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ทำไมผูเรียบเรียงจึงต้ังช่ือวา “คำในใจ” ทั้งน้ีก็เพราะวา ผูเรียบเรียงมี “คำ” อยูใน

ใจที่จะสื่อสารกับทานผูอานอยูเปนจำนวนมากนั่นเอง 
 
“คำในใจ” ของผูเรียบเรียงมีดังนี้ 
 
เม่ือหลายปมาแลว วิชาแทงเข็มไดมีอาจารยเปดสอนในโรงเรียนแพทยแผนโบราณ

วัดพระเชตุพน (วัดโพธ์ิ) มาแลว และมีผูสนใจเขารับการศึกษาจำนวนหน่ึง และไดเปด
ทำการรักษาโรคดวยวิธีแทงเข็มใหแกคนปวยฟรีดวย และเปนท่ีนิยมรักษาจากคนปวยข้ึน
เรื่อยๆ  

แตเปนที่นาเสียใจและเสียดาย ที่โรงเรียนแพทยแผนโบราณแหงนี้จำตองเลิกลม
กิจการดานการสอนวิชาแทงเข็มไปเลย (ผูเรียบเรียงไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ เลย) 

ทั้งน้ีเนื่องมาจาก พ.ร.บ. ประกอบโรคศิลปะฉบับ พ.ศ. 2525 ไดกำหนดให 

ผูทำการรักษาโรคดวยการแทงเข็มนั้นจะตองมีใบรับรองจากสถาบันการแพทย 

แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน และกำหนดวาการแทงเข็มเปนวิชาทางการแพทย

แผนปจจุบัน (ชั้นหนึ่ง) 

 
เมือ่กฎหมายไดตราขอบญัญตัอิอกมาเชนนัน้ บรรดาหมอแทงเขม็จากโรงเรียนแพทย

แผนโบราณแหงวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) และจากสถาบันอื่นๆ ก็เปนหมอเถื่อนไป 

เหตุที่ไดออก พ.ร.บ. ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2525 ออกมาครั้งน้ี ก็เพราะนาย
แพทยไทยของเราไดไปศึกษาวิชาแทงเข็มมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนหลายคน (ทราบ
วารัฐบาลจีนใหทุนหมอไปเรียนจังหวัดละ 3 คน) และตามโรงพยาบาลของรัฐก็ไดเปด
แผนกรักษาโรคดวยการแทงเข็มขึ้นหลายแหง เชน ร.พ. ศิริราชพยาบาล ร.พ. ราชวิถี และ 
ร.พ. รามาฯ เปนตน 

 
ตลอดเวลาหลายปที่ผู เรียบเรียงเฝาติดตามสังเกต และสดับรับฟงขาวการ

เคลื่อนไหวของหมอแทงเข็มจากสถาบันเหลาน้ีอยูตลอดมาวา หมอแทงเข็มเหลาน้ันไดใช
วิชาการดานนี้รับใชประชาชนคนปวยอยางไร และไดพัฒนากาวหนาไปถึงไหนกันบางแลว 

ผูเรียบเรียงหมายความวา นายแพทยเหลานั้นไดใชวิชาแทงเข็ม รักษาโรคที่สำคัญๆ 
ใหแกคนปวยมากนอยเพียงไรนั่นเอง 

ขาวที่ผูเรียบเรียงไดสัมผัสรับรูมีดังนี้ 
“นายแพทย... แหง ร.พ. ... ใชวิธีฝงเม็ดผักกาดลดความอวน”  
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และเมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.พ. ลงขาววา 
“แพทยรามาฯ พบวิธีฝงเข็มรักษาโรคจมูกอักเสบ” ในเน้ือขาวกลาววา “..... 

ปจจุบันทางหนวยเวชปฏิบัติทั่วไป ไดนำการฝงเข็มมาใชในการรักษาโรคภูมิแพตางๆ” 
และไดดูทางโทรทัศน สัตวแพทยใชวิธีแทงเข็มใหชาแกวัว แลวทำการผาตัด (ทราบ

มาวาสัตวแพทยของไทยไปเรียนวิชานี้ 3 นาย เมื่อป พ.ศ.2527) 
อีกขาวหนึ่งที่ผูเรียบเรียงไดรับทราบคือ นายแพทยแหง ร.พ. พัทลุง ทานหนึ่งรักษา

อาการติดยาเสพติด (เฮโรอีน) ดวยการแทงเข็มไดผลดี คุณหมอกัญญา สิทธิพันธ ทานก็
เคยใหสัมภาษณหนังสือพิมพ ป พ.ศ.2526 ครั้งหน่ึงและในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2527  
นายแพทยไทย 9 คน ที่ไปสัมมนาเรื่องน้ีที่กรุงปกกิ่ง ยอมรับวา “เสนควบคุม 12 เสน” 
(ตามทฤษฎีแทงเข็มของหมอโบราณ) นัน้มอียูจรงิ (เกีย่วกบัเสนควบคุม 12 เสน และเสน
พเิศษ 8 เสน ผูเรยีบเรยีงไดแลกเปลี่ยนกับนายแพทยมาบาง 2–3 คน นายแพทยเหลานี้ 
“งง” ไมยอมเชื่อวา “มี”) 

