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 U78  Diseases in Chinese Medicine 
 
 U78.0  Diseases in internal medicine 
  
 U78.00  General diseases in internal medicine 
 

U78.000 Yin disease  (3.1.1) 
    陰病  (阴病)  Yīn bìng 

 โรคอิน (1) โรคที่เกิดขึ้นในเสนลมปราณอินทั้งสาม (2) เปนคําเรียกโดยทัว่ไปของโรคที่มีภาวะพรอง  ภาวะเย็น 
 
  U78.001 Yang disease  (3.1.2) 
    陽病  (阳病)  Yáng bìng 

 โรคหยาง  (1) โรคที่เกิดขึ้นในเสนลมปราณหยางทั้งสาม  (2) คําเรียกโดยทั่วไปของโรคที่มีภาวะแกรงเกิน  
ภาวะรอน 

 
U78.002 Cold damage  (3.1.3) 

    傷寒 (伤寒)  Shāng hán 

 โรคซางหาน  (1) ความหมายอยางกวางหมายถึงโรคใดๆ ที่เกิดจากพิษภัยภายนอกทําใหมีไข  (2) ความหมาย
อยางแคบหมายถึงโรคที่เกิดจากถูกพิษเย็น  มอีาการสําคัญไดแก  ไข  ไมมีเหง่ือ  ปวดศีรษะ  ชีพจรลอยแนน 

 
  U78.003 Miscellaneous disease  (3.1.4) 
    雜病  (杂病)  Zá bìng 

                        โรคอ่ืนๆ (จาปง)  โรคทางอายุรกรรมภายในที่นอกเหนอืจากโรคที่เกิดจากถูกพษิภายนอกหรือโรคซางหาน 
 
  U78.004 Six-meridian disease  (3.8.3)  
    六經病  (六经病) Liù jīng bìng 

 โรคของเสนลมปราณทั้งหก  ชื่อเรียกโดยทั่วไปสําหรับโรคของเสนลมปราณไทหยาง  หยางหมิง  เสาหยาง   
ไทอิน  เสาอิน  และเจวอิน 

 
 U78.01  Diseases of upper gastrointestinal tract 
  
  U78.010 Dampness damage  (3.1.9)   
    傷濕  (伤湿)  Shāng sh 

โรคจากชื้น  โรคที่เกิดจากไดรับพิษภยัชื้นจากภายนอก  หรือเกิดจากความชื้นภายในอุดกั้นกระเพาะอาหาร
และลําไส 

   
U78.011 Stomach duct pain  (3.1.82)  

    胃脘痛  (胃脘痛) Wèi wǎn tong 

 เจ็บกระเพาะอาหาร  อาการเจ็บที่ทองสวนบนตรงใตล้ินป  กลไกของโรคทางแพทยแผนจีนเกิดจากพิษหนาว
หรือรอนแทรกเขาอาหารที่รับประทาน  อินหยางและชีก่ับเลือดพรอง  ชีแ่ละเลือดติดขัด  ทําใหชี่ของกระเพาะ
อาหารไมสามารถเคล่ือนลงไดตามปกติ  เกิดอาการเจ็บขึ้น  นอกจากโรคของกระเพาะอาหาร  อาการเจ็บ
กระเพาะอาหารยังเกี่ยวของกับโรคของลําไส  ตับออน  ถุงน้ําดี  ตับ  มาม  รวมทั้งโรคหัวใจ   

 
  U78.012 Gastric fullness  (3.1.83) 
    脘痞  (脘痞)       Wǎn pǐ; 

    心下痞  (心下痞) Xīn xià pǐ 

ทองอืด  อาการที่รูสึกทองบวมตึงจนแนนไมสบาย    กลไกของโรคทางแพทยแผนจีนเกิดจากชี่ของตับและ
กระเพาะอาหารติดขัด  หรือชีข่องมามและกระเพาะอาหารพรอง  ทําใหไมสามารถยอยและลําเลียงอาหารได
ตามปกติ  เปนอาการที่มักพบกับโรคของกระเพาะอาหาร  ตับ  ถุงน้ําดี  ตับออน  และมาม 
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  U78.013 Vomiting  (3.1.86) 
    嘔吐  (呕吐)  Ǒu tù 

อาเจียน  อาการที่อาหารและของเหลวที่อยูในกระเพาะพุงกลับออกมาทางปาก  กลไกของโรคทางแพทยแผน
จีนเกี่ยวของกับสาเหตุใดๆ  ที่ทําใหกระเพาะอาหารไมสามารถยอย  และพาอาหารใหเคล่ือนลงตอไปได
ตามปกติ   ทําใหชี่ของกระเพาะอาหารไหลยอนขึ้นขางบน  นอกจากโรคของกระเพาะอาหารแลว  โรคของตับ  
ถุงน้ําดี  ตับออน  และลําไส  รวมทั้งโรคน้ําในหูไมเทากัน  แพทอง  การบาดเจ็บในกะโหลกศีรษะ  ถูกพิษจาก
ยา  เปนลมแดด เมารถ  เมาเรือ  การทํางานของอวัยวะภายในวาย  ลวนทําใหเกิดอาการอาเจียนไดทั้งส้ิน 
 

  U78.014 Acid vomiting  (3.1.87)   
    吐酸  (吐酸)  Tǔ suān 

กรดไหลยอน  ภาวะที่มกีรดในกระเพาะซ่ึงเปนของเหลวรสเปร้ียวไหลยอนขึ้น  ซ่ึงอาจกลืนกลับลงไปได  หรือ
อาเจียนออกมาเปนน้ําเปร้ียว 
 

U78.015 Gastric upset  (3.1.88) 
    嘈雜  (嘈杂)  Cáo zá 

ไมสบายทอง   อาการที่รูสึกวาทองวาง  คลายจะหิวแตก็ไมอยากกิน  คลายจะเจ็บแตก็ไมเจ็บ  คลายจะรอน
แตก็ไมรอน  รูสึกราวที่ใตล้ินป  เปนอาการที่ยากจะบรรยาย  กลไกของโรคทางแพทยแผนจีนเกิดจากอาหาร
แสลงตอกระเพาะอาหาร  กระเพาะอาหารถูกเย็น  หรือมีภาวะรอนในกระเพาะอาหาร  รวมทั้งภาวะยินและ
เลือดพรอง  ตับและกระเพาะอาหารทํางานไมประสานกนั  โรคที่พบอาการน้ีไดแกโรคของกระเพาะอาหารและ
หลอดอาหาร  ถุงน้ําดีบวม  ตับออนบวม  เปนตน 
 

  U78.016 Hiccup  (3.1.89)  
    呃逆  (呃逆)  È nì; 

    噦  (哕)   Huì   

สะอึก  อาการสําคัญคือสะอกึมีเสียงดังเปนจังหวะส้ันๆ  สะอกึติดตอกันโดยควบคุมไมได  สาเหตุเกิดจากการ
รับประทานอาหารที่เปนของเย็น  ของสด  อาหารเผ็ด  หรือถกูกระทบกระเทือนทางอารมณ  โกรธ  ทําใหชี่ที่
อยูตามแนวกะบังลมไหลเวียนไมคลอง  นําพาใหชี่ของกระเพาะอาหารพุงขึ้นขางบน  เปนโรคที่สังกัดโรคพิเศษ 
 

  U78.017 Dysphagia-occlusion  (3.1.90) 
    噎膈  (噎膈)  Yē gé 

กลืนอาหารไมลง  อาการกลืนอาหารไมคลองหรืออาหารเคล่ือนผานหลอดอาหารไมได  กลไกของโรคทาง
แพทยแผนจีนเกิดจากมีภาวะชี่ติดคาง  ความรอนค่ังคาง  เสลดจับตัว  เลือดค่ัง  ขาดสารน้ํา  เปนอาการของ
โรคท่ีหลอดอาหาร  นอกจากนั้นโรคของกระเพาะอาหาร  ทรวงอก  กะบังลม  หัวใจ  ชองปาก  และลําคอ  
ตลอดจนโรคที่เกี่ยวของกับการอุดตันและปวด  การหดลีบ  อัมพาต   โรคเกี่ยวกับลมก็ทําใหเกิดอาการขางตน
ไดทั้งส้ิน 
 

  U78.018 Stomach reflux  (3.1.91) 
    反胃  (反胃)  Fǎn wèi; 

