความพิการของ
ทารกในครรภ ฯลฯ สําหรับผูท่ีตองการเลิกเสพติดบุหร่ีน้ัน จะใชวิธีการรักษาดานลางน้ี 
 

การรักษา 
1.  การฝงเข็มท่ีจุดพิเศษ  TianWeiXue (EX-UE21)  

ขอบงช้ี: เสพติดบุหรี่และตองการเลิก  
ตําแหนงจุด: จุดพิเศษ TianWeiXue (Ex-UE21) อยูบริเวณขอมือ ตรงกลางระหวางเสนท่ี

ลากจากจุด LieQue (LU7) และจุด YangXi (LI5)  

วิธีการ: ใชเข็มยาว 1 น้ิวปกต้ังฉากตรงจุดน้ีลกึ 3 - 4 ม.ม. ขณะท่ีกําลังปกลงไปน้ัน ใหผูปวย
หายใจเขาดวย แลวเร่ิมหมุนกระตุนเข็มใหเกิดความรูสึกชาและตึงแนนบริเวณขอมือ หรืออาจรูสึกขึ้นไป
ถึงแขน หรือรูสกึงวงซึมหรือเกดิความสุข หรอืรูสึกถงึรสของโลหะหรือรสชาติอื่น ๆ ในปาก คาเข็มไว
นาน 15 นาที ฝงเข็มวันละครั้ง และ 1-2 ครั้ง  ก็เพียงพอท่ีจะชวยใหผูปวยเลิกเสพติดบุหร่ีได 
2.  การฝงเข็มหู 

เลือกจุด:  Mouth,   Tongue,   Lung,   Liver,   Chest,   Subcortex,   Shenmen,  

  Occiput,   Trachea. 
วิธีการ: ใชการกระตุนจุดใบหูตามมาตรฐานการกระตุนจุดบนใบหู 

หมายเหตุ 
ขอคิดเห็น: อาการถอนยาจากการสูบบุหร่ี ท่ีเกิดขึ้นท้ังทางรางกายและจิตใจ อันเปนผลมาจาก

การสูบบุหร่ีนานจนเสพติดแลวน้ัน เชน กระวนกระวาย หงุดหงิด วิตกกงัวล รูสึกวางเปลา ไมมี
ความหมาย นํ้าหนักตัวเพ่ิมขึ้น  จะเกิดเม่ือหยุดสูบบุหร่ี การรักษาดวยการฝงเข็มสามารถระงับหรือลด
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อาการถอนยาจากการหยุดสูบบุหร่ีได นอกจากน้ัน การรักษาดวยการฝงเข็ม จะเปลี่ยนความรูสึกตอ
รสชาติของบุหรี่ ทําใหรูสึกวาบุหรี่ไมมีรสชาติอนัหอมหวนเชนเดิม และทําใหหยุดสูบไปในท่ีสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 4.100 จุดรักษาอาการเสพติดบุหรี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 การรักษาโรคท่ีพบบอย   361 

 

ปวดฟน 
( Dental Pain ) 

  
อาการปวดฟน  ในการแพทยแผนปจจุบัน อาจมีสาเหตุมาจากความผิดปกติตาง ๆ ในชองปาก 

เชน Dental caries, Pulpitis, Apical periodontal inflammation, Pericoronitis และ 
Priodentitis การแพทยแผนจนี เรียกอาการน้ีวา “YaTong” 

 

สาเหตุและการวินิจฉัยแยกกลุมโรค 
1.  เหตุจากลมรอน  

อาการ:  อาการปวดฟนเกิดอยางเฉียบพลัน รุนแรง  อาการกําเริบเม่ือกระทบรอน  
 และทุเลาดวยความเย็น  มีอาการบวมแดงท่ีเหงือก  
ลิ้น:  ตัวลิ้นบาง แดง ฝาลิ้นเหลือง  
ชีพจร:  ชีพจรลอย-เร็ว (Fu-ShuMai) 

2.  เหตุจากไฟรอนในกระเพาะอาหาร 
อาการ:  อาการปวดฟนอยางรุนแรงรวมกับเหงือกแดง กําเริบโดยความรอน ทุเลาโดยความเย็น 
 คอแหง  กลิ่นปากเหม็น  ทองผูก  ปสสาวะสีเขมมาก  
ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝาเหลือง  
ชีพจร:  ชีพจรเร็ว (ShuMai) 

3.  เหตุจากเกดิไฟลอยข้ึนสงูจากอินพรอง 
อาการ:  อาการปวดต้ือๆของฟนเปนพัก ๆ  รวมกับการฝอของเหงือก  ฟนรวง  
 ปวดหลัง  เขาออน  
ลิ้น:  ลิ้นแดง ฝานอย  
ชีพจร:  ชีพจรเล็ก-เร็ว (Xi-ShuMai) 
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การรักษา 
1. การฝงเข็มระบบเสนลมปราณ 

1.1  ปวดฟนจากลมรอน 
หลักการ: ระบายลม สยบความรอน ลดอาการบวม และระงับปวด  
จุดหลัก:   FengChi (GB20),  HeGu (LI4) กระตุนแบบระบาย 3 นาที คาเข็ม 30 นาที 

หากอาการปวดยังไมทุเลา ใหเพ่ิมจุดฝงเข็มเสริม 
จุดเสริม:  ปวดฟนบน  XiGuan (ST7)  
  ปวดฟนลาง  JiaChe (ST6)   
วิธีการ: ระหวางกระตุนเข็มแบบระบาย แนะนําใหคนไขกัดฟนไปพรอมกัน จนกวาจะหายปวด 

หลังจากน้ันคาเข็ม 30 นาที อีกจุดท่ีใชไดผลดีคือ DaZhui  (GV14) ใชเม่ือมีไขรวมดวย 
อธิบาย: FengChi (GB20) เปนจุดสําคัญในการระบายลมและไฟ ; HeGu (LI4) เปนจุดสําคัญ

มากในการลดอาการปวดตางๆ และยงัระบายลมและความรอนไดดีดวย 

   1.2  ปวดฟนจากความรอนในกระเพาะอาหาร 
หลักการ: ระบายไฟจากกระเพาะอาหาร ลดอาการบวม  ทุเลาอาการปวด  
จุดหลัก:  ระบาย HeGu (LI4),   NeTing (ST44),   JiaChe (ST7),    XiGuan (ST6) 

จุดเสริม:  ทองผูก: ระบาย ZhiGou (TE6),   ChengShan (BL57) 

อธิบาย: HeGu (LI4)  อยูบนเสนลมปราณกระเพาะอาหารจะชวยระบายความรอนออกจากเสน
ลมปราณหยางหมิง ทะลวงเสนลั่วและลดอาการปวดท่ีฟนได ; NeTing (ST44)  ระบายความรอนออก
จากกระเพาะโดยตรง ; XiaGuan (ST6) , JiaChe (ST7) เปนจุดใกลบริเวณที่มีปญหาและเปนจุดบน
เสนหยางหมิง จะชวยทะลวงการเดินของชี่   และกระตุนเสนลัว่เพ่ือลดอาการปวด 

1.3  ปวดฟนเพราะอินพรอง เกิดไฟลอยทะยานขึ้นสูง 
หลักการ: บํารุงอิน บํารุงไต ลดไฟ บรรเทาปวด 
จุดหลัก:  ระบาย HeGu (LI4),   JiaChe (ST6)  

  บํารุง TaiXi (KI3),   RanGu (KI2)  

จุดเสริม:  ปวดเอว: บํารุง ShenShu (BL23),   ZhiShi (BL52)  
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  Tinnistus or Dizziness: บํารุง ShenShu (BL23),  BaiHui (GV20) 

2.  การฝงเข็มหู 
จุดหลัก: Shenmen,   Cheek,   Apex of Antitragus,   Yatongding  

จุดเสริม: - เหตุจากลมรอน: Inner ear,  Ear Apex 
 - เหตุจากกระเพาะรอน: Stomach,  Large intestine 
 - เหตุจากอินพรอง: Kidney 

 

 
 
 
 

 GB20  
 LI4  
 ST7  
 ST6  
 GV14  

 
 
 
 
 
 
 

รูป 4.101 จุดรักษาอาการปวดฟนจากลมรอน 
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 LI4  
 ST44  
 ST7  
 ST6  
 TE6  
 BL57  

 
 
 
 
 

รูป 4.102 จุดรักษาอาการปวดฟนจากความรอนในกระเพาะอาหาร 
 
 
 

 LI4  
 ST6  
 KI3  
 KI2  
 BL23  
 BL52  
 BL23  
 GV20  

 
 
 

รูป 4.103 จุดรักษาอาการปวดฟนเพราะอินพรอง  เกดิไฟลอยทะยานขึ้นสูง 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก 1 
ชื่อและรหัสจุดฝงเขม็ 