นอกจากขาวดังกลาวน้ีแลว เม่ือป พ.ศ. 2527 ผูเรียบเรียงไดรับคนปวยเปน
อัมพาตครึ่งซีกผูหนึ่ง หลอนเปนพยาบาลประจำสถาบันพยาบาลแหงหนึ่ง ซึ่งสถาบัน
พยาบาลแหงนั้นก็เปดรักษาโรคดวยการแทงเข็ม ผูเรียบเรยีงจึงถามหลอนวา 

“ทำไมหมอที่โรงพยาบาลไมแทงเข็มรักษาโรคใหคุณเลา” 
หลอนตอบวา 
“ฉนัไมทราบ เพราะทานแนะนำใหไปรักษา ร.พ. ประสาท ฉนัก็ไปรักษาอยูหลายเดอืน

แตก็ไมดีขึ้น” 
ปจจบุนันีว้ชิาการแพทยแผนปจจบุนักาวหนาทัง้ดานเทคโนโลยีและวทิยาศาสตรมาก 

แตยังไมสามารถพิชิตโรคอัมพาตไดอยางมีประสิทธิผล มีแตการรักษาดวยวิธีแทงเข็ม
เทานั้นที่พิชิตโรคอัมพาตนี้ได 

แตทำไมผูเรียบเรียงจึงไมไดรับขาวคืบหนาแตประการใดจากสถาบันอันทรงเกียรติ
เหลานั้น แลวเหตุไฉนจึงเสนอใหตรา พ.ร.บ. ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2525 ออกมา 

นี่ไมเปนการ “ผูกขาด” วิชาการดานนี้ไวเพียงเฉพาะกลุมหรือพวกพองของตัว 
ดอกหรือ ในใจของผูเรียบเรียงอดสงสัยไมไดวา ผูที่ผานสถาบันของประเทศจีนมาแลวนั้น
ตองไดศึกษาเร่ืองของเสนควบคุม 12 เสน และเสนพิเศษ 8 เสน และจุดตางๆ มาแลว
อยางแนนอน 

แตทำไมแพทยเหลาน้ันเพิ่งมายอมรับวา “เสน” นั้นมีจริง และเปนเสนท่ีไมปรากฏ
ในสรีรวิทยา และกายวิภาคศาสตร 

นีแ่สดงใหเหน็วาแพทยเหลานัน้ไปเรยีนวชิานีต้าม “แฟชัน่” เทานัน้เอง หาไดเลือ่มใส
ศรัทธาในวิชาการแขนงนี้อยางจริงจังไม เมื่อไมเช่ือ ไมศรัทธาก็ขาดการคนควาทดลอง เพื่อ
สะสมประสบการณจึงมีแตสรางขาวฮือฮา เปนครั้งคราวเร่ืองลดความอวน เร่ืองภูมิแพ 
เทานั้น 
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วิธีหาตำแหนงของจุดมี 3 วิธี คือ 

(1) ใชวิธีวัดแบงสัดสวน 

การวัดโดยวิธีนี้ เปนการกำหนดระยะทางระหวางสวนตาง ๆ ของรางกาย แบงออก
เปนจำนวนที่แนนอน โดยมีการกำหนดใหสวนยอย เปน 1 หนวย ( 1 หนวยเทากับ 1 นิ้ว
ของคนปวย) เชน จากขอบบนของกระดูกหัวเหนา ถึงดานบนของกระดูกสะบา ที่จุดตูป 
(G. 35) 177 ทางดานหนา และทางดานหลังที่ตำแหนงของจุดเหวยจง (V.U. 40) 285 
อยูตรงกลางขอตัดใตรอยพับเขา กำหนดเทากับ 20 นิ้ว เทากันท้ังดานหนาและดานหลัง 
ฉะน้ันตองเขาใจวา 1 นิ้วก็คือ 1 ใน 20 สวนน่ันเอง และน้ิวนี้เปนมาตราสวน ในการวัด
ระยะหาตำแหนงของจุดท่ีแนนอนและถูกตองในการแทงเข็ม และนิ้วน้ีก็ใชรวมถึงความลึก 
และความตื้นของระยะที่แทงเข็มไปตรงจุดนั้น ๆ ดวย 

ตารางขางลางนี้ เปนนิ้วที่กำหนดจากสวนตาง ๆ ในตัวของคนทุกคน (ดูตารางการ
วัดสัดสวน) 

(2) วิธีวัดดวยนิ้วมือ 

การวัดดวยนิ้วมือนี้สะดวกและงายมาก แตมีการคลาดเคลื่อนบาง คือไมคอยแนนอน
หรือแมนยำนัก วิธีใชนิ้ววัดมีดังนี้ 

(ก) ใชนิ้วกลาง ใหถือวาระยะหางระหวางรอยตัดขอนิ้วอันท่ี 2 ของนิ้วกลางยาว 
 เทากับ 1 นิ้ว 
(ข) ใชหัวแมมอื คอืใชความกวางของขอท่ีหน่ึงของน้ิวหัวแมมือของคนปวยเทากับ  