    胃反  (胃反)     Wèi fǎn 

กระเพาะอาหารอุดตัน (อาหารในกระเพาะไหลยอน)  อาการสําคัญคือตึงแนนที่บริเวณใตล้ินป  อาเจียน
ออกมาเปนอาหารที่ไมยอย  แครับประทานลงไปไมนานก็อาเจียนออกมาทันที  สาเหตุเกิดจากปวยดวยโรคของ
กระเพาะอาหารหรือลําไสเปนเวลานาน  การผาตัดทาํใหกระเพาะอาหารบาดเจ็บ  หรือมกีอนเนื้องอกในชอง
ทอง  ทําใหอาหาร  เสลด  ชี่  และเลือดอุดตันภายในกระเพาะอาหาร  ชีข่องกระเพาะอาหารจึงไหลทวนขึ้น  
เปนโรคที่สังกัดโรคอวัยวะภายในอุดตัน 
 

  U78.019 Block and repulsion (disease)  (3.1.92)   
    關格  (关格)  Guān gé 

    ปสสาวะไมออกอาเจียนไมหยุด   มีอาการทั้งปสสาวะไมออกและอาเจยีนไมหยุดเกิดขึ้นพรอมกัน 
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 U78.02  Diseases of lower gastrointestinal tract  
 
  U78.020 Dysentery  (3.1.10) 
    痢疾  (痢疾)  Lì jí 

บิด  โรคติดตอที่เกิดจากเชื้อโรคเขาไปสะสมอยูในลําไส  ปดกั้นการเคล่ือนไหวของชี่  และทําใหเสนเลือดที่
ลําไสเสียหาย  อาการสําคัญคือปวดทอง  ทองเสีย  ปวดเบงที่กน  ถายเปนหนองปนเลือด 
 
 

  U78.021 Epidemic toxin dysentery  (3.1.11) 
    疫毒痢  (疫毒痢) Yì dú lì 

บิดเปนพิษ  เปนบิดแบบรายแรง  เกิดจากเชื้อโรคที่เปนพิษรอนชื้นเขาสูรางกายแลวทาํลายหลอดเลือดบริเวณ
ลําไส  และเขาสูเยื่อหุมหัวใจ  ชักนาํใหลมของตับเกิดการปนปวนขึ้นภายใน  อาการสําคัญคือมีไขสูง  ปวดทอง  
ถายเปนหนองปนเลือด  จนกระทั่งชัก  หมดสติ  แขนขาเย็น  หนาเขียว 
 

U78.022 Intermittent dysentery  (3.1.12) 
    休息痢  (休息痢)  Xiū xí lì 

บิดเรื้อรัง  เกิดจากพิษภัยค่ังคางอยูภายในรางกาย  ทําใหเกิดภาวะเปนบิดเร้ือรัง  จนชี่และเลือดของมามกับ
กระเพาะอาหารสึกหรอ  มีอาการปวดเสียดทองเปนเวลานาน  หรือเปนๆหายๆ  ปวดเบงที่กน  ถายอุจจาระ
เหลวเละ  หรือในอุจจาระมีเลือดปน 
 

  U78.023 Food-denying dysentery  (3.1.13) 
    噤口痢  (噤口痢) Jìn kǒu lì 

บิดไมยอมรับประทานอาหาร (โรคบิดที่มีอาการไมอยากรับประทานอาหาร)  มักเกิดจากเชื้อบิดที่เปนพิษ
รอนชื้นค่ังคางสะสมในลําไสทําลายชี่และอิน  มอีาการคล่ืนไสอาเจียน  รับประทานอาหารไมลง  ถายอุจจาระถี ่ 
รางกายซูบผอม 
 

  U78.024 Cholera  (3.1.14) 
    霍亂  (霍乱)  Huò luàn 

อหิวาตกโรค  เปนโรคระบาดรายแรง  เกิดจากการรับประทานอาหารที่ปนเปอนเชื้ออหิวาตเขาไปทําอันตราย
ตอกระเพาะอาหารและลําไส  ทําใหไมสามารถควบคุมการลําเลียงน้ําและอาหาร  อาหารที่ยอยแลวและไมได
ยอยปะปนกัน  เกิดอาการอาเจยีนและทองรวงรุนแรงอยางทันทีทันใด  ขอบตาเวา  เปนตะคริวที่ขา  รางกาย
ขาดน้ําอยางรุนแรง  จะหมดสติและอาจตายไดในเวลาส้ันๆ 
 

U78.025 Dry cholera  (3.1.15) 
    乾霍亂  (干霍乱) Gàn huò luàn 

อหิวาตกโรคแบบแหง  มีอาการจกุเสียดทองฉับพลันและแนนที่ใตล้ินป  พรอมกับอยากอาเจียนแตไมอาเจียน  
อยากถายแตถายไมออก 
 

  U78.026 Diarrhea  (3.1.94) 
    泄瀉  (泄泻)  Xiè xiè; 

    下利  (下利)  Xià lì; 

    泄瀉病  (泄泻病)   Xiè xiè bìng 

อุจจาระรวง  มีความถี่ในการขบัถายมากขึ้น  อุจจาระเหลวมากกวาปกติ  ในการแพทยแผนจีนตําแหนงของ
โรคอยูที่ลําไส  แตสาเหตุของโรคอยูที่มามและกระเพาะอาหาร  นอกจากนั้นยงัมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับ
ตับและไต 
 

  U78.027 Chronic diarrhea  (3.1.95) 
    久泄  (久泄)  Jiǔ xiè 

ทองเสียเรื้อรัง  มอีาการทองเสียติดตอกัน 2 เดือนขึ้นไป   สาเหตุเกิดจากภาวะทองเสียที่เปนติดตอกันนานไม
หายทาํใหมามและไตออนแอ  หรือมามกับตับทํางานประสานกัน  เปนโรคที่สังกัดโรคอุจจาระรวง 

 

 

 
 



5 
 

  U78.028 Constipation  (3.1.93) 
    便秘  (便秘)  Biàn mì 

ทองผูก  อุจจาระแข็ง  ถายออกยาก  ตองใชเวลาในการขับถายอจุจาระนาน  หรือแมจะใชเวลาไมนานหาก
ขับถายยากก็นับเปนอาการทองผูกดวย  กลไกของโรคทางแพทยแผนจีนเกีย่วของกับภาวะรอนค่ังในกระเพาะ
อาหารและลําไส  หรือมภีาวะหยางพรองทําใหอุจจาระแข็งตัวจากความเย็น  ชี่  เลือด  และอินพรอง  หรือมี
กอนในชองทองกดทับลําไส  อาการทองผูกนอกจากจะพบในโรคของลําไสแลว  โรคของทวารหนกั  กลามเนื้อ
ออนแรง  อัมพาต  กอนในชองทองกดทับลําไส  โรคที่มีไขสูง  รับประทานยาขับระบายมากเกินไป  
รับประทานอาหารที่มีลักษณะรอนแหงมากเกินไป  การผาตัด  การทาํงานของรางกายเส่ือมถอย  เหลานี้ลวน
ทําใหเกิดอาการทองผูกไดทั้งส้ิน 
 

U78.029 Splenic constipation  (3.1.96) 
    脾約  (脾约)  Pí yuē 

ทองผูกที่มีสาเหตุจากมาม  สวนใหญเกิดจากพิษรอนแหงจับตัวขึ้นภายในรางกาย  ขาดสารน้ําและอิน  หรือมี
ภาวะมามพรอง  ทําใหการทาํหนาที่ลําเลียงไมดี  พิษเย็นจับตัว  การเคล่ือนไหวของลําไสชาลง  ทําใหอุจจาระ
แข็งขับถายลําบาก  หรือตองใชเวลานานกวาจะถายออกแตละกอน  เปนโรคทีสั่งกัดโรคอวัยวะภายในอุดตัน 

 
 U78.03  Diseases of abdomen and internal organs  
 
  U78.030 Stuffiness of excess type  (3.1.84) 
    實痞  (实痞)  Shí pǐ 

    แนนแบบแกรง   2เกิดจากพิษภัยค่ังคางสะสมทําใหเกิดขึ้น 
 
  U78.031 Stuffiness of deficiency type  (3.1.85) 
    虛痞  (虚痞)  Xū pǐ 

2แนนแบบพรอง   เกิดจากภาวะพรอง 
   

  U78.032 Visceral bind  (3.1.97) 
    藏結  (藏结)  Cáng jié; 

    臟結  (脏结)  Zàng jié 

แนนตึงในอวัยวะภายใน  มีอาการตึงแนนในทรวงอกหรือใตลนป  สวนใหญเกดิจากพิษหนาวกับอินจับตัวขึ้น  
  