จุดฝงเข็มบนเสนลมปราณมือไทอินปอด  รหัส  LU 

The Lung Meridian of Hand-TaiYin Acupoints 
手太阴肺经穴 ShǒuTàiYīn FèiJīng Xué 

รหัสจุด ช่ือภาษาจีน พินอิน ภาษาไทย 

LU 1 中府 ZhōngFǔ จงฝู 
LU 2 云门 YúnMén อวิน๋เหมิน 
LU 3 天府 TiānFǔ เทียนฝู 
LU 4 侠白 XiáBái เสียไป 
LU 5 尺泽 ChǐZé ฉ่ือเจอ 
LU 6 孔最 KǒngZuì ขงจุย 
LU 7 列缺 LièQuē เลี่ยเชวีย 
LU 8 经渠 JīngQú จิงฉว ี
LU 9 太渊 TàiYuān ไทเยวียน 
LU 10 鱼际 YúJì อวี๋จี ้
LU 11 少商 ShàoShāng เสาซาง 

จุดบนเสนลมปราณมือหยางหมิงลําไสใหญ  รหัส  LI 

The Large Intestine Meridian of Hand-YangMing Acupoints 
手阳明大肠经穴 ShǒuYángMíng DàChángJīng Xué 

รหัสจุด ช่ือภาษาจีน พินอิน ภาษาไทย 

LI 1 商阳 ShāngYáng ซางหยาง 
LI 2 二间 ÈrJiān เออรเจียน 
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รหัสจุด ช่ือภาษาจีน พินอิน ภาษาไทย 

LI 3 三间 SānJiān ซานเจียน 
LI 4 合谷 HéGǔ เหอกู 
LI 5 阳溪 YángXī หยางซ ี
LI 6 偏历 PiānLì เพียนลี ่
LI 7 温溜 WēnLiū เวินลิว 
LI 8 下廉 XiàLián เซี่ยเหลียน 
LI 9 上廉 ShàngLián ซางเหลียน 
LI 10 手三里 ShǒuSānLǐ โสวซานหลี ่
LI 11 曲池 QūChí ชวีฉือ 
LI 12 肘髎 ZhǒuLiáo โจวเหลียว 
LI 13 手五里 ShǒuWǔLǐ โสวอูหลี ่
LI 14 臂臑 BìNào ปเนา 
LI 15 肩髃 JiānYú เจียนยฺหวี 
LI 16 巨骨 JùGǔ จวี้กู 
LI 17 天鼎 TiānDǐng เทียนต่ิง 
LI 18 扶突 FúTū ฝูทู 
LI 19 口禾髎 KǒuHéLiáo โขวเหอเหลียว 
LI 20 迎香 YíngXiāng อิ๋งเซียง 
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จุดบนเสนลมปราณเทาหยางหมิงกระเพาะอาหาร  รหัส  ST 

The Stomach Meridian of Foot-YangMing Acupoints 
足阳明胃经穴 ZúYángMíng WèiJīng Xué 

รหัสจุด ช่ือภาษาจีน พินอิน ภาษาไทย 

ST 1 承泣 ChéngQì เฉิงชี่ 
ST 2 四白 SìBaí ซื่อไป 
ST 3 巨髎 JùLiáo จวี้เหลียว 
ST 4 地仓 DìCāng ต้ีชาง 
ST 5 大迎 DàYíng ตาอิ๋ง 
ST 6 颊车 JiáChē เจ๋ียเชอ 
ST 7 下关 XiàGuān เซี่ยกวาน 
ST 8 头维 TóuWéi โถวเหวย 
ST 9 人迎 RénYíng เหญินอิ๋ง 
ST 10 水突 ShǔiTū สุยทู 
ST 11 气舍 QìShè ชี่เซอ 
ST 12 缺盆 QuēPén เชวียเผิน 
ST 13 气户 QìHù ชี่ฮู 
ST 14 库房 KùFáng คูฝาง 
ST 15 屋翳 WūYì อูอี้ 
ST 16 鹰窗 YīngChuāng อิงชวาง 
ST 17 乳中 RǔZhōng หูจง 
ST 18 乳根 RǔGēn หูเกิน 
ST 19 不容 BùRóng ปูหญง 
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รหัสจุด ช่ือภาษาจีน พินอิน ภาษาไทย 

ST 20 承满 ChéngMǎn เฉิงหมาน 
ST 21 梁门 LiángMén เหลียงเหมิน 
ST 22 关门 GuānMén กวานเหมิน 
ST 23 太乙 TàiYí(TàiYǐ) ไทอี๋ (ไทอี่) 
ST 24 滑肉门 HuáRòuMèn หัวโญวเหมิน 
ST 25 天枢 TiānShū เทียนซ ู
ST 26 外陵 WàiLíng ไวหลงิ 
ST 27 大巨 DàJù ตาจวี ้
ST 28 水道 ShuǐDào สุยเตา 
ST 29 归来 GūiLái กุยไหล 
ST 30 气冲 QìChōng ชี่ชง 
ST 31 髀关 BìGuān ปกวน 
ST 32 伏兔 FúTù ฝูทู 
ST 33 阴市 YīnShì อินซื่อ 
ST 34 梁丘 LiángQiū เหลียงชวิ 
ST 35 犊鼻 DúBí ตูป 
ST 36 足三里 ZúSānLǐ จูซานหลี่ 
ST 37 上巨虚 ShàngJùXū ซางจวี้ซว ี
ST 38 条口 TiáoKǒu เถียวโขว 
ST 39 下巨虚 XiàJùXū เซี่ยจวี้ซว ี
ST 40 丰隆 FēngLóng เฟงหลง 
ST 41 解溪 JiěXī เจ่ียซี 
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รหัสจุด ช่ือภาษาจีน พินอิน ภาษาไทย 

ST 42 冲阳 ChōngYáng ชงหยาง 
ST 43 陷谷 XiànGǔ เซี่ยนกู 
ST 44 内庭 NèiTíng เนยถิง 
ST 45 厉兑 LìDuì ลี่ตุย 

จุดบนเสนลมปราณเทาไทอินมาม  รหัส  SP 

The Spleen Meridian of Foot-TaiYin Acupoints 
足太阴脾经穴 ZúTàiYīn PíJīng Xué 

รหัสจุด ช่ือภาษาจีน พินอิน ภาษาไทย 
SP 1 隐白 YǐnBái อิ่นไป 
SP 2 大都 DàDū ตาตู 
SP 3 太白 TàiBái ไทไป 
SP 4 公孙 GōngSūn กงซุน 
SP 5 商丘 ShāngQiū ซางชวิ 
SP 6 三阴交 SānYīnJiāo ซานอินเจียว 
SP 7 漏谷 LòuGǔ โลวกู 
SP 8 地机 DìJī ต้ีจี 
SP 9 阴陵泉 YīnLíngQuán อินหลิงเฉฺวียน 
SP 10 血海 XuèHǎi เซฺวี่ยไห 
SP 11 箕门 JīMén จีเหมิน 
SP 12 冲门 ChōngMén ชงเหมิน 
SP 13 府舍 FǔShè ฝูเซอ 
SP 14 腹结 FùJié ฝูเจ๋ีย 
SP 15 大横 DàHéng ตาเหิง 
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รหัสจุด ช่ือภาษาจีน พินอิน ภาษาไทย 
SP 16 腹哀 FùÃi ฝูไอ 
SP 17 食窦 ShíDòu สือโตว 
SP 18 天溪 TiānXī เทียนซ ี
SP 19 胸乡 XiōngXiāng ซงเซียง 
SP 20 周荣 ZhōuRóng โจวหญง 
SP 21 大包 DàBāo ตาเปา 

จุดบนเสนลมปราณมือเสาอินหัวใจ  รหัส  HT 

The Heart Meridian of Hand-ShaoYin Acupoints 
手少阴心经穴 ShǒuShǎoYīn XīnJīng Xué

รหัสจุด ช่ือภาษาจีน พินอิน ภาษาไทย 

HT 1 极泉 JíQuán จี๋เฉวียน 
HT 2 青灵 QīngLíng ชิงหลงิ 
HT 3 少海 ShàoHǎi เสาไห 
HT 4 灵道 LíngDào หลิงเตา 
HT 5 通里 TōngLǐ ทงหลี ่
HT 6 阴郗 YīnXì อินซี่ 
HT 7 神门 ShénMén เสินเหมิน 
HT 8 少府 ShàoFǔ เสาฝู 
HT 9 少冲 ShàoChōng เสาชง 
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จุดบนเสนมือไทหยางลําไสเล็ก  รหัส  SI 
The Small Intestine Meridian of Hand - TaiYang Acupoints 