 1 นิว้ ( 1 นิ้วขวางของหัวแมมือ) 
(ค.) วัดดวยนิ้ว 2 นิ้ว คือ ใชเรียงนิ้วชี้กับนิ้วกลาง ถือเอาความกวางของ 2 นิ้วนี้  

 เทากับ 1.5 นิ้ว 
(ง) วัดดวยนิ้ว 4 นิ้ว คือใชนิ้วทั้ง 4 นิ้ว ไดแกนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วกอย  

 วางเรียงกัน ความกวางของนิ้วทั้ง 4 นี้ เทากบั 3 นิ้ว (ดูภาพ ก ข ค ง) ต
ัว
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ภาพแสดงการวัดสัดสวนของรางกาย 
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ตารางวัดสัดสวน 

ตำแหนง ระยะทางระหวาง นิ้ว หมายเหตุ 

ศีรษะ 
 

กับ 
 

คอ 

จากแนวผมดานหนาถึงแนวผมดานหลัง 12 สัดส วนเหล า น้ีถื อว า เปนมาตรฐาน  
วัดจากหนาผากถึงคอ ถาแยกแนว 
ไรผมไมได ใหถือวาระยะระหวางสวน 
แบนของกระดูกระหวางคิ้ว(Glabelia) 
ไปจนถึงจุดตาจุย (T.M.14) 14 เทากับ 
18 นิ้ว 

จากจุดอิ้นถาง (E.M. 2) ถึงแนวแนว
ผมหนาผาก 

3 

จากแนวผมดานหลัง ถึงจุดตาจุย 
(T.M.14) 14 

3 

จากแนวผมบริเวณขมบัซาย ถงึแนวผม 
บรเิวณขมับขวา (จุดเถาเหวย G. 8) 
150, 9 9 

สัดสวนนี้เปนมาตรฐานตามแนวขวางของ
ศีรษะ ระยะหางระหวางปลายปุมกกห ู
ของกระดูก-ขมับ (Mastoid processes) 
จะนำมาใช เมื่อไมอาจกำหนดแนวไรผม
ตรงบริเวณขมับไดชัดเจน จากปลายกระดูกกกหูซาย ถึงปลาย 

กระดูกกกหขูวา (Mastoid processes) 

จากลกูกระเดอืก ถงึเทยีนท ู(T.M.22) 30 
จากเหรินอิ๋ง (G. 9) 151 ซาย ถึง 
เหรินอิ๋ง (G. 9)151 ขวา ขอบหนาของ
กลามเนื้อคอ 

4 

3 

สดัสวนนีเ้ปนมาตรฐานตามแนวตัง้ของคอ 

สัดสวนนี้เปนมาตรฐานตามแนวขวาง 
ของคอ 

อก 
 

กับ 
 

ชองทอง 

จากเทียนทู (J.M. 22) 30 ถึงซานจง 
(J.M. 17) 35 

6.8 สัดส วนนี้ เปนมาตรฐานตามแนวตั้ ง 
ของสวนอกความกวางของซ่ีโครง 1 ซี ่ 
กบัความกวางขวางของชองระหวางกระดูก
ซีโ่ครงหนึง่ถอืวาเทากบั 1.6 นิว้ 

จากปลายลางของกระดูกสนัอก  
(ลิ้นป) ถึงสะดือ 8 

สดัสวนนีเ้ปนมาตรฐานของการวดัตามแนวตัง้ 
(นัง่หรอืยนื) กระดกูลิน้ปเทากบั 0.5 นิว้ 

จากสะดือ ถึงขอบดานหนาของกระดูก 
หัวเหนา ตรงชวี่กู (J.M. 2) 50 5 

มาตรฐานนี้เปนการวัดตามแนวตั้งใน
บริเวณทองนอย 

จากหัวนมซาย ถึงหัวนมขวา 8 

8 

สัดสวนน้ีมาตรฐานของการวัดตามแนว
ขวางบริ เวณอกและชองทอง ผูหญิง 
มักใชจุดกึ่งกลางของไหปลารา จากจุดกึ่งกลางของไหปลาราซาย  

ถึงจุดกึ่งกลางของไหปลาราขวา  
(แนวดิ่ง) ลงตรงกับหัวนม 

สวนแขน 

จากรอยตัดของรักแรดานหนาถึง
กระดูกซี่โครงที่ 11 8 

สัดสวนน่ีเปนมารตฐานตามแนวต้ังทาง
ดานขางของสวนอก 

จากรอยตัดของรักแรดานหนา ถึงรอย
พับขอศอก (Cubital Crease) 

12 
9 
 

12 

สัดสวนนี้เปนมาตรฐานการวัด ตามแนว
ตั้งของแขนและระยะหางน้ีเทากันทั้งดาน
ใน ดานนอก 

จากรอยพับขอศอก ถึงรอยพับขอมือที่ 
ฉือ่เจอ (P. 5) 56 ถงึไทหยวน (P. 9) 60 

ต
ัว
อ
ย
่าง
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