  U78.033 Food damage  (3.1.98) 
    傷食  (伤食)  Shāng shí 

อาหารไมยอย  เกิดจากรับประทานอาหารที่ยอยยาก  รับประทานอิ่มมากเกินไป  หรือเนื่องจากมามและ
กระเพาะอาหารออนแอแลวถกูลมเย็นภายนอก ประกอบกับการรับประทานอาหารทีย่อยยากทําใหอาหารค่ัง
คางในกระเพาะอาหารและลําไส  อาหารเคล่ือนลงไมทัน  มีอาการคล่ืนไส  เบื่ออาหาร  เรอเหม็นเปร้ียว  หรือ
มีอาหารไมยอยยอนขึ้น  แนนทอง  ปวดทอง 
 

  U78.034 Liver fixity  (3.1.106) 
    肝著  (肝着)  Gān zhuó 

    ตับติดขัด   เปนโรคที่เกิดจากชี่และเลือดในตับติดขัดค่ังคางทําใหไหลเวียนไดไมสะดวก 
 
  U78.035 Running piglet  (3.1.140)  
    奔豚  (奔豚)  Bēn tún; 

    奔豚氣  (奔豚气)  Bēn tún qì 

ลมในทองดันขึ้น  ในทองมีลมดันขึ้นอยางรุนแรงจากทองนอยขึ้นไปจนถึงกลางอก  กระทั่งถึงลําคอ 
 

  U78.036 Aggregation-accumulation  (3.1.165)   
    積聚  (积聚)  Jī jù 

    癥瘕  (症瘕)  Zhèng jiǎ 

    กอนบวมในทอง   เปนชื่อเรียกโดยทัว่ไปของโรคที่มีการจับเปนกอนบวมอยูในชองทอง 
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  U78.037 Hernia  (3.1.205) 
    疝  (疝)       Shàn 

小腸氣  (小肠气)  Xiǎo cháng qì 

ไสเลื่อน  เกิดจากชีข่องตับระบายไมออก  เกิดขึ้นในเด็กเล็กและผูใหญที่ชี่ออนแอ  อาจเกิดจากสาเหตุอื่นที่ทํา
ใหความดันในชองทองเพิ่มมากขึ้น  ดันใหเนื้อเยื่ออวยัวะในชองทอง เชน ลําไสล่ืนไหลลง  ทําใหบริเวณขาหนีบ
มีกอนนูนขึ้น  บางคร้ังใหญ  บางคร้ังเล็ก  บางคร้ังมีอาการตึงเจ็บ  
   

  U78.038 Abdominal pain  (2.3.67)   
    腹痛  (腹痛）  Fù tong 

ปวดทอง อาการปวดทองในตําแหนงต้ังแตใตล้ินปและขอบลางของชายโครงลงไปถึงเหนือกระดูกหัวเหนา  
โรคไมวาเฉียบพลันหรือเร้ือรังของอวัยวะภายในชองทองที่เกิดจากพิษภยัจากภายนอก  ทั้งหกพยาธิสภาพจาก
ภายใน  การอุดตันจากหนอนพยาธ ิ อาหาร  นิ่ว  กอนอุจจาระ  ภาวะชี่ติดขดัเลือดค่ัง  หรือชี่และเลือดพรอง  
ลวนทําใหเกิดอาการปวดทองไดทั้งส้ิน 
 

  U78.039 Cold abdominal colic  (3.1.206)   
    寒疝  (寒疝)     Hán shàn 

หานซาน  (1)  อาการปวดเฉียบพลันที่บริเวณตรงกลางทองที่เปนการปวดแบบเย็น   มีอาการปวดรุนแรง
บริเวณรอบสะดือเปนพักๆ  เหง่ือแตก  แขนขาเย็น  ชีพจรจมแนน เปนอาการแสดงที่สําคัญ   (2) อาการเจ็บที่
บริเวณอัณฑะ  อัณฑะบวมโตและแข็ง      

 
 U78.04  Malaria  
 
  U78.040 Malaria  (3.1.16) 
    瘧  (疟)   Nüè 

瘧疾(病)   疟疾（病） Nüè jí (bìng) 

มาเลเรยี  โรคติดตอที่เกิดจากยุงที่มีเชื้อไขจับส่ันกัด  เชื้อเขาสูกระแสเลือด  เกิดการตอสูระหวางชี่ที่ทําหนาที่
คุมครองรางกาย (เวยชี่) กับเชื้อโรค  มอีาการหนาวส่ันกับเปนไขสลับกัน  ปวดศีรษะ  มีเหง่ือออกแลวไขลดลง
เปนปกติ  จากนั้นจะมีชวงพกัเหมือนกบัปกติ  หากปวยเปนเวลานานจะคลําพบกอนที่ใตชายโครงซาย 
 

  U78.041 Miasmic malaria  (3.1.21) 
    瘴瘧  (瘴疟)  Zhàng nüè 

มาเลเรยีขึ้นสมอง  มาเลเรียชนิดรายแรง  มีเวลากาํเริบไมแนนอน  มอีาการหมดสติหรือดีซาน   
 
 U78.05  Infectious and Warm diseases 
    

U78.050 Seasonal epidemic  (3.1.6) 
    時疫  (时疫)  Shí yì 

    โรคระบาดตามฤดูกาล 
 
  U78.051 Pestilence  (3.1.23) 
    瘟疫  (瘟疫)  Wēn yì 

    โรคติดตอรายแรง 
 
  U78.052 Erysipelas facialis  (3.1.24) 
    大頭瘟  (大头瘟) Dà tóu wēn 

    โรคไฟลามทุงที่ใบหนา  โรคติดเชื้อเฉียบพลันบนใบหนา  มีอาการไดแก ไขสูง  มีผ่ืนแดง  อกัเสบและปวด  
                      
  U78.053 Warm toxin  (3.1.25) 
    溫毒  (温毒)  Wēn dú 

เวินตู  โรคไขสูงเฉียบพลันที่เกิดจากไดรับพิษภัยรอนที่รุนแรง  นอกจากมอีาการไขสูงโดยทั่วไปแลว  ที่ผิว
เฉพาะที่ยังมีอาการปวดบวมแดงรอน  หรือเปนแผลเปอย  หรือออกตุมออกจ้าํเปนลักษณะพิเศษ  
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  U78.054 Warm disease  (3.1.26) 
    溫病  (温病)  Wēn bìng 

เวินปง  เปนคําเรียกโดยทั่วไปสําหรับโรคที่มีไขสูงเฉียบพลันจากการถูกพิษรอนจากภายนอก  มีอาการเปนไข
และกลุมอาการทางรอนคอนขางหนักเปนสําคัญ  และมกัจะทาํลายอินทําใหรางกายเกิดภาวะแหง 

 
  U78.055 Spring warmth  (3.1.27) 
    春溫  (春温)  Chūn wēn 

ชุนเวิน  โรคไขสูงเฉียบพลันที่เกิดจากถูกพิษรอน  มีกลุมอาการภายในรอนเปนลักษณะอาการสําคัญ  ใน
ระยะแรกจะมีอาการไขสูง  กระสับกระสาย  กระหายน้าํ  ล้ินแดง  ฝาล้ินเหลือง  ในรายที่อาการหนักจะมี
อาการมึนงง  ชัก  หมดสติ  เปนโรคที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน  สภาวะของโรคหนักและทรุดหนักอยางรวดเร็ว  
ปจจบุันเทียบไดกับโรคหวัดใหญที่ระบาดรุนแรง  โรคเยื่อหุมสมองอกัเสบ  โรคเยื่อหุมสมองอักเสบเปนหนอง  
โรคโลหิตเปนพิษ 
 

  U78.056 Wind-warmth  (3.1.28) 
    風溫  (风温)     Fēng wēn  

เฟงเวิน  โรคไขสูงเฉียบพลันที่เกิดจากถูกพิษลมรอนในระยะแรกทาํใหเกิดกลุมอาการภายนอก  เปนโรคเวินปง
ที่เกิดขึ้นใหม  เกิดขึ้นไดในทุกฤดูกาล 
 

  U78.057 Dampness-warmth  (3.1.36) 
    濕溫  (湿温)  Shī wēn 

ซือเวิน  โรคไขสูงเฉียบพลันที่มักเกิดขึ้นในฤดูที่มีอากาศรอนชื้น   เกิดจากถูกพิษภัยรอนชื้นตามฤดูกาลนั้นทํา
ใหเปนไขสูงตลอด  หนกัศีรษะ  ปวดเนื้อตัว  แนนหนาอกและใตล้ินป  ฝาล้ินมีสีขาวเหนียวหรือเหลืองเหนียว  
ชีพจรนิ่ม 
 

 U78.06  Summerheat diseases  
 
  U78.060 Summerheat stroke  (3.1.29) 
    中暑  (中暑)  Zhòng shǔ; 