手太阳小肠经穴 ShǒuTàiYáng XiǎoChángJīng Xué 

รหัสจุด ช่ือภาษาจีน พินอิน ภาษาไทย 

SI 1 少泽 ShàoZé เสาเจอ 
SI 2 前谷 QiánGǔ เฉียนกู 
SI 3 后溪 HòuXī โฮวซ ี
SI 4 腕骨 WànGǔ วานกู 
SI 5 阳谷 YángGǔ หยางกู 
SI 6 养老 YǎngLǎo หยางเหลา 
SI 7 支正 ZhīZhèng จือเจ้ิง 
SI 8 小海 XiǎoHǎi เสียวไห 
SI 9 肩贞 JiānZhēn เจียนเจิน 
SI 10 臑俞 NàoShū เนาซู 
SI 11 天宗 TiānZōng เทียนจง 
SI 12 秉风 BǐngFēng ปงเฟง 
SI 13 曲垣 QūYuán ชวีเหยวยีน 
SI 14 肩外俞 JiānWàiShū เจียนไวซ ู
SI 15 肩中俞 JiānZhōngShū เจียนจงซ ู
SI 16 天窗 TiānChuāng เทียนชวาง 
SI 17 天容 TiānRóng เทียนหญง 
SI 18 颧髎 QuánLiáo เฉวียนเหลียว 
SI 19 听宫 TīngGōng ทิงกง 
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จุดบนเสนเทาไทหยางกระเพาะปสสาวะ  รหัส  BL 
The Bladder Meridian of FootTaiYang Acupoints 
足太阳膀胱经穴 ZúTàiYáng PángGuāngJīng Xué 

รหัสจุด ช่ือภาษาจีน พินอิน ภาษาไทย 
BL 1 睛明 JīngMíng จิงหมิง 

BL 2 攒竹 
ZǎnZhú 

(CuánZhú) 

จานจู 
(ฉวานจู) 

BL 3 眉冲 MéiChōng เหมยชง 
BL 4 曲差 QūChā ชวีชา 
BL 5 五处 WǔChù อูชู 
BL 6 承光 ChéngGuāng เฉิงกวาง 
BL 7 通天 TōngTiān ทงเทียน 
BL 8 络却 LuòQuè ลั่วเชวี่ย 
BL 9 玉枕 YùZhěn อวี้เจิ่น 
BL 10 天柱 TiānZhù เทียนจู 
BL 11 大杼 DàZhù ตาจู 
BL 12 风门 FēngMén เฟงเหมิน 
BL 13 肺俞 FèiShū เฟยซ ู
BL 14 厥阴俞 JuéYīnShū เจวี๋ยอินซ ู
BL 15 心俞 XīnShū ซินซู 
BL 16 督俞 DūShū ตูซู 
BL 17 膈俞 GéShū เกอซู 
BL 18 肝俞 GānShū กานซ ู
BL 19 胆俞 DǎnShū ตานซ ู
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รหัสจุด ช่ือภาษาจีน พินอิน ภาษาไทย 
BL 20 脾俞 PíShū ผีซู 
BL 21 胃俞 WèiShū เวยซ ู
BL 22 三焦俞 SānJiāoShū ซานเจียวซ ู
BL 23 肾俞 ShènShū เซิ่นซ ู
BL 24 气海俞 QìHǎiShū ชี่ไหซ ู
BL 25 大肠俞 DàChángShū ตาฉางซู 
BL 26 关元俞 GuānYuánShū กวานเหยวียนซ ู
BL 27 小肠俞 XiǎoChángShū เสี่ยวฉางซ ู
BL 28 膀胱俞 PángGuāngShū ผังกวางซ ู
BL 29 中膂俞 ZhōngLǚShū จงหลฺวีซ่ ู
BL 30 白环俞 BáiHuánShū ไปหวนซ ู
BL 31 上髎 ShàngLiáo ซางเหลียว 
BL 32 次髎 CìLiáo ชื่อเหลียว 
BL 33 中髎 ZhōngLiáo จงเหลียว 
BL 34 下髎 XiàLiáo เซี่ยเหลียว 
BL 35 会阳 HuìYáng หุยหยาง 
BL 36 承扶 ChéngFú เฉิงฝ ู
BL 37 殷门 YīnMén อินเหมิน 
BL 38 浮郗 FúXì ฝูซี่ 
BL 39 委阳 WěiYáng เหวยหยาง 
BL 40 委中 WěiZhōng เหวยจง 
BL 41 附分 FùFēn ฟูเฟน 
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รหัสจุด ช่ือภาษาจีน พินอิน ภาษาไทย 
BL 42 魄户 PòHù พอหู 
BL 43 膏肓 GāoHuāng เกาฮวาง 
BL 44 神堂 ShénTáng เสินถัง 
BL 45 譩譆 YìXǐ อี้สี ่
BL 46 膈关 GéGuān เกอกวาน 
BL 47 魂门 HúnMén หุนเหมิน 
BL 48 阳纲 YángGāng หยางกัง 
BL 49 意舍 YìShè อี้เซอ 
BL 50 胃仓 WèiCāng เวยชาง 
BL 51 肓门 HuāngMén ฮวางเหมิน 
BL 52 志室 ZhìShì จื้อซื่อ 
BL 53 胞肓 BāoHuāng เปาฮวาง 
BL 54 秩边 ZhìBiān จื้อเปยน 
BL 55 合阳 HéYáng เหอหยาง 
BL 56 承筋 ChéngJīn เฉิงจิน 
BL 57 承山 ChéngShān เฉิงซาน 
BL 58 飞扬 FēiYáng เฟยหยาง 
BL 59 跗阳 FūYáng ฟูหยาง 
BL 60 昆仑 KūnLún คุนหลุน 
BL 61 仆参 PúCān(PúShēn) ผูชาน (ผูเซนิ) 
BL 62 申脉 ShēnMài เซินมาย 
BL 63 金门 JīnMén จินเหมิน 
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รหัสจุด ช่ือภาษาจีน พินอิน ภาษาไทย 
BL 64 京骨 JīngGǔ จิงกู 
BL 65 束骨 ShùGǔ ซูกู 
BL 66 足通谷 ZúTōngGǔ จูทงกู 
BL 67 至阴 ZhìYīn จื้ออิน 

จุดบนเสนลมปราณเทาเสาอินไต  รหัส  KI 
The Kidney Meridian of Foot-ShaoYin Acupoints 

足少阴肾经穴 ZúShǎoYīn ShènJīng Xué 

รหัสจุด ช่ือภาษาจีน พินอิน ภาษาไทย 

KI 1 涌泉 YǒngQuán หยงเฉวียน 
KI 2 然谷 RánGǔ หญานกู 
KI 3 太溪 TàiXī ไทซ ี
KI 4 大钟 DàZhōng ตาจง 
KI 5 水泉 ShuǐQuán สุยเฉวียน 
KI 6 照海 ZhàoHǎi เจาไห 
KI 7 复溜 FùLiū ฟูลิว 
KI 8 交信 JiāoXìn เจียวซิ่น 
KI 9 筑宾 ZhùBīn จูปน 
KI 10 阴谷 Yīngǔ อินกู 
KI 11 横骨 HéngGǔ เหิงกู 
KI 12 大赫 DàHè ตาเฮอ 
KI 13 气穴 QìXué ชี่เสวีย 
KI 14 四满 SìMǎn ซื่อหมาน 



376   การฝงเข็ม รมยา เลม 2 
 

 

รหัสจุด ช่ือภาษาจีน พินอิน ภาษาไทย 

KI 15 中注 ZhōngZhù จงจู 
KI 16 肓俞 HuāngShū ฮวางซ ู
KI 17 商曲 ShāngQū ซางชว ี
KI 18 石关 ShíGuān สือกวาน 
KI 19 阴都 YīnDū อินตู 
KI 20 腹通谷 FùTōngGǔ ฝูทงกู 
KI 21 幽门 YōuMén อิวเหมิน 
KI 22 步廊 BùLáng ปูหลาง 
KI 23 神封 ShénFēng เสินเฟง 
KI 24 灵墟 LíngXū หลิงซว ี
KI 25 神藏 ShénCáng เสินฉาง 
KI 26 彧中 YùZhōng อวี้จง 
KI 27 俞府 ShūFǔ ซูฝู 

จุดบนเสนลมปราณมือเจวี๋ยอินเยื่อหุมหัวใจ  รหัส  PC 

The Pericardium Meridian of Hand-JueYin Acupoints 
手厥阴心包经穴 ShǒuJuéYīn XīnBāoJīng Xué 

รหัสจุด ช่ือภาษาจีน พินอิน ภาษาไทย 

PC 1 天池 TiānChí เทียนฉือ 
PC 2 天泉 TiānQuán เทียนเฉวียน 
PC 3 曲泽 QūZé ชวีเจอ 
PC 4 郗门 XìMén ซี่เหมิน 
PC 5 间使 JiānShǐ เจียนสื่อ 
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รหัสจุด ช่ือภาษาจีน พินอิน ภาษาไทย 

