
จุดฝังเข็มที่ใช้ Acupuncture Point       

Part   Point  R L Point R L Point 

Head   หยา่เหมิน (GV15) 2J1   哑门   ทิงกง (SI19) 1C2  听宫   ซ่วยกู่ (GB8) 1G8 率谷 

   ฟิงฝู๋  (GV16) 2J2      风府   ทิงฮุ่ย (GB2) 1G2    听会   หยางไป๋ (GB14) 1GE 阳白 

   ไป๋ฮุ่ย (GV20) 1J2 百会   อ๋ิงเซียง (LI20) 1A1迎香   เฟิงฉือ (GB20) 2G0 风池 

   เสินถิง (GV24) 1J6    神庭   ต้ีชาง (ST4) 1B4  地仓   โถวเหวย่ (ST8) 3B5      头维 

   เทียนทู (CV22) 2H0 天突   เจ๋ียเชอ (ST6) 1B6 颊车   อ้ีเฟิง (TE17) 1F0 翳风 

   เหลียนเฉวียน (CV23) 2H1廉泉   เซ่ียกวน (ST7) 1B7下关   เข่ียวซุน (TE20) 1F3 角孙 

   ซ่ือเสินชง (EX-HN1) 1R1四神聪   เอ่อร์เหมิน (TE21) 1F4耳门   ไท่หยาง (EX-HN5) 1R5   太阳 

   อ๋ินถาง (EX-HN3) 1R3 印堂   ซือจู๋คง (TE23) 1F6丝竹空   จัน่จู๋ (BL2)  1D2         攒竹 

   อาซ่ือ.....................จุด      เฟิงเหมิน (BL12) 5D2     风门 

        เกาฮวง (BL43) 5DT                   膏肓 

          

Body   จงจ๋ี (CV3) 4H2 中级   เจียนจ่ิง (GB21) 6G0    肩井   เฟ่ยซู (BL13) 5D3            肺俞  

   กวนหยวน (CV4) 4H3 关元   เจียนอว๋ี (LI15) 6A9       肩髃   เก๋อซู (BL17) 5D7      膈俞 

   ซ่ีไห่ (CV6) 4H5 气海   เจียนเหลียว (TE14) 6FA 肩窌   กนัซู (BL18) 5D8             肝俞 

   จงหว่าน (CV12) 4HB            中脘   เจียนเฉียน (EX-UE12) 6U4肩前   ผีซู (BL20) 5DA               脾俞 

   ถานจง (CV17) 3H1 膻中   เจียนจิน (SI9) 6C4      肩贞    เวย่ซู (BL21) 5DB            胃俞 

   เยาหยานกวน (GV3) 5J2  腰阳关   เน่าซู (SI10) 5C0               臑俞   เซ่ินซู (Bl23) 5DD            肾俞 

   ม่ิงเหมิน (GV4) 5J3 命门   เทียนจง (SI11) 5C1          天宗   ตา้ฉางซู (BL25) 5DF  大肠俞 

   ตา้จุย (GV14) 2J0 大椎   ป่ิงเฟ่ิง (SI12) 5C2            秉风   หวนเท่ียว (GB30) 8G1    环跳 

   อาซ่ือ...................จุด   เจียงจี (EX-B2) 5T0         夹脊   จ้ือเปียน (BL54) 5E6    秩边 

          

Arm R L  R L  R L  

   เหอกู่ (LI4) 7A4 合谷   ทงหล่ี (HT5) 6Q5 通里   ฉือเจ๋อ (LU5) 6K2 尺泽 

   โส่วซานหล่ี (LI10) 6A4 手三里   เสินเหมิน (HT7) 6Q7 神门   ข่งจุย้ (LU6) 6K3 孔最 

   ชว่ีฉ่ือ (LI11) 6A5 曲池   เน่ยกวน (PC6) 6N4      内关   เล่ียเชวีย (LU7) 6K4 列缺 

   จงจู่ (TE3) 7F3 中渚   ตา้หลิน (PC7) 6N5 大陵   ชว่ีเจ๋อ (PC3) 6N1 曲泽 

   หยางฉือ (TE4) 6F0        阳池   เหลากง (PC8) 6N6 劳宫   ปาเสีย (EX-UE9) 7U5 八邪 

   ไวก่วน (TE5) 6F1 外关   โฮ่วซี (SI3) 7C3 后溪    

   จือโกว (TE6) 6F2 支沟   วา่นกู่ (SI4) 7C4 腕骨    

   อาซ่ือ....................จุด       

          