    暍  (暍)    Yē 

เปนลมแดด  ในฤดูรอนที่อากาศรอนจดั  การทํางานตากแดดกลางแจงหรือทาํงานภายใตสภาพอากาศรอนอบ
อาว  พิษจากอากาศรอนหรืออากาศรอนชื้นที่ไมบริสุทธิ์จะเขาไปทําใหอวัยวะภายในหยุดทาํงาน  พิษรอนทาํให
หมดสติ  หรือเขาไปเผาไหมสารน้าํเหนีย่วนําใหเกิดภาวะลมจากตับปนปวนภายใน  และยังเกิดจากอากาศรอน
เขาปดกั้นการไหลเวียนของชี ่  ทาํใหเกดิโรคเปนไขตัวรอนที่เกิดขึ้นเฉพาะฤดูกาล  อาการสําคัญคือมีไขสูง  มี
เหง่ือออกหรือผิวแหงไมมีเหง่ือ  กระสับกระสาย  ไมไดสติ  ชักกระตุก  หรือเกิดอาการคล่ืนไสอาเจยีน  ปวด
ทอง  ปวดศีรษะ 
 

  U78.061 Summerheat affliction  (3.1.30) 
    冒暑  (冒暑)  Mào shǔ 

หวัดในฤดูรอน  เกิดจากถกูพิษอากาศรอนแทรกดวยชื้น   ทาํใหเกิดโรคทีม่ีอาการในระดับของสวนเวยเปน
สําคัญ   เปนโรคที่สภาวะโรคไมรุนแรง  อาการคอนขางเบา  และการดําเนินของโรคส้ัน 
 

  U78.062 Summerheat damage  (3.1.31) 
    傷暑  (伤暑)  Shāng shǔ 

    โรคจากอากาศรอน  มีอาการไมสบายเกิดขึ้นจากอากาศรอน 
 
  U78.063 Latent summerheat  (3.1.32) 
    伏暑  (伏暑)  Fú shǔ 

ฝูสู   โรคไขสูงเฉียบพลันที่เกิดจากพษิอากาศรอนหรือรอนชื้นแฝงมาแลวกาํเริบขึ้นในฤดูหนาว  เปนโรคที่มี
อาการรุนแรงและหายยาก   
  

  U78.064 Summerheat convulsions  (3.1.33) 
    暑癎  (暑癎)  Shǔ xián 

    เปนลมหมดสติจากอากาศรอน   โรคลมแดดที่รุนแรง  มีอาการเปนลมลมลงหมดสติ 
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  U78.065 Summerheat-warmth  (3.1.34) 
    暑溫  (暑温)  Shǔ wēn 

สูเวิน โรคไขสูงเฉียบพลันที่เกิดจากถูกพิษอากาศรอน  ในระยะแรกจะมกีลุมอาการสวนชีห่รือหยางหมิงรอนจัด 
มีไขสูงมาก  กระสับกระสาย  กระหายน้ํา  มีเหง่ือออก  ชีพจรใหญและเตนแบบกระแทก  จากนั้นโรคจะทรุด
หนักลงอยางรวดเร็ว  สภาวะของโรคคอนขางหนัก  เกิดภาวะหมดสติชักและเสียน้ําไดงาย 
   

  U78.066 Summerheat-wind  (3.1.35) 
    暑風  (暑风)  Shǔ fēng 

ชักจากไขสูง  เกิดจากพษิอากาศรอนกาํเริบรุนแรงเหนี่ยวนําใหเกิดลมตัวปนปวนภายใน   มอีาการชักฉับพลัน  
หลังแอน  ขากรรไกรคาง  ไขสูง  กระทัง่หมดสติ 
 
 

 U78.07  Abnormal breathing 
 
  U78.070 Wheezing and dyspnea  (3.1.43) 
    哮喘  (哮喘)  Xiāo chuǎn 

    โรคหอบหืด   เปนคําเรียกรวมของโรคหอบและหืด 
    
  U78.071 Wheezing  (3.1.44) 
    哮  (哮)     Xiāo 

    หืด   โรคที่มีอาการหายใจลําบาก หายใจส้ันถี่และมีเสียงวี้ดดังเปนจังหวะๆ  เปนโรคเร้ือรังรักษาหายยาก 
 
  U78.072 Cold wheezing  (3.1.45) 
    寒哮;  (寒哮)  Hán xiāo;  

    冷哮  (冷哮)  Lěng xiāo 

หืดแบบภาวะเย็น  โรคหืดชนิดหนึ่งที่มีสาเหตุเกิดจากพื้นฐานรางกายมีภาวะหยางพรองอยูแตเดิม  ทําใหเกิด
เสมหะขึ้นจากความเย็นแฝงอยูในรางกาย เมื่อกระทบถกูความเย็นอีกเสมหะเย็นในรางกายกจ็ะถกูกระตุนให
ออกมา อุดตันทางเดินหายใจทาํใหเกิดโรคขึ้น  มอีาการหายใจส้ันถี่และมีเสียงวีด้  เสมหะที่ขากหรือถมออกมา
จะเปนเสมหะใส  มีอาการแนนหนาอกและกะบังลม  ฝาล้ินมีสีขาวชุม  ชีพจรตึงแนน  
 

  U78.073 Heat wheezing  (3.1.46) 
    熱哮  (热哮)  Rè xiāo 

หืดแบบภาวะรอน  โรคหืดชนิดหนึ่งที่มีสาเหตุเกิดจากพื้นฐานรางกายที่มีภาวะหยางแรงอยูแตเดิม  ความรอน
เผาน้ําใหเกิดเปนเสมหะ  เสมหะกบัพิษรอนจับตัวเปนกอนอุดตันทางเดินหายใจทําใหเกิดโรคขึ้น  มอีาการ
สําคัญคือเวลาหายใจมีเสียงวี้ด  เสมหะเปนสีเหลืองขนเหนียว  ใบหนาแดง  มีเหง่ือออก  กระหายน้ํา  ล้ินแดง  
ฝาล้ินมีสีเหลืองเหนียว  ชีพจรล่ืนและเตนเร็ว 

 
  U78.074 Dyspnea  (3.1.47) 
    喘  (喘)   Chuǎn 

หอบ  ภาวะหายใจยากกระทั่งตองอาปากและบายกขึ้นเวลาหายใจ  ปกจมกูพดั  นอนราบไมได  ตองนั่งแบบ
กึ่งนั่งกึ่งนอน  สาเหตุของโรคมีความเกีย่วของกบัปอดและไต  แบงเปนหอบแบบภาวะแกรงและหอบแบบภาวะ
พรอง 
 

  U78.075 Dyspnea of excess type  (3.1.48) 
    實喘  (实喘)  Shí chuǎn 

หอบแบบภาวะแกรง  โรคหอบที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน  การดําเนินของโรคส้ัน  หายใจลึกและใชเวลานาน  
เวลาหายใจออกเร็ว  เสียงหายใจหยางและแรง  ในบางรายอาจมอีาการไอและในคอมีเสียงเสมหะ 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

  U78.076 Dyspnea of deficiency type  (3.1.49)  
    虛喘  (虚喘)  Xū chuǎn 

หอบแบบภาวะพรอง  โรคหอบทีพ่บในผูที่มีรางกายออนแอ  หรือมีโรคเร้ือรังทําใหชี่ของรางกายพรอง  การดึง
เก็บชี่ของปอดและไตทําไมไดตามปกติจงึเกิดอาการขึ้น  การเกิดโรคคอยๆเปนไป  การดําเนินของโรคมีระยะ
เวลานาน  การหายใจลําบากและหายใจแบบส้ัน  เวลาหายใจเขาเร็ว  การหายใจแผวเบา  ยิ่งเมื่อใชแรงอาการ
หอบก็จะกาํเริบขึ้น 
 

  U78.077 Shortness of breath  (3.1.50)   
    短氣  (短气)  Duǎn qì 

หายใจสั้น  ภาวะที่หายใจส้ันถี่และไมตอเนื่อง  ในกรณีที่เกิดจากภาวะพรองพบกับผูที่รางกายออนแอ  ปวย
เร้ือรัง  หยวนชี่สึกหรอ  ในภาวะแกรงเกินพบกับภาวะถานอิ่น  เลือดค่ังอุดกั้น  ชี่ติดขัด  เปนตน 
 

U78.078 Shortage of qi  (3.1.51)   
    少氣  (少气)  Shào qì 

    ชี่ไมพอ   มีอาการหายใจออน  เสียงพูดแผวเบา  หายใจไมอิ่ม  ไมมีแรงพูดจา 
 
 
  U78.079 Pulm-pit qi  (3.1.55)  
    梅核氣  (梅核气)  Méi hé qì 

ความรูสึกมีของติดคอ  มีสาเหตุจากอารมณและจิตใจ  ชี่ของตับติดคาง  เสลดกับชี่จับตัวกันและติดคางอยูที่
บริเวณลําคอ  ทําใหลําคอมีความรูสึกเหมือนกับมีกอนติดคอ   กลืนไมเขา  คายไมออก 
 