PC 6 内关 NèiGuān เนยกวาน 
PC 7 大陵 DàLíng ตาหลิง 
PC 8 劳宫 LáoGōng เหลากง 
PC 9 中冲 ZhōngChōng จงชง 

จุดบนเสนลมปราณมือเสาหยางซานเจียว  รหัส  TE 

The Pericardium Meridian of Hand-JueYin Acupoints 
手少阳三焦经穴 ShǒuJuéYīn XīnBāoJīng Xué 

รหัสจุด ช่ือภาษาจีน พินอิน ภาษาไทย 
TE 1 关冲 GuānChōng กวานชง 
TE 2 液门 YèMén เยเหมิน 
TE 3 中渚 ZhōngZhǔ จงจู 

TE 4 阳池 YángChí หยางฉือ 
TE 5 外关 WàiGuān ไวกวาน 
TE 6 支沟 ZhīGōu จือโกว 
TE 7 会宗 HuìZōng หุยจง 
TE 8 三阳络 SānYángLuò ซานหยางลั่ว 
TE 9 四渎 SìDú ซื่อตู 
TE 10 天井 TiānJǐng เทียนจิ่ง 
TE 11 清冷渊 QīngLěngYuān ชิงเหลิ่งเยวียน 
TE 12 消泺 XiāoLuò เซียวลัว่ 
TE 13 臑会 NàoHuì เนาหุย 
TE 14 间髎 JiānLiáo เจียนเหลียว 
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รหัสจุด ช่ือภาษาจีน พินอิน ภาษาไทย 

TE 15 天髎 TiānLiáo เทียนเหลียว 
TE 16 天牖 TiānYǒu เทียนอิ่ว 
TE 17 翳风 YìFēng อี้เฟง 
TE 18 瘛脉 ChìMài ชื่อมาย 
TE 19 颅息 LúXī  หลูซี 
TE 20 角孙 JiǎoSūn เจ่ียวซุน 
TE 21 耳门 rMén เออรเหมิน 
TE 22 耳禾髎 rHéLiáo เออรเหอเหลียว 
TE 23 丝竹空 SīZhúKōng ซือจูคง 

จุดบนเสนเทาหยางถุงนํ้าดี  รหัส  GB  
The Gall Bladder Meridian of Foot-ShaoYang Acupoints 

足少阳胆经穴 ZúShǎoYáng DǎnJīng Xué  
รหัสจุด ช่ือภาษาจีน พินอิน ภาษาไทย 

GB 1 瞳子髎 TóngZǐLiáo ถงจื่อเหลียว 
GB 2 听会 TīngHuì ทิงหุย 
GB 3 上关 ShàngGuān ซางกวาน 
GB 4 颔厌 HànYàn ฮั่นเอี้ยน 
GB 5 悬颅 XuánLú เสวียนหล ู
GB 6 悬厘 XuánLí เสวียนหล ี
GB 7 曲鬓 QūBìn ชวีปน 
GB 8 率谷 ShuàiGǔ ซวั่ยกู 
GB 9 天冲 TiānChōng เทียนชง 
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รหัสจุด ช่ือภาษาจีน พินอิน ภาษาไทย 

GB 10 浮白 FúBái ฝูไป 
GB 11 头窍阴 TóuQiàoYīn โถวเชี่ยวอนิ 
GB 12 完骨 WánGǔ หวันกู 
GB 13 本神 BěnShén เปนเสิน 
GB 14 阳白 YángBái หยางไป 
GB 15 头临泣 TóuLínQì โถวหลนิชี ่
GB 16 目窗 MùChuāng มูชวาง 
GB 17 正营 ZhèngYíng เจ้ิงอิ๋ง 
GB 18 承灵 ChéngLíng เฉิงหลิง 
GB 19 脑空 NǎoKōng เหนาคง 
GB 20 风池 FēngChí เฟงฉือ 
GB 21 肩井 JiānJǐng เจียนจิ่ง 
GB 22 渊液 YuānYè เยวียนเย 
GB 23 辄筋 ZhéJīn เจอจิน 
GB 24 日月 RìYuè ญ่ือเยว 
GB 25 京门 JīngMén จิงเหมิน 
GB 26 带脉 DàiMài ไตมาย 
GB 27 五枢 WǔShū อูซู 
GB 28 维道 WéiDào เหวยเตา 
GB 29 居髎 JūLiáo จวีเหลียว 
GB 30 环跳 HuánTiào หวนเท่ียว 
GB 31 风市 FēngShì เฟงซ่ือ 
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รหัสจุด ช่ือภาษาจีน พินอิน ภาษาไทย 

GB 32 中渎 ZhōngDú จงตู 
GB 33 膝阳关 XīYángGuān ซีหยางกวาน 
GB 34 阳陵泉 YángLíngQuán หยางหลิงเฉวียน 
GB 35 阳交 YángJiāo หยางเจียว 
GB 36 外丘 WàiQiū ไวชวิ 
GB 37 光明 GuāngMíng กวางหมิง 
GB 38 阳辅 YángFǔ หยางฝู 
GB 39 悬钟 XuánZhōng เสวียนจง 
GB 40 丘墟 QiūXū ชิวซว ี
GB 41 足临泣 ZúLínQì จูหลินชี ่
GB 42 地五会 DìWǔHuì ต้ีอูฮุย 
GB 43 侠溪 XiáXī เสียซ ี
GB 44 足窍阴 ZúQiàoYīn จูเชี่ยวอนิ 

จุดบนเสนลมปราณเทาเจวี๋ยอินตับ  รหัส  LR 

The Liver Meridian of Foot-JueYin Acupoints 
足厥阴肝经穴 ZúJuéYīn GānJīng Xué 

รหัสจุด ช่ือภาษาจีน พินอิน ภาษาไทย 

LR 1 大敦 DàDūn ตาตุน 
LR 2 行间 XíngJiān สิงเจียน 
LR 3 太冲 TàiChōng ไทชง 
LR 4 中封 ZhōngFēng จงเฟง 
LR 5 蠡沟 LíGōu หลีโกว 
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รหัสจุด ช่ือภาษาจีน พินอิน ภาษาไทย 

LR 6 中都 ZhōngDū จงตู 
LR 7 膝关 XīGuān ซีกวาน 
LR 8 曲泉 QūQuán ชวีเฉวียน 
LR 9 阴包 YīnBāo อินเปา 
LR 10 足五里 ZúWǔLǐ จูอูหลี ่
LR 11 阴廉 YīnLián อินเหลียน 
LR 12 急脉 JíMài จี๋มาย 
LR 13 章门 ZhāngMén จางเหมิน 
LR 14 期门 QīMén ชีเหมิน 

จุดบนเสนลมปราณตู  รหัส  GV 

The Governor Vessel Acupoints 
督脉穴 DūMài Xué 

รหัสจุด ช่ือภาษาจีน พินอิน ภาษาไทย 

GV 1 长强 ChángQiáng ฉางเฉียง 
GV 2 腰俞 YāoShū เยาซ ู
GV 3 腰阳关 YāoYángGuān เยาหยางกวาน 
GV 4 命门 MìngMén ม่ิงเหมิน 
GV 5 悬枢 XuánShū เสวียนซ ู
GV 6 脊中 JǐZhōng จี่จง 
GV 7 中枢 ZhōngShū จงซู 
GV 8 筋缩 JīnSuō จินซัว 
GV 9 至阳 ZhìYáng จื้อหยาง 
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รหัสจุด ช่ือภาษาจีน พินอิน ภาษาไทย 

GV 10 灵台 LíngTái หลิงไถ 
GV 11 神道 ShénDào เสนิเตา 
GV 12 身柱 ShēnZhù เซินจู 
GV 13 陶道 TáoDào เถาเตา 
GV 14 大椎 DàZhuī ตาจุย 
GV 15 哑门 YǎMén หยาเหมิน 
GV 16 风府 FēngFǔ เฟงฝู 
GV 17 脑户 NǎoHù เหนาหู 
GV 18 强间 QiángJiān เฉียงเจียน 
GV 19 后顶 HòuDǐng โหวต่ิง 
GV 20 百会 BǎiHuì ไปหุย 
GV 21 前顶 QiánDǐng เฉียนต่ิง 
GV 22 囟会 XìnHuì ซิ่นหุย 
GV 23 上星 ShàngXīng ซางซิง 
GV 24 神庭 ShénTíng เสินถิง 
GV 25 素髎 SùLiáo ซูเหลียว 
GV 26 水沟 ShuǐGōu สุยโกว 
GV 27 兑端 DuìDuān ตุยตวาน 
GV 28 龈交 YínJiāo อิ๋นเจียว 
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จุดบนเสนลมปราณเญ่ิน  รหัส  CV 