Leg   ฝทูู๋  (ST32) 8B1 伏兔   ซานอินเจียว (SP6) 8L6 三阴交   ไท่ชง (LR3) 8P3 太冲 

   เหลียงชิว (ST34) 8B3 梁丘   ต้ีจี (SP8) 8L8                    地机   เฟิงซ่ือ (GB31) 8G2 风市 

   จู๋ซานหล่ี (ST36) 8B5 足三里   อินหลิงเฉวียน (SP9) 8L9阴陵泉   หยางหลิงเฉวียน (GB34) 8G5阳陵泉 

   เถียวโข่ว (ST38) 8B7 条口   เซว่ียไห่ (SP10) 8LA    血海   เสวียนจง (GB39) 8GA        悬钟 

   เฟิงหลง (ST40) 8B9 丰隆   ไท่ซี (KI3) 8M3               太溪   ชิวซวี (GB40) 8GB              丘墟 

   เจ่ียซี (ST41) 8BA 解溪   เจา้ไห่ (KI6) 8M6             照海   ต้ีอู่ฮุ่ย (GB42) 8GD              地五会 

   เน่ยถิง (ST44) 8BD 内廷   ฟู่ ลิว (KI7) 8M7               复溜   เสียซี (GB43) 8GE               侠溪 

   เฉิงซาน (BL57) 8E2 承山   อินกู่ (KI10) 8MA            阴谷   หล่ีเน่ยถิง (EX-LE)     里内廷 

   คุนหลุน (BL60) 8E5 昆仑   เหวย่จง (BL40) 8D4        委中   เฮ่ยต่ิง (EX-LE2) 8W2         鹤顶 

   เซินไม่ (BL62) 8E7 申脉   ปาเฟิง (EX-LE10) 8WA 八风   จู๋หลินซี (GB41) 8GC             足临泣 

   ชีเหยยีน (EX-LE5) 8W5   หลิงโฮ่ว (EX-LE **)          陵后    

   อาซ่ือ.....................จุด       



 
 

Complication    คร้ังน้ี   □  ไม่มี □ มี ......................................................................................................... 

ฝังเขม็เสร็จเวลา..................................................น. 

ถอนเขม็เวลา......................................................น. 

แพทย.์...........................................................           จาํนวนเขม็......................................................เล่ม 

ลงช่ือ จนท.............................................................. 

 
สัญลักษณท่ีใช 

   /     =  ปกเข็ม (xxx-18-xx) ดูดานลาง        =  ปก 3 เข็ม (xxx-19-65) 
         =  ปลอยเลือด (xxx-18-55)   C   =   Continuous wave (xxx-18-01) 

  Δ    =  รมโกฎ (ดูดานลาง)   D   =   D-D wave (xxx-18-01) 

  O    =  เข็มอุน (xxx-18-07)   I    =   Intermittant wave (xxx-18-01) 
 
รหัสการปกเข็ม 
999-18-11 Double-handed needle insertion 
999-18-15 Skin-spreading needle insertion 
999-18-16 Insertion of needle with tube 
 
รหัสการรมโกฎ (Moxibustion) 
999-18-69 Direct moxibustion 
999-18-78 Indirect moxibustion 
999-18-79 Moxa cone moxibustion 
999-18-83 Suspended moxibustion 
 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจากรายการหัตถการการแพทยแผนจีนของ ICD-10-TM) 
 
 
รหัสการฝงเข็มตามระบบ ICD-10-TM 
1 _________________ 2 _________________ 3 _________________ 4 _________________ 
5 _________________ 6 _________________ 7 _________________ 8 _________________ 
9 _________________ 10 _________________  
__________________________________________________________________________________________ 
 
ผูใหรหสั …………………………………………………. 
 
 