 U78.08  Cough and lung diseases 
 
  U78.080 Cough  (3.1.39) 
    咳嗽  (咳嗽)  Ké sou 

โรคไอ  มีอาการไอเปนสําคัญ  เกิดจากพิษภัยภายนอกแทรกเขาปอด  หรือเสลดค่ังคางสะสมอยูภายใน  ชี่และ
อินออนแอ  ทาํใหปอดเสียความสามารถในการฟอกอากาศและพาชี่ลง  เปนโรคที่สังกัดโรคระบบปอด 
 

  U78.081 Dry cough  (3.1.40)  
    乾咳  (干咳)  Gān ké 

ไอแหง  ไอเสียงดัง  ไมมีเสมหะหรือมีนอย  ขากออกยาก 
 

  U78.082 Fifth-watch cough  (3.1.41)  
    五更咳  (五更咳)     Wǔ gēng hāi 

    2อาการไอ2ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นทุกวันกอนรุงสาง 
 
  U78.083 Lung cough  (3.1.42) 
    肺咳  (肺咳)  Fèi hāi 

ไอเรื้อรัง  อาการไอที่เกิดจากการไหลยอนกลับของชี่ปอด  สาเหตุเกิดจากพิษภยัภายนอกแทรกเขาปอด  หรือ
เสลดค่ังคางสะสมอยูภายใน  ชี่และอินออนแอ  ทําใหปอดเสียความสามารถในการฟอกอากาศและพาชี่ลง     
 

  U78.084 Lung distention  (3.1.52)  
    肺脹  (肺胀)  Fèi zhàng 

ปอดโปงพอง  โรคที่เกิดตามวัณโรคปอดหรือโรคหืด  จากการที่ชี่ของปอดถูกอดุกั้นเปนเวลานาน  เนื้อปอดจึง
มีการขยายตัวคางไว  จนบวมแนนทรวงอก  มอีาการแนนหนาอก  ไอและขากมเีสมหะ  หายใจหอบถี ่ เปนโรค
ที่สังกัดโรคของปอด 
 

  U78.085 Lung abscess  (3.1.53)  
    肺癰  (肺痈)  Fèi yōng 

ปอดอักเสบ (ฝในปอด)  มีอาการไขสูงฉับพลัน  ไอ  เจ็บหนาอก  ขากเสลดเปนหนองปนเลือดกล่ินเหม็นคาว  
เกิดจากพษิรอนค่ังในปอด  ทําใหเกิดฝขึ้นในปอด  ฝกัดกรอนเนื้อเยื่อและเลือด  ทําใหเกิดเปนหนองขึ้น  เปน
โรคที่สังกัดโรคอวัยวะภายในอักเสบ 
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  U78.086 Lung consumption  (3.1.54)  
    肺癆  (肺痨)  Fèi láo 

วัณโรคปอด  เกิดจากเจิ้งชี่ออนแอทาํใหเชื้อวัณโรครุกเขาปอด  อาการสําคัญคือไอ  ขากเปนเลือด  มีไขเปน
พักๆ  มีเหง่ือลักออกกลางคืนและรางกายผายผอมลง   เปนโรคที่สังกัดลาวปง 
 

  U78.087 Lung atrophy  (3.1.196)  
    肺痿  (肺痿)  Fèi wěi 

ปอดแฟบ  เกิดจากมีอาการไอหอบเปนเวลานานไมหาย  ชี่ของปอดไดรับความเสียหาย  สารน้ําสึกหรอ  ทาํให
เนื้อปอดขาดการหลอเล้ียง  ปอดแฟบทํางานไมได  มีอาการหายใจยาก  ขากน้ําเสมหะเปนฟอง  เปนโรคที่
สังกัดอวัยวะภายในหดตัว 
 

 U78.09  Other diseases of the respiratory tract  
 
  U78.090 Common cold  (3.1.7) 
    感冒  (感冒)  Gǎn mào 

หวัด  เกิดจากพษิลมจากภายนอกรุกเขาที่สวนผิวของรางกายที่ควบคุมโดยปอด  ทําใหเปนไขสะทานหนาว  
ปวดศีรษะ  ปวดเมื่อยตามตัว  คัดจมูก  จาม  คันคอ  ไอ   

  U78.091 Influenza  (3.1.8) 
    時行感冒  (时行感冒)   Shí xíng gǎn mào 

ไขหวัดใหญ   โรคติดตอที่ระบาดตามฤดูกาล   เชื้อโรครุกเขาสวนภายนอกทีค่วบคุมโดยระบบของปอด (เฟย
เวย)   มีอาการไขสูงเฉียบพลัน  เจ็บคอ  คอบวม  ปวดศีรษะ  หรือปวดตามเนื้อตัว 
 

U78.092 Snoring  (2.2.25)   
鼻鼾  (鼻鼾)  Bí hān 

    กรน 
 
 U78.1  Other diseases in internal medicine 
 
 U78.10  Diseases of the cardiovascular system 

 
U78.100 Palpitations  (2.3.141) 

    心悸  (心悸)  Xīn jì 

ใจสั่น  รูสึกวาหวัใจเตนผิดปกติ  หัวใจเตนเร็ว  ไมสบายใจ  ประกอบดวยใจส่ันที่มีอาการตกใจกลัว  จิตใจไม
สงบ (惊悸)  กับใจเตนตุบๆ ที่เปนอาการใจส่ันแบบรุนแรง (怔忡 ) 

 
  U78.101 Chest impediment  (3.1.58) 
    胸痹  (胸痹)  Xiōng bì 

การไหลเวียนติดขัดที่อก  มีอาการเจบ็แนนบริเวณหนาอก  กระทั่งเจ็บราวจากหนาอกไปหลัง  หายใจหอบ  
นอนราบไมได  ในรายที่เปนนอยจะมอีาการเพียงแนนหนาอก  หายใจไมสะดวก  รายที่เปนมากจะมีอาการเจ็บ
หนาอก  และรายที่เปนรุนแรงจะมอีาการเจ็บบริเวณหัวใจราวไปดานหลัง  หรือเจ็บจากหลังราวมายังหัวใจ   
 

  U78.102 Chest bind  (3.1.59) 
    結胸  (结胸)  Jié xiōng 

แนนในอก  เกิดจากพิษเย็นหรือรอน  น้ําและความชื้น  เสมหะและอาหารที่ไมยอยจับตัวอยูในอกและทอง  มี
อาการแข็งแนนตึงและเจ็บที่บริเวณใตล้ินปหรือลงไปจนถึงทองนอย 
           

  U78.103 Heart pain  (3.1.60) 
    心痛  (心痛)   Xīn tong 

เจ็บที่หัวใจ  เจบ็กลางอกหรือทางดานซายของอก  เปนอาการเจ็บหนาอกชนดิหนึ่ง  สวนใหญเกิดจากเสลด
และกอนเลือดอุดตัน  หรือหยางพรอง  ทําใหเลือดจับตัวเพราะความเย็น  หรืออินและเลือดพรอง 
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  U78.104 Sudden heart pain  (3.1.61) 
    卒心痛  (卒心痛) Zú xīn tong 

เจ็บที่หัวใจเฉียบพลัน  เจ็บตรงหวัใจอยางฉับพลัน  สาเหตุเกิดจากอวยัวะภายในออนแอ หรือถกูพิษภัยจาก
ภายนอก  เชน  พษิเย็น  พษิรอน  พิษลม ฯลฯ  รุกเขาสูเสนลมปราณหัวใจ  ทําใหเสนลมปราณอุดตัน  ชีแ่ละ
เลือดไหลเวียนไมสะดวก 
   

  U78.105 True heart pain  (3.1.62)   
    眞心痛  (真心痛） Zhēn xīn tong 

เจ็บหนาอกจากโรคของหัวใจโดยแท  มีอาการเจ็บทีห่ัวใจอยางรุนแรงขึ้นฉับพลัน  รวมกับมีเหง่ือออก หนาซีด  
ริมฝปากมีสีมวง  แขนขาเย็น  ปลายนิ้วมือนิ้วเทาเปนสีมวง  ชีพจรแผวจนแทบจะจับไมได 

 
 U78.11  Stroke and sequelae of stroke 
 
  U78.110 Apoplectic wind stroke  (3.1.65) 
    類中風  (类中风)    Lèi zhòng fēng 

โรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากลมภายใน 
 
 

  U78.111 Prodrome of wind stroke  (3.1.66) 
    中風前兆症  (中风前兆症) Zhòng fēng qián zhào zhèng 

อาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง  อาการที่นํามากอนเกิดโรคหลอดเลือดสมอง  เชน  ปวดศีรษะ  วิงเวียน
ศีรษะ  แขนขาชาและออนแรง 
 

  U78.112 Sequelae of wind stroke  (3.1.67) 
    中風後遺症  (中风后遗症) Zhòng fēng hòu yí zhèng 

โรคตามมาจากโรคหลอดเลือดสมอง  โรคที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากปวยเปนโรคหลอดเลือดสมอง  เชน  
อัมพาตคร่ึงซีก  ปากเบี้ยว  เสียความสามารถในการส่ือความหมาย  เปนตน 

 
  U78.113 Collateral stroke  (3.1.68) 
    中絡  (中络)  Zhōng luò 

โรคหลอดเลือดสมองในระดับเสนลมปราณแขนง (เสนลั่ว)  โรคหลอดเลือดสมองระดับเบาที่สุด  มีอาการ
ของเสนลมปราณแขนง (เสนล่ัว)  ไดแก ชาตามผิวหนัง  ปากเบีย้ว  ล้ินเฉ  อาการชาจะหนักไปทางมือเทาขาง
ใดขางหนึ่ง 
 

  U78.114 Meridian stroke  (3.1.69) 
    中經  (中经)  Zhōng jīng 

โรคหลอดเลือดสมองในระดับเสนลมปราณหลัก (เสนจิง)  โรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการหนกัขึ้น  มีอาการ
ของเสนลมปราณหลัก (เสนจิง)  ไดแก  อัมพาตคร่ึงซีก  ปากเบี้ยว  ล้ินเฉ  ชาคร่ึงซีก  พูดตะกุกตะกัก  เปนตน  
แตยังไมมีภาวะหมดสติ  
  

  U78.115 Bowel stroke  (3.1.70) 
    中腑  (中腑)  Zhōng fǔ 

โรคหลอดเลือดสมองในระดับอวัยวะกลวง  โรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการเบากวาโรคหลอดสมองที่อวยัวะ
ตัน  มีอาการสําคัญไดแก  อัมพาตคร่ึงซีก  ปากเบี้ยว  ล้ินเฉ  ชาคร่ึงซีก  พูดตะกุกตะกัก  และหมดสติ   ใน
บางรายอาจมีอาการถายปสสาวะอุจจาระไมออก   แตสภาวะการทาํงานของสมองผิดปกติยังไมหนักมาก 
 

  U78.116 Visceral stroke  (3.1.71) 
    中臟  (中脏)  Zhōng zàng 

โรคหลอดเลือดสมองในระดับอวัยวะตัน  โรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการหนกัที่สุด  เกิดจากพิษภยัรุกเขาสู
อวัยวะกลวงภายใน  ทาํใหหมดสติฉับพลัน  พูดไมได  ริมฝปากเคล่ือนไหวไมได  ที่มุมปากมีน้ําลายซึม  เปนตน 
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  U78.117 Hemiplegia  (3.1.72) 
    半身不隨  (半身不随)  Bàn shēn bù suí; 

    偏枯  (偏枯)  Piān kū 

    อัมพาตครึ่งซีก  อัมพาตที่เปนในขางใดขางหนึ่งของรางกาย 
 
 U78.12  Other diseases of the nervous system 
 
  U78.120 Dizziness  (3.1.63) 
    眩暈  (眩晕)    Xuàn yūn; 

頭暈  (头晕)  Tóu yūn; 

    瞑眩  (瞑眩)  Míng xuàn 

เวียนศีรษะ  รูสึกเวียนศีรษะ  ตาลาย  มองวัตถุมีการส่ันไหว  มีทั้งอาการระดับเบาและระดับหนกั  ตําแหนง
เกิดโรคอยูที่สมอง  สาเหตุทางแพทยแผนจีนเกิดจากชี ่  เลือด  และสารจิงไมสามารถขึ้นไปเล้ียงสมอง  หรือมี
สาเหตุเกิดจากลมหยาง  ความรอนที่ปนปวนขึ้นขางบน  เสลดขุน  เลือดค่ัง  ปดกั้นการไหลเวียน  หยางที่
บริสุทธิ์ถูกปดกั้น  เหลานี้ลวนทาํใหเกิดอาการเวยีนศีรษะไดทั้งส้ิน  โรคที่พบอาการเวียนศีรษะไดแกหลอดเลือด
สมองอุดตัน  ออนเพลีย  น้ําในหูไมเทากัน  ต้ังครรภ  ชักขณะต้ังครรภ  หลังคลอด  เมารถ  เมาเรือ  สมองฝอ  
จิตใจออนลา  บาดเจ็บที่ศีรษะ  ปวดบา  พิษจากยาบางชนิด  เนื้องอกในสมอง  โรคทางหู  ตา  คอ จมูก   

 
  U78.121 Loss of consciousness  (3.1.64) 
    神昏  (神昏)  Shén hūn 

หมดสติ  อาการไมไดสติ  ขาดการตอบสนองตอภายนอก  ในรายที่เบาเปนเพียงเปนลมหมดสติ  แตในรายที่มี
อาการหรือหมดสติในระดับลึกมักจะมีความเกี่ยวของกบัโรคที่คอนขางรายแรง  สาเหตุมักเกีย่วของกับเสลดขุน  
พิษรอน  การบาดเจบ็ทางภายนอก  ชีแ่ละเลือดไหลสับสน  อินหยางวาย  และปจจัยที่มากกระตุนอยางรุนแรง   
ทําใหสติขาดการควบคุม  หากเกิดขึน้ในระหวางการดําเนินของโรคสวนใหญแลวเปนเคร่ืองแสดงถึงภาวะโรค
หนักและฉกุเฉิน  สวนใหญมักพบกับโรคไขพิษ  โรคระบาด  โรคเปนลมหมดสติตางๆ   โรคที่พลังของรางกาย
หลุดออก  โรคเกี่ยวกับการปวด  ภาวะลมลงหมดสติจากโรคหลอดเลือดในสมอง  เปนลมแดด  ถูกสารพิษ  
การบาดเจ็บภายในศีรษะ  ไฟฟาชอรต  เปนตน 
 

  U78.122 Numbness  (3.1.73) 
    麻木  (麻木)  Mámù 

    ชาไมรูสึก  เปนภาวะที่ความรูสึกสัมผัสลดลง 
          
  U78.123 Insomnia  (3.1.74) 
    不得臥; 失眠  (不得卧;失眠) Bùdé wò shī mián 

นอนไมหลับ  ไมสามารถนอนหลับไดตามปกติ  สวนใหญเกิดจากความวิตกกังวล  ใชสมองมากเกินไป  ชี่และ
เลือดพรอง  หรือเกิดจากความกระทบกระเทือนทางจิตใจ  ชี่ติดขัด  และภาวะที่รางกายเกิดรอนรบกวนขึ้น
ภายใน  เสลดขุนปดกั้น  เปนตน  เหลานี้ทําใหอินและหยางไมประสานกลมเกลียวกัน  จิตไมสงบ  ทาง
การแพทยแผนปจจุบันพบในโรคนอนไมหลับ  จิตใจออนเพลีย  โรคลมชัก  โรคฟุงพลาน  ฮิสทีเรีย  หลอด
เลือดสมองอุดตัน  และยังพบกับโรคทางรางกายอื่นๆ 
  

  U78.124 Forgetfulness  (3.1.75) 
    健忘  (健忘)  Jiàn wàng 

หลงลืม  ความจําไมดี  หลงลืมงาย  สวนใหญเกิดจากภาวะหัวใจและมามพรอง  คนสูงอายุที่สารจิงนอยลง  
หรือมีภาวะเลือดค่ังและเสลดปดกั้นเสนลมปราณ  เปนอาการที่มักพบในโรคเกีย่วกบัสมอง  เชน  จิตออนลา  
สมองฝอ  การบาดเจ็บภายในสมอง  ถกูพิษ  เปนตน 
 

  U78.125 Dementia  (3.1.76) 
    痴呆  (痴呆)  Chī dāi 

สมองเสื่อม  มีอาการแสดงออกไปทางสติปญญาทึบ  ไมสามารถคิดอานไดเหมือนคนปกติ  เกิดจากเสลดและ
กอนเลือดไปปดกั้นจิตและสมอง  หรือเกิดจากโรคที่ปวยหนักกระทบกระเทือนตอจิต  ภาวะสูงวัยที่สารจิงและ
เลือดพรอง  รวมทั้งอาจมีสาเหตุมาจากทางกรรมพันธุ   เปนโรคสังกัดเหนาเสินปง 
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  U78.126 Yang epilepsy  (3.1.77) 
    陽癎  (阳癎)  Yáng xián 