The Conception Vessel Acupoints 
任脉穴 RènMài Xué 

รหัสจุด ช่ือภาษาจีน พินอิน ภาษาไทย 

CV 1 会阴 HuìYīn หุยอนิ 
CV 2 曲骨 QūGǔ ชวีกู 
CV 3 中极 ZhōngJí จงจ๋ี 
CV 4 关元 GuānYuán กวานเหยวียน 
CV 5 石门 ShíMén สือเหมิน 
CV 6 气海 QìHǎi ชี่ไห 
CV 7 阴交 YīnJiāo อินเจียว 
CV 8 神阙 ShénQuè เสนิเชวี่ย 
CV 9 水分 ShuǐFēn สุยเฟน 

CV 10 下脘 XiàWǎn เซี่ยหวาน 
CV 11 建里 JiànLǐ เจ้ียนหลี่ 
CV 12 中脘 ZhōngWǎn จงหวาน 
CV 13 上脘 ShàngWǎn ซางหวาน 
CV 14 巨阙 JùQuè จวี้เชวีย่ 
CV 15 鸠尾 JiūWěi จิวเหวย 
CV 16 中庭 ZhōngTíng จงถิง 
CV 17 膻中 TánZhōng 

(DànZhōng) 

(ShànZhōng) 

ถานจง 
(ต้ันจง)  
(ซั่นจง) 

CV 18 玉堂 YùTáng อวี้ถาง 
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รหัสจุด ช่ือภาษาจีน พินอิน ภาษาไทย 

CV 19 紫宫 ZǐGōng จื่อกง 
CV 20 华盖 HuáGài หัวกาย 
CV 21 璇玑 XuánJī เสวียนจ ี
CV 22 天突 TiānTū เทียนทู 
CV 23 廉泉 LiánQuán เหลียนเฉวียน 
CV 24 承浆 ChéngJiāng เฉิงเจียง 

จุดนอกระบบ ที่ ศีรษะและคอ  รหัส  EX-HN 

Head and Neck Extra-Acupoints 
头颈奇穴 TóuJǐngQíXué 

รหัสจุด ช่ือภาษาจีน พินอิน ภาษาไทย 

EX-HN 1 四神聪 SìShénCōng ซื่อเสินชง 
EX-HN 2 当阳 DāngYáng ตางหยาง 
EX-HN 3 印堂 YìnTáng อิ้นถัง 
EX-HN 4 鱼腰 YúYāo อวี๋เยา 
EX-HN 5 太阳 TàiYáng ไทหยาง 
EX-HN 6 耳尖 ÉrJiān เออรเจียน 
EX-HN 7 球后 QiúHòu ฉิวโหว 
EX-HN 8 上迎香 ShàngYíngXiāng ซางอิ๋งเซียง 
EX-HN 9 内迎香 NèiYíngXiāng เนยอิ๋งเซียง 
EX-HN 10 聚泉 JùQuán จวี้เฉวียน 
EX-HN 11 海泉 HǎiQuán ไหเฉวียน 
EX-HN 12 金津 JīnJīn จินจนิ 
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รหัสจุด ช่ือภาษาจีน พินอิน ภาษาไทย 

EX-HN 13 玉液 YùYè อวี้เย 
EX-HN 14 翳明 YìMíng อี้หมิง 
EX-HN 15 颈百劳 JǐngBǎiLáo จิ่งไปเหลา 
EX-HN 16 上廉泉 ShàngLiánQuán ซางเหลียนเฉวียน 
EX-HN 17 夹承浆 JiaChéngJiāng เจ่ียเฉิงเจียง 
EX-HN 18 牵正 QianZheng เฉียนเจิ้ง 
EX-HN 19 安眠 AnMián อันเหม่ียน 

จุดนอกระบบ ที่ หนาอกและทอง  รหัส  EX-CA 

Chest and Abdomen Extra-Acupoints 
胸腹奇穴 XiōngFùQíXué

รหัสจุด ช่ือภาษาจีน พินอิน ภาษาไทย 

EX-CA 1 子宫 ZǐGōng จื่อกง 
EX-CA 2 胃上 WèiShàng เวยซาง 
EX-CA 3 三角灸 SānJiǎoJiǔ ซานเจี่ยวจ่ิว 
EX-CA 4 利尿穴 LìNiàoXué ลี่เน่ียวเสวีย 
EX-CA 5 气门 QìMén ชี่เหมิน 
EX-CA 6 提托 TíTuō ถีทัว 

จุดนอกระบบ ที่ หลัง  รหัส  EX-B 

Back Extra-Acupoints 
背奇穴 BèiQíXué 

รหัสจุด ช่ือภาษาจีน พินอิน ภาษาไทย 

EX-B 1 定喘 DìngChuǎn ต้ิงฉวาน 
EX-B 2 夹脊 Jiájǐ เจ๋ียจี่ 
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รหัสจุด ช่ือภาษาจีน พินอิน ภาษาไทย 

EX-B 3 胃脘下俞 WèiWǎnXiàShū เวยหวานเซี่ยซ ู
EX-B 4 痞根 PǐGēn ผี่เกิน 
EX-B 5 下极俞 XiàJíShū เซี่ยจี๋ซ ู
EX-B 6 腰宜 YāoYí เยาอี๋ 
EX-B 7 腰眼 YāoYǎn เยาเอี่ยน 
EX-B 8 十七椎 ShíQīZhuī สือชีจยุ 
EX-B 9 腰奇 YāoQí เยาฉี 
EX-B 10 环中 HuánZhōng หวนจง 
EX-B 11 血压点 XuèYāDiǎn เซวี่ยยาเตี่ยน 
EX-B 12 巨阙俞 JùQuèShū จวี้เชวีย่ซ ู

จุดนอกระบบ ที่ รยางคบน  รหัส  EX-UE 

Upper Extremities Extra-Acupoints 
上肢奇穴 ShàngZhīQíXué 

รหัสจุด ช่ือภาษาจีน พินอิน ภาษาไทย 

EX-UE 1 肘尖 ZhǒuJiān โจวเจียน 
EX-UE 2 二白 ÈrBái เออรไป 
EX-UE 3 中泉 ZhōngQuán จงเฉวียน 
EX-UE 4 中魁 ZhōngKuí จงขุย 
EX-UE 5 大骨空 DàGǔKōng ตากูคง 
EX-UE 6 小骨空 XiǎoGǔKōng เสียวกูคง 
EX-UE 7 腰痛点 YāoTòngDiǎn เยาทงเต่ียน 
EX-UE 8 外劳宫 WàiLáoGōng ไวเหลากง 
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รหัสจุด ช่ือภาษาจีน พินอิน ภาษาไทย 

EX-UE 9 八邪 BāXié ปาเสีย 
EX-UE 10 四缝 SìFèng ซื่อเฝง 
EX-UE 11 十宣 ShíXuān สือเซวียน 
EX-UE 12 肩前 

(肩内陵) 

JiānQián 

(JiānNèiLing) 

เจียนเฉียน 
(เจียนเนยหลิง) 

EX-UE 13 臂中 

(收逆注) 

BìZhōng  

(ShouNiZhu) 

ปจง 
(โซวน่ีจู) 

จุดนอกระบบ ที่ รยางคลาง  รหัส  EX-LE 
Lower Extremities Extra-Acupoints 

下肢奇穴 XiaZhiQíXué

รหัสจุด ช่ือภาษาจีน พินอิน ภาษาไทย 

EX-LE 1 髋骨 KuānGǔ ควานกู 
EX-LE 2 鹤顶 HèDǐng เหอต่ิง 
EX-LE 3 膝内 

白虫窝 

XīNèi 

BáiChóngWō 

ซีเนย 
ไปฉง-วอ 

EX-LE 4 内膝眼 NèiXīYǎn เนยซีเอี่ยน 
EX-LE 5 膝眼 XīYǎn ซีเอ่ียน 
EX-LE 6 胆囊 DǎnNáng ตานหนาง 
EX-LE 7 阑尾 LánWěi หลานเหวย 
EX-LE 8 内踝尖 NèiHuáiJiān เนยหฺวัยเจียน 
EX-LE 9 外踝尖 WàiHuáiJiān ไวหฺวยัเจียน 
EX-LE 10 八风 BāFēng ปาเฟง 
EX-LE 11 独阴 DúYīn ตูอิน 
EX-LE 12 气端 QìDuān ชี่ตวาน 
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ลักษณะชีพจรตาง ๆ 
อันดับ ลักษณะชีพจร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน Pin – yin 