ลมบาหมูแบบหยาง  สวนใหญเกิดจากเสลดรอนรุกเขาหัวใจและกระเพาะอาหาร  ทําใหอาการลมลงหมดสติ
ฉับพลันพรอมกบัสงเสียงรอง  ไมรูสึกตัว  ตาคาง  มือเทาชักกระตุก  ตัวรอน  ชพีจรลอย 

 
  U78.127 Yin epilepsy  (3.1.78) 
    陰癎  (阴癎)  Yīn xián 

ลมบาหมูแบบอิน   อาการสําคัญคือหมดสติไมรูสึกตัวฉับพลัน  ไมเคล่ือนไหว  ไมพูดจา  เมื่อผานไประยะหนึ่ง
ก็จะกลับฟนคืนมาปกติ  รวมกับอาการมือเทาเย็น  ชีพจรจม  สาเหตุมักเกดิจากการรักษาโรคลมบาหมูแบบ  
หยางที่เกิดขึ้นถี่ๆ  แลวมีการใชยาเย็นมากเกินไป  ทาํใหเกิดภาวะหยางพรอง  เสมหะชื้นกําเริบขึ้นภายใน 
 

  U78.128 Tremor  (3.1.202)    
    顫震  (颤震)  Chàn zhèn 

    โรคสั่น   ศีรษะหรือแขนขาส่ันโดยควบคุมไมได  
 
  U78.129 Tetanus  (3.2.97) 
    破傷風  (破伤风)      Pò shāng fēng; 

    金瘡痙  (金疮痉)   Jīn chuāng jìng 

บาดทะยัก  มีอาการชักเกร็งที่เกิดจากผิวหนังไดรับบาดเจ็บแลวถูกพษิลมเขาสูรางกาย  ทําใหกลามเนื้อทั่ว
รางกายหดเกร็งและกระตุกเปนพกัๆ  กดัฟนแข็ง  หลังแข็ง 
 

 U78.13  Mental diseases  
 

U78.130 Depression  (3.1.141) 
    鬱病  (郁病)  Yù bìng 

    โรคซึมเศรา  เปนคําเรียกทัว่ไปสําหรับโรคที่มีอาการแสดงคืออารมณเก็บกดหรือไมสบายใจ 
 
  U78.131 Depressive psychosis (3.1.79) 
    癲病  (癫病)  Diān bìng 

โรคจิตแบบซึมเศรา  มีสาเหตุจากจิตใจไดรับความกระทบกระเทือน  อารมณไมปลอดโปรง  ทําใหชี่ติดขัด  
เสลดติดคางจับตัวปดกั้นจิต  หรือเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ  โรคของสมอง  ถูกพิษทําใหจิตไดรับบาดเจ็บมัก
มีความเกี่ยวพันกบัครอบครัว  ลักษณะนิสัย  มีอาการสําคัญคือความคิดสับสน  เครียด หนาตาเย็นชา  ซึมเซา  
พูดจาสับสน  ชอบอยูเฉยๆ 
  

  U78.132 Manic psychosis (3.1.80) 
    狂病  (狂病)  Kuáng bìng 

โรคจิตแบบคลุมคลั่ง  มีสาเหตุจากจิตใจไดรับความกระทบกระเทือน  อินกบัหยางเสียสมดุล  เสลดและไฟ
กําเริบภายใน  เลือดค่ังอุดตัน  กอกวนสมอง  จิตสูญเสียการควบคุม  อาการที่สําคัญคืออารมณจิตใจสับสน  
คลุมคล่ังอาละวาด  กระสับกระสายไมนิง่  ขี้โมโห 
 

  U78.133 Lily disease  (3.1.81) 
    百合病  (百合病)    Bǎi hé bìng 

โรคอยูไมเปนสุข  (โรคไปเหอ-เพราะรักษาดวยยาจีนไปเหอเปนหลักจึงต้ังชื่อตามยา)  มีอาการสติมึนงง  ไมวา
เดิน  นั่งหรือนอน  หรือรับประทานอาหารก็จะรูสึกไมสบายไปเสียหมด  สวนใหญมักจะเปนโรคตามมาหลังจากไข
สูงเฉียบพลัน  ไดรับพิษ  หรือโรคทางสมอง  ในขณะที่พิษภยัยังไมหมดไป  ภายในรางกายเกิดภาวะอินและน้ํา
พรอง  ชี่และเลือดเสียสมดุล  ทําใหเสนเลือดเสนลมปราณขาดการหลอเล้ียง  จติใจวาวุน 
 

  U78.134 Hysteria  (3.3.69) 
    臟躁  (脏躁)  Zàng zào 

ฮิสทีเรีย  เปนโรคทางจิตที่เกิดจากอารมณไมปลอดโปรง  ทําใหชี่ค่ังเกิดไฟขึ้นในรางกายกอกวนภายใน  หรือ
ในชวงสตรีวัยหมดประจําเดือน  เนื่องจากเลือดพรองไปตามวัย  ทําใหอินและหยางเสียสมดุล  การเคล่ือนไหว
ของชี่สับสน  จิตจึงไมนิ่ง  เหลานี้ทําใหเกิดอาการโรคขึ้น  มีอาการวิตกกังวล  กระสับกระสายไมนิ่ง  กระทั่ง
ทุกขระทมอยากรองไห   
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 U78.14  Discoloration of skin  
 
  U78.140 Jaundice  (3.1.100) 
    黃疸  (黄疸)  Huáng dǎn 

ดีซาน  กลุมอาการที่ประกอบดวยตาขาว  ผิวหนังเยื่อบุและปสสาวะมีสีเหลืองเขม  กลไกของโรคทางแพทย
แผนจีนเกี่ยวของกับไดรับพิษรอนชื้นจากภายนอก  โรคติดตอ  พิษจากแอลกอฮอล  หรือรางกายมีภาวะมาม
พรองความชื้นอุดตัน  เลือดค่ังชี่ติดขัด  โดยทั่วไปจะแบงตามการดําเนินของโรคและดีซานที่เกิดขึ้นวามีสีเหลือง
ใสหรือเหลืองคลํ้า  ออกเปนดีซานแบบหยางและซานแบบอิน  ดีซานเปนอาการที่มักพบกบัโรคของตับและถุง
น้ําดี  รวมทั้งโรคของตับออน  โรคเกี่ยวกับเลือด 
 

  U78.141 Acute jaundice  (3.1.101) 
    急黃  (急黄)  Jí huáng 

ดีซานเฉียบพลัน  เปนโรคดีซานที่เกิดขึ้นอยางเฉียบพลันและรุนแรง  รวมกับอาการเปนไข  กระหายน้าํ  มึนงง  
หมดสติ  เพอ  เปนสภาวะทีแ่สดงวาพิษรอนชื้นไดรุกเขาสูสวนเลือดและสวนอิ๋ง 

  U78.142 Yang jaundice  (3.1.102) 
    陽黃  (阳黄)  Yáng huáng 

ดีซานแบบหยาง  เปนดีซานที่ผิวหนังและตาขาวออกเปนสีเหลืองสด  รวมกบักลุมอาการรอนชื้น  เชน  เปนไข 
กระหายน้ํา  ล้ินมีฝาสีเหลืองเหนียว 
 

  U78.143 Yin jaundice  (3.1.103) 
    陰黃  (阴黄)  Yīn huáng 

ดีซานแบบอิน  เปนดีซานที่ผิวหนังและตาขาวออกเปนสีเหลืองคลํ้า  พบในดีซานเร้ือรัง  ซ่ึงจะมีกลุมอาการ
ทางเย็นชื้น  เชน  ออนเพลีย  กลัวหนาว  ล้ินมีฝาสีขาวเหนยีว  ชพีจรนิ่มและเตนเนิบชา 
   

U78.144 Dietary jaundice  (3.1.104) 
    穀疸  (谷疸)  Gǔ dǎn 

ดีซานจากการรับประทานอาหาร  เปนดีซานที่มีอาการสําคัญคือเวยีนศีรษะในทันทีหลังรับประทานอาหาร
และมีการตึงเจ็บที่ทองจากอาหารไมยอย 
 

  U78.145 Alcoholic jaundice  (3.1.105) 
    酒疸  (酒疸)  Jiǔ dǎn 

ดีซานจากสุรา  เปนดีซานที่มีสาเหตุจากการด่ืมสุรามากเกินไป 
 

  U78.146 Sallow disease  (3.1.99) 
    黃胖病  (黄胖病) Huáng pàng bìng 

โรคบวมเหลือง  มีอาการผิวหนังซีดเหลืองรวมกับการบวมที่ใบหนาและขอเทา  แตปสสาวะไมเหลืองเหมือนใน
โรคดีซาน 