1. ระดับความลึก-ต้ืนของชีพจร 
1.1 ชีพจรลอย Floating pulse 

Superficial pulse 
浮脉 FúMài ฝูมาย  

ชีพจรท่ีสัมผัสไดเม่ือกดเบา หากกดแรงกลับหายไป เปรียบคลายไมเบาลอยบนผิวนํ้า 
1.2 ชีพจรลอยกลวง Hollow pulse 芤脉 KōuMài โควมาย  

ชีพจรท่ีสัมผัสไดเม่ือกดเบา มีลักษณะลอย ใหญและออนนุม เม่ือกดลึกลงไปกลับกลวงวาง รูสึกเหมือนกดพบ
เพียงผนังหลอดเลือด เปรียบคลายการกดหลอดใบของตนหอม 

1.3 ชีพจรลอยกระจาย Dissipated pulse 
Scattered pulse 

散脉 SànMài ซานมาย 

ชีพจรท่ีสัมผัสไดเม่ือแตะเบา มีลักษณะแผวเบาและกระจัดกระจาย เม่ือกดแรงกลับหายไป เปรียบคลายดอก
เหมย ลอยอยูอากาศ 

1.4 ชีพจรลอยออน 
ชีพจรลอยแผว 

Soggy pulse 濡脉 RúMài หูมาย   
 

ชีพจรท่ีสัมผัสไดเม่ือแตะเบา มีลักษณะเล็กและลอย ไมมีแรง เม่ือกดแรงกลับหายไป เปรียบคลายเสนดายลอย
อยูบนผิวนํ้า  

1.5 ชีพจรจม Sunken pulse 
Deep pulse 

沉脉 ChénMài เฉินมาย  

ชีพจรท่ีสัมผัสไดเม่ือกดลึกถึงระดับเสนเอ็น หากกดเบาจะไมพบ 
1.6 ชีพจรจมลึก Hidden pulse 伏脉 FúMài ฝูมาย  

ชีพจรจมลึกกวาเฉินมาย คือสัมผัสไดเม่ือกดลึกถึงระดับกระดูก และสัมผัสไดยากคลายหลบซอนอยู คลาย
สัมผัสไดไมชัดเจน 

1.7 ชีพจรจมตึง Firm pulse 牢脉 LáoMài เหลามาย  
ชีพจรท่ีสัมผัสไดเม่ือกดลึก มีลักษณะใหญ แรงและตึง หากกดเบาจะไมพบ 

2. อัตราการเตนของชีพจร 
2.1 ชีพจรชา Slow pulse 迟脉 ChíMài ฉือมาย  

ชีพจรท่ีมีอัตราการเตนนอยกวา 3 – 4 ครั้งตอ 1 การหายใจเขา-ออกของแพทย (นอยกวา 60 ครั้งตอนาที) 



ภาคผนวก 2 

 

389
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2.2 ชีพจรปานกลาง Moderate pulse 缓脉 HuǎnMài หวนมาย  
ชีพจรท่ีมีอัตราการเตนประมาณ 4 ครั้งตอ 1 การหายใจเขา-ออกของแพทย จังหวะสม่ําเสมอไมตึงหรือหยอน 
เปนลักษณะของชีพจรปกติ 

2.3 ชีพจรหยอน 
ชีพจรคอนขางชา 

Relaxed pulse 缓脉 HuǎnMài หวนมาย  

ชีพจรท่ีมีอัตราการเตนเชนเดียวกับชีพจรปานกลาง แตออนแรง ไมมีพลัง (ศัพทจีนใช หวนมาย เหมือนกัน) 
2.4 ชีพจรเร็ว Rapid pulse 数脉 ShùMài ซูมาย 

ชีพจรท่ีมีอัตราการเตน 5 – 6 ครั้งตอ 1 การหายใจเขา-ออกของแพทย (100-120 ครั้งตอนาที) 
2.5 ชีพจรเร็วจี๋ Racing pulse 

Swift pulse 
疾脉 JíMài จี๋มาย   

ชีพจรท่ีมีอัตราการเตนมากกวา 7 ครั้งตอ 1 การหายใจเขา-ออกของแพทย (มากกวา 120 ครั้งตอนาที) 
3. ขนาดของหลอดเลือด 
3.1 ชีพจรใหญ Large pulse 大脉 DàMài ตามาย 

ชีพจรใหญ มีแรงมากกวาปกติ รูสึกเหมือนดันน้ิวผูตรวจข้ึน 
3.2 ชีพจรใหญแรง 

ชีพจรใหญมีพลัง 
Surging pulse 
Flooding pulse 

洪脉 HóngMài หงมาย  

ชีพจรใหญ มีแรงมากเหมือนคล่ืนซัดกระแทกใสนิ้วมือ คือรูสึกขาข้ึนแรงชัน ขาลงคอย ๆ ออนลงไป 
3.3 ชีพจรเล็ก Fine pulse 

Thin pulse 
Thready pulse 

细脉 XìMài ซี่มาย   

ชีพจรท่ีรูสึกเหมือนหลอดเลือดมีขนาดเล็กหรือบาง เปรียบคลายเสนไหม มีลักษณะเล็ก ตรงและนุม เบา แต
สามารถสัมผัสไดไมขาดหายแมวาออกแรงกด 

4. ความยาว-สั้น ของชีพจร 
4.1 ชีพจรยาว Long pulse 长脉 ChángMài ฉางมาย  

ชีพจรท่ีเม่ือตรวจตามแนวยาวของหลอดเลือด สัมผัสไดยาวกวาตําแหนงวางน้ิว ของ ชุน กวน ฉื่อ  
4.2 ชีพจรส้ัน Short pulse 短脉 DuǎnMài ตวนมาย   

ชีพจรท่ีเม่ือตรวจตามแนวยาวของหลอดเลือด สัมผัสไดเพียงตําแหนง ชุนและกวน ไมยาวถึงตําแหนงฉ่ือ  
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5. ความแกรง-พรองของชีพจร 
5.1 ชีพจรพรอง Vacuous pulse 

Empty pulse 
虚脉 XūMài ซวีมาย  

 ชีพจรออนเบา ไมมีแรง เม่ือออกแรงกดจะแผวหายไป 
5.2 ชีพจรจมออน Weak pulse 弱脉 RuòMài ญั่วมาย   
 ชีพจรลักษณะ จม ออน เล็ก และไมมีแรง 
5.3 ชีพจรแผว Faint pulse 微脉 WēiMài เวยมาย  
 ชีพจรเล็กกวาซี่มาย ออน เบาและสัมผัสไดยาก 
5.4 ชีพจรแกรง, ชีพจรเต็ม Replete pulse 

Full pulse 
实脉 ShíMài สือมาย  

 ชีพจรท่ีรูสึกเต็ม แรง มีพลัง สัมผัสไดท้ังเม่ือกดแรงและเบา 

6. ผิวสัมผัส (ความล่ืน-ฝด) ของชีพจร 
6.1 ชีพจรล่ืน Slippery pulse 滑脉 HuáMài หฺวามาย   
 ชีพจรมาและไป ล่ืนไหลไมติดขัด เปรียบคลายไขมุกกล้ิงในจาน 

6.2 ชีพจรส่ันกระตุก 
ชีพจรส่ันสะเทือน 

Stirred pulse 
Throbbing pulse 

动脉 DòngMài ตงม่ัย  

 ชีพจรมีลักษณะ ล่ืน เร็ว และแรง ข้ึนเร็ว ลงเร็วคลายส่ันกระตุก เปรียบคลายเมล็ดถ่ัวเขียวเตนส่ันในหลอด
เลือด 

6.3 ชีพจรฝด Rough pulse 
Choppy pulse 

涩脉 SèMài เซอมาย   

ชีพจรเล็กและชา มาและไป ไมคลอง รูสึกเหมือนติด ๆ ขัด ๆ เปรียบคลายกับเอามีดขูดกระบอกไมไผ 
7. ความตึงของชีพจร 
7.1 ชีพจรตึง String-like pulse 

Wiry pulse 
弦脉 XiánMài เสียนมาย  

ชีพจรลักษณะตรง ยาว และตึง คลายกดลงบนสายขิม 
7.2 ชีพจรตึงแนน Tight pulse  

Tense pulse 
紧脉 JǐnMài จิ่นมาย  

ชีพจรตึง แนน กระช้ัน คลายกับเชือกฟนเปนเกลียว 
7.3 ชีพจรตึงกลวง, ตึงลอย Drumskin pulse 

Tympanic pulse 
革脉 GéMài เกอมาย   

ชีพจรลอยและตึงมาก เม่ือกดลึกลงไปกลับรูสึกวางโลง เปรียบคลายกับกดลงบนหนังกลอง 
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8. จังหวะ (ความสมํ่าเสมอ) ของชีพจร 
8.1 ชีพจรชาสลับหยุดไม

แนนอน 
Bound pulse 
Knotted pulse 

结脉 JiēMài เจี๋ยมาย   
 

ชีพจรเตนคอนขางชาและออน สลับกับหยุดเตนระยะเวลาและจังหวะไมแนนอน 
8.2 ชีพจรชาสลับหยุด

สมํ่าเสมอ 
Intermittent pulse 代脉 DaiMai ไตมาย 

ชีพจรเตนคอนขางชาและออน สลับกับหยุดเตนเปนชวงเวลาแบบสมํ่าเสมอ 
8.3 ชีพจรเร็วสลับหยุดไม

แนนอน 
Skipping pulse 
Hurried pulse 
Hasty pulse 

促脉 CuMai ชูมาย 

ชีพจรเตนเร็ว จังหวะไมสมํ่าเสมอ สลับกับหยุดเตนเปนชวงเวลาไมแนนอน 
9. ชีพจรแบบอื่น ๆ 
9.1 ชีพจรออนนุม Soft pulse 软脉 RuanMai หญวนมาย 

ชีพจรท่ีรูสึกวาออนกวาปกติ 
9.2 ชีพจรแปลก,  

ชีพจรพิสดาร 
Strange pulse 怪脉 GuaiMai ไกวมาย 

ชีพจรรูปแบบเฉพาะท่ีพบในภาวะวิกฤต มี 10 แบบ 
9.3 ชีพจรสงบ Tranquil pulse Calm  脉静 MaiJing มายจิ้ง 

ชีพจรท่ีเปล่ียนแปลงไปในลักษณะท่ีดีข้ึนในระหวางการเจ็บปวย บงช้ีวากําลังดีข้ึน 
9.4 ชีพจรปนปวน Agitated pulse 脉躁 MaiZao มายเจา 

ชีพจรเร็วกระช้ัน ในระหวางการดําเนินของโรค บงช้ีวา โรคกําลังแยลง ช่ีวิกฤติ 
9.5 ชีพจรวิกฤติ Fulminating pulse 脉暴出 MaiBaoChu มายเปาชู 

ขณะปวยหนัก ชีพจรกลับเตนแรงข้ึนหลังจากออนพรองจนแทบคลําไมพบมานาน บงช้ีวากําลังเขาข้ันวิกฤติมาก
9.6 ชีพจรไรเวยช่ี Pulse bereft of 

stomach qi 
脉无胃气 MaiMoWeiQi  

มายหมอเวยช่ี 
 ชีพจรเตนสะเปะสะปะ ไมสมํ่าเสมอและไมเปนจังหวะ บงช้ีวาสูญเสียเวยช่ี 
9.7 ชีพจรอวัยวะหมดแรง True visceral pulse 真胀脉 ZhenZhangMai  

เจินจั้งมาย 
 ชีพจรบงช้ีวาอวัยวะหมดแรงสูวิกฤติ 
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9.8 ชีพจรนกจิกอาหาร Pecking sparrow 
pulse 

雀啄脉 QueZhuoMai  
เชวีย จวอมาย 

 ชีพจรเร็ว เตนไมเปนจังหวะ มา ๆ หยุด ๆ ไมแนนอน เปรียบลักษณะคลายกับนกกระจอกจิกอาหาร 
9.9 ชีพจรฟองปุด Seething cauldron 

pulse 
釜沸脉 FuFeiMai ฝูเฟยมาย 

ชีพจรลอยและอัตราเตนเร็วสูงสุด เหมือนมีแตลอยออกไมมีเขา เปรียบคลายกับฟองปุดในหมอนํ้าเดือด  
9.10 ชีพจรปลาวายไป-มา Waving fish pulse 鱼翔脉 YuXiangMai อว่ีเสียงมาย

ชีพจรเหมือนมี เหมือนไมมี เปรียบคลายกับปลาวายไป วายมา 
9.11 ชีพจรกุงเตน Darting shrimp pulse 虾游脉 XiaYouMai เซยีโหยวมาย

ชีพจรเด๋ียวมา เด๋ียวหาย เอาแนไมได เปรียบคลายกับกุงเตนข้ึนมาแลวหลนหายไป 
9.12 ชีพจรหลังคาร่ัว Leaking roof pulse 屋漏脉 WuLouMai อูโลวมาย 

ชีพจรท่ีนานๆ จะมาครั้ง ชวงเวลาไมแนนอน คลายกับหลังคารั่วนาน ๆ จะมีน้ําฝนหยดลงมาหยด 
9.13 ชีพจรยุงเหยิง 

ชีพจรเชือกพันกัน 
Untwining rope pulse 解索脉 JieSuoMai เจี่ยซวอมาย 

ชีพจรท่ีไมแนน ไมหลวม จังหวะไมสมํ่าเสมอ ยุงเหยิงเหมือนเชือกพันกัน 
9.14 ชีพจรดีดลูกหิน Flicking stone pulse 弹石脉 DanShiMai  ต้ันสือมาย 

ชีพจรแข็งแนน เหมือนใชนิ้วดีดลูกหิน 
9.15 ชีพจรเมล็ดถ่ัวกล้ิง Spinning bean pulse 转豆脉 ZhuaiDouMai จว่ัยโตวมาย 

ชีพจรท่ีมาแลวหายไป ยากจะสัมผัสได คลายเมล็ดถ่ัวกล้ิงไป 
9.16 ชีพจรสับสน Confused skipping 

pulse 
麻促脉 MaCuMai หมาชูมาย 

ชีพจรเล็กและเบามาก จังหวะไมสมํ่าเสมอและสับสน 
9.17 ชีพจรวิปริต Anomalous pulse 离经脉 LiJingMai หลีจิงมาย 

ชีพจรท่ีเปล่ียนแปลงอยางฉับพลัน พบในหญิงท่ีกําลังคลอดบุตร 
9.18 ชีพจรปวย Morbid pulse 病脉 BingMai ปงมาย 

ชีพจรท่ีบงช้ีถึงความปวยไข 
9.19 ชีพจรปกติ Normal pulse 平脉  PingMai ผิงมาย 

ชีพจรแบบปกติ 
 



ดัชนีท่ัวไป  393 
 

ดัชนีทั่วไป 
ก 
กลองเสียงและคออักเสบเฉียบพลันและเร้ือรัง 194 
กลุมความเย็น 276 
กลุมท่ีเกิดจากช่ี 276 
กลุมอาการกระดูกคอเส่ือม 240 
กลุมอาการแกรง 275,313,314,320 
กลุมอาการขัดคลอง 250 
กลุมอาการช่ีติดขัด 271 
กลุมอาการปด 204,205 
กลุมอาการเปด 205,206 
กลุมอาการพรอง 275,312,313,320 
กลุมอาการวัยใกลหมดประจําเดือน 322 
กายวิภาค และช่ือตําแหนงของใบหู  96 
การกดเข็ม 20 
การกระตุนเข็มดวยไฟฟา 37 
การเกาเข็ม 21 
การขจัด 51 
การคาเข็มและการถอนเข็ม 28 
การจัดทาผูปวยเพ่ือการแทงเข็ม 12 
การซอยเข็ม 19 
การดีดเข็ม 21 
การไดช่ี (เตอช่ี) 18 
การติดสารเสพติด 357  
การทําปราศจากเช้ือเข็มและอุปกรณ 9 
การทําปลอดการติดเช้ือ 10 
การแทงเข็ม 9 วิธี 29 
การบินเข็ม 23 
การประยุกตใชจุดพิเศษ 59 

 
การปองกันการติดเช้ือ 8 
การปกเข็ม 5 เทคนิค 31 
การปนเข็ม 19 
การฝงเข็ม 12 แบบ 30 
การฝงเข็มศีรษะ 80 
การฝงเข็มหู 94 
การฝกแทงเข็ม 11 
การยํ้าเข็ม 22 
การโยกเข็ม 22 
การรมยารักษาโรค 189 
การรอช่ีและการเรียกช่ี 20 
การระบาย 50 
การรักษาดวยเข็มผิวหนัง 34 
การรักษาดวยเข็มสอดผิวหนัง 36 
การรักษาดวยเข็มสามเหล่ียม 32 
การรักษาโรคดวยเข็มผิวหนัง 148,175,217,227 
การรักษาโรคดวยเข็มสามเหล่ียม 142 
การรักษาโรคดวยเข็มหู 142,148,175,178,181, 
186,199 
การรักษาโรคท่ีพบบอย 132 
การลดลงของไฟม่ิงเหมิน 304 
การเลือกจุดฝงเข็มหู 128 
การวินิจฉัยโรคโดยจุดหู 128 
การเสพติดบุหร่ี 359 
การเสริมบํารุง 49 
การอุน 51 
 