    
 U78.15  Distention  
  Excludes: distention: 

• eyeball  (U78.756)   
• lung  (U78.084) 

 
  U78.150 Gallbladder distention  (3.1.107) 
    膽脹  (胆胀)    Dǎn zhàng 

แนนทองจากถุงนํ้าดี  เกิดจากพิษรอนชื้น  เสลด  หรือกอนเลือดปดกั้นน้าํดี  หรือไดรับผลกระทบจากอารมณ
ที่ไมปลอดโปรง  หงุดหงิดโมโห  ทําใหน้ําดีขับออกไมสะดวก  มีอาการเจ็บปวดหรือตึงแนนที่บริเวณทอง
สวนบนทางดานขวาแบบเปนๆ หายๆ   เปนโรคที่สังกัดโรคอวัยวะภายในตึงแนน 
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  U78.151 Tympanites  (3.1.108) 
    鼓脹  (鼓胀)  Gǔ zhàng 

ทองมานนํ้า  มีอาการทองบวมโต  บนผนังหนาทองมีเสนเลือดขอดที่เห็นไดชัดเจน  ผูปวยซีดเหลือง  เกิดจาก
โรคตับหรือโรคพยาธิเร้ือรัง  พษิสุรา  หรือในชองทองมีกอนวัณโรค  เนื้องอก  มะเร็ง  ปดกั้นการไหลเวียนของ
ชี่  เลือด  และสารน้ําในรางกาย  ทําใหน้ําค่ังคางสะสมอยูในชองทอง 
    

  U78.152 Cutaneous distention  (3.1.109) 
    膚脹  (肤胀)  Fū zhàng 

ผิวหนังบวม  เกิดจากถูกพิษเย็น  พิษเย็นเขาตามสวนเวยไปคางอยูที่ในผิวหนงั  ทําใหผิวหนังเกิดการบวมแต
ไมตึงแนน  สวนทองบวมโตขึ้นแตสีผิวหนังปกติ  กระทั่งมีอาการบวมตึงไปทั้งตัว  ผิวหนังหนา  กดบุม 
   

  U78.153 Distention and fullness  (3.1.110) 
    脹滿  (胀满)  Zhàng mǎn 

ทองแนนตึง   เปนอาการทองอืด  บวม  ตึงแนน     
 
 U78.16  Edema 
   

Excludes: fluid retention (U78.20 -) 
 
  U78.160 Edema  (3.1.112)  
    水腫;  (水肿)  Shuǐ zhǒng; 

    水氣(病)  水气 (病) Shuǐ qì (Bìng) 

บวมนํ้า  มีอาการบวมที่หนังตา ใบหนา แขนชา  ทอง หรือบวมทั้งตัว  โดยทั่วไปแบงตามการดําเนินโรคและ
ภาวะพรองหรือมากเกินเปนบวมน้ําแบบหยางและบวมน้าํแบบอิน กลไกของโรคเกิดจากพิษภัยจากภายนอกที่
เขาสูรางกาย  ความเหน็ดเหนื่อยออนเพลีย  อาหาร  ทําใหการขับน้าํติดขัด  น้าํจึงค่ังคางอยูภายในรางกาย
และซึมออกสูผิวหนัง  อาการบวมน้าํทางแพทยแผนจีนแบงเปนหลายชนิด เชน เฟงสุย (บวมน้ําจากพษิลม)  
ผีสุย (บวมน้าํจากมามและปอดไมสามารถกระจายน้ําไดตามปกติ)  สือสุย (บวมน้ําเนื่องจากตับและไตพรอง)  
เจิ้งสุย (บวมน้ําจากมามพรองหยางกําเริบ)  เซ่ินสุย  อีห้ยิ่น  ผีสุย   นอกจากนั้นยังพบในภาวะหวัใจวาย  ภาวะ
มีประจําเดือน  และการต้ังครรภ 

 
  U78.161 Yang edema  (3.1.113) 
    陽水  (阳水)  Yáng shuǐ 

หยางสุย  เปนชื่อโรคหรือชื่อกลุมอาการ  จัดเปนหนึ่งในสองกลุมของโรคบวมน้ํา  สวนใหญมีสาเหตุจากปจจัย
ภายนอก  เชน  ลม  ความชื้น  ความรอน  ความรอนอบอาวกระทบชีป่อด  ทาํใหชี่ปอดขาดการระบาย  การ
ไหลเวียนลมปราณของซานเจียวติดขัด  จึงไมสามารถกระจายสารน้าํใหลงสูกระเพาะปสสาวะไดอยางปกติ  มกั
พบอาการกลัวหนาว  มีไข  ไอ  เจ็บคอ  อาการบวมมกัเร่ิมที่บริเวณใบหนากอน  ปสสาวะติดขัด  สีเขม  
ทองผูก  ทองอืดแนน  ฝาเหนยีว  ชพีจรเร็ว  สวนใหญจัดอยูในกลุมอาการรอน  หรือกลุมอาการแกรง 

 
  U78.162 Yin edema  (3.1.114) 
    陰水  (阴水)   Yīn shuǐ 

อินสุย  เปนชื่อโรคหรือชื่อกลุมอาการ จัดเปนหนึ่งในสองกลุมของโรคบวมน้ํา  เปนชื่อเรียกอาการบวมน้าํ
เนื่องมาจากมามและไตพรอง  ไมสามารถกระจายหรือควบคุมสารน้าํ  อาการบวมมักเร่ิมที่บริเวณขากอน  สีผิว
ซีดขาวหรือหมองคลํ้า  ปากจืด  อจุจาระเหลว  ชพีจรจมชา  สวนใหญจัดอยูในกลุมอาการพรองเร้ือรัง 
 

  U78.163 Wind edema  (3.1.115) 
    風水  (风水)  Fēng shuǐ 

เฟงสุย (บวมนํ้าเฉพาะที่)  เปนโรคบวมน้ําชนิดหนึ่งที่มีสาเหตุจากถูกพษิลมจากภายนอก  ทําใหเสนลมปราณ
หดเกร็ง  เลือดและน้ําเกิดการค่ังคาง  อาการสําคัญคือเกิดการบวมน้าํขึ้นในบริเวณใดบริเวณหนึ่งอยางฉับพลัน 
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  U78.164 Skin edema  (3.1.116) 
    皮水  (皮水)  Pí shuǐ; 

    裏水  (里水)  Lǐ shuǐ 

ผีสุย (บวมนํ้าที่ผิวหนัง)  เปนโรคบวมน้ําชนิดหนึ่งที่เกิดจากภัยลม  ภยัหนาว  หรือรอนชื้นแทรกเขารางกาย
ทําใหปอดไมสามารถกระจายและพาน้ําลงไดตามปกติ  น้ําเดินไดไมสะดวก  จึงเกดิการสะสมค่ังคางขึ้นใน
รางกาย  มีอาการบวมน้ํา ปสสาวะนอย  ตรวจพบมีการร่ัวของโปรตีนออกมากบัปสสาวะ  ความดันโลหิตสูง 
   

  U78.165 Regular edema  (3.1.117) 
    正水  (正水)  Zhèng shuǐ 

เจิ้งสุย  (บวมนํ้าทั้งตัวรวมกับอาการหายใจขัด)  เปนโรคบวมน้ําชนิดหนึ่งที่เกิดจากพษิลมหรือรอนชื้นทํา
อันตรายตอไต  ทาํใหเกิดอาการบวมน้ํา  ปสสาวะนอย  ความดันโลหิตสูงที่อาการหนักขึ้นตามลําดับ 
 

  U78.166 Stony edema  (3.1.118) 
    石水  (石水)  Shí shuǐ 

สือสุย (บวมนํ้าแบบแข็ง)  เปนโรคบวมน้ําชนิดหนึ่งที่เกิดจากไมสามารถรักษาอาการบวมนํ้าในระยะแรกให
หายได  ทําใหมีอาการบวมน้ําเร้ือรังและเจิ้งชี่ออนแอลงตามลําดับ  มีอาการบวมน้ําที่กําเริบขึ้นเปนพกัๆ  ตรวจ
พบโปรตีนร่ัวออกมาในปสสาวะ  ความดันโลหิตสูง  หนาซีดขาว 

 
 
 U78.17  Strangury 
 
  U78.170 Strangury disease  (3.1.120) 
    淋病  (淋病)  Lìn bìng 

โรคปสสาวะขัด  เปนคําทั่วไปสําหรับโรคที่มีอาการปสสาวะบอย  เจบ็เวลาปสสาวะ  ปสสาวะออกไมคลอง
หรือออกเปนหยดๆ  