394    ฝงเข็ม รมยา เลม 2 
 

ข 
ข้ันตอนและวิธีการฝงเข็ม 15 
เข็มกรีดหรือพีเจิน 2 
เข็มกลมแหลม 3 
เข็มฉมวกหรือเฟงเจิน 2 
เข็มทูหรือตีเจิน 2 
เข็มนํ้า 41 
เข็มบาง 4 
เข็มบางหรือเหาเจิน 3 
เข็มปลายกลมหรือเหยวียนเจิน 2 
เข็มผิวหนัง 6 
เข็มยาว หรือฉางเจิน 3 
เข็มสอดผิวหนัง 7 
เข็มสามเหล่ียม 5 
เข็มหัวธนูหรือฉานเจิน 2 
เข็มใหญ หรือตาเจิน 3 
ไขสูง 352 
ไขหวัด 172 
ไขหวัดใหญ 341 
 
ค 
ความช้ืนค่ังท่ีผิวหนัง 345 
ความดันโลหิตตํ่า 145 
ความดันโลหิตสูง 139 
ความเย็น 295 
ความเย็นช้ืนตกคาง 309 
ความเย็นตกคาง 316 
ความเย็นในกระเพาะอาหาร 349,350 
ความรอน 352,353 
ความรอนช้ืนเคลื่อนลงลาง 295,305,306 

ความรอนช้ืนในเซ่ียเจียว 286 
ความรอนสะสม 291,292,300,301 
ความรอนสะสมในกระเพาะอาหารและลําไส 345,346 
ความลึกในการแทงเข็ม 18 
ความสัมพันธระหวางใบหูและเสนลมปราณ 95 
ความสัมพันธระหวางใบหูและอวัยวะภายใน 95 
ความหนาวเย็นตกคางในมดลูก 325,327 
คางทูม 343 
 
จ 
จุดเช่ือมโยงเสนวิสามัญท้ังแปด 70 
จุดซูท้ังหา 59 
จุดซูหลัง หรือจุดอวัยวะหลัง 71 
จุดตัด 72 
จุดฝงเข็มใบหู 98 
จุดมู หรือจุดอวัยวะหนา 72 
จุดรวมเหยวียน-ล่ัว 66 
จุดล่ัว 65 
จุดเหอลาง 64 
จุดอิทธิพลท้ังแปด 69 
ใจส่ัน 134 
 
ช 
ช่ีตับขมกระเพาะอาหาร 281 
ช่ีตับติดขัด 225,226 
ช่ีตับติดขัด 258,288,289,316,338,348,349 
ช่ีติดขัดเปล่ียนเปนไฟ 319 
ช่ีติดขัดเลือดค่ัง 188,309,291,292,296 
ช่ีติดขัดเสลดคาง 264 
ช่ีไตพรอง 285,288,289 
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ช่ีปอดและมามพรอง 285 
ช่ีมามพรอง 319 
ช่ีและเลือดติดขัด 150,151,201 
ช่ีและเลือดพรอง 134,135,184, 
210,212,215,235,236,310,311 
 
ต 
ตอมลูกหมากอักเสบ 295 
ตับและไตพรอง 310,322 
ตับและไตเส่ือม 241 
ตับหยางเกิน 215,216 
ตับอักเสบจากไวรัส 338 
ตําแหนงฝงเข็มศีรษะ 80 
ตําแหนงฝงเข็มศีรษะ ฉบับมาตรฐานสากล 88 
ไตพรอง 165,167,169,192,229,319,325,326 
ไตหยางพรอง 278 
 
ท 
ทารกอยูในทาผิดปกติ 335 
 
น 
นอนไมหลับ 232 
นาฬิกาชีวิต 77 
นิ่วในทางเดินปสสาวะ 291 
แนวพ้ืนท่ีฝงเข็มศีรษะ 13 เขต 82 
 
บ 
เบาหวาน 260 
 
 

ป 
ประเภทของเข็ม 1 
ประเภทของเข็มในอดีต 1 
ปวดบริเวณล้ินป 281 
ปวดประจําเดือน 309 
ปวดประสาทดานขางลําตัว 225 
ปวดประสาทใบหนา 220 
ปวดฟน 361 
ปวดศีรษะ 214 
ปอดพรอง 165,166,168,191 
ปอดแหงรวมกับอินพรอง 159,161 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเตอช่ี 23 
ปสสาวะรดท่ีนอน 285 
 
พ 
พิษสุราเร้ือรัง 355 
แพทอง 331 
 
ฟ 
ไฟตับ 159,161 
ไฟตับกําเริบ 221,222 
ไฟตับแกรง 139,140,232 
ไฟตับลามไปกระเพาะอาหาร 264 
ไฟอารมณ 316 
 
ภ 
ภาวะตอมไทรอยดทํางานนอยเกิน 268 
ภาวะตอมไทรอยดทํางานมากเกิน 264 
ภาวะไตเสียหนาท่ีการทํางาน 300 
ภาวะนํ้านมไมพอ 336 
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ภาวะมีบุตรยากในสตรี 325 
ภาวะเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ 304 
ภาวะอสุจิเคล่ือน 299 
 
ม 
มามพรอง 191 
มามพรองและเสลดช้ืน 265 
มามและกระเพาะอาหารพรอง 198,278,331,282 
มามและไตหยางพรอง 258,322 
มุมและความลึกในการแทงเข็ม 17 
ไมมีรอบเดือน 312 
 
ย 
เย็นช้ืนปดก้ันมาม 278 
 
ร 
รอนช้ืนในตับและถุงนํ้าดี 272 
รอบเดือนผิดปกติ 316 
โรคทองผูก 275 
โรคนิ่วนํ้าดีและทางเดินนํ้าดีอักเสบ 271 
โรคพารกินสัน 235 
โรคโพรงจมูกและไซนัสอักเสบ 188 
โรคเย่ือบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ 191 
โรคหลอดเลือดสมอง 203 
โรคหลอดเลือดหัวใจ 150 
โรคหืด 165 
โรคอวน 257 
 
ล 
ลมพิษ 345 

ลมเย็น 158,165,167,172,177,188,341 
ลมเย็นและเสลดอุดตัน 220,221 
ลมรอน 158,173,174,177,188,194,341,346,352,361 
ลมรอนและเสลดอุดตัน 220,222 
ลําไสรอนช้ืน 279 
เลือดค่ังช่ีติดขัด 282,230,232,240 
เลือดติดขัด 151,152 
เลือดพรอง 325,326 
เลือดและอินตับพรอง 225,226 
เลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก 319 
 
ว 
วิธีกระตุนเข็มเพ่ือบํารุงและระบาย 24 
วิธีการใชเครื่องกระตุนเข็มไฟฟา 38 
วิธีการทําปราศจากเช้ือ 10 
วิธีการรักษาโรค 49 
วิธีฝงเข็มศีรษะ 93 
วิธีและเทคนิคการกระตุนจุดหู 130 
 
ส 
สะอึก 348 
สารจําเปนของไตพรอง 185,197,198 
เสนก่ึงกลางศีรษะ 80 
เสนขางศีรษะ 80 
เสลดช้ืนปดก้ัน 258 
เสลดรอน 165,166 
เสลดและความรอนกระตุนใหเกิดลม 235,236 
เสลดและช่ีคั่ง 323 
เสลดและเลือดค่ัง 326,327 
เสลดสะสม 139,141 
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เสลดอุดก้ันปอด 158,160 
เสลดอุดก้ันเสนลมปราณ 225,226 
เสินไมสงบ 134,135 
 
ห 
หยางแกรงอินพรอง 140,141 
หยางช่ีออนแอ 146  
หยางตับแกรง 184 
หยางไตและมามพรอง 180,181 
หยางมามและไตพรอง 159,291,292ล296 
หยางหัวใจและไตพรอง 146,151,153 
หยางหัวใจออนแอ 146 
หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 177 
หลอดลมอักเสบเรื้อรัง 179 
หลักการเลือกจุดฝงเข็ม 55 
หลักท่ัวไปในการรักษาโรค 44 
หลักพ้ืนฐานสําหรับตํารับจุดและการเลือกจุด 53 
หัวใจและมามพรอง 151,152,233,305,306 
หูอื้อและหูหนวก 197 
 
อ 
อัมพาตใบหนา 210 
อาการวิงเวียนศีรษะ 184 
อาหารตกคาง 348,349 
อาหารตกคางในกระเพาะลําไส 279,281 
อินกระเพาะอาหารพรอง 282 
อินของไตพรอง 261 
อินของไตและตับพรอง 236,237,272,291,292,296 
อินไตและปอดพรอง 179,180 
อินพรองเกิดไฟ 134,135,265,362 

อินพรองรวมกับไฟแกรง 299,300 
อินและช่ีพรอง 265 
อินและหยางพรอง 140,141,261 
อุจจาระรวง 278 
ไอ 157 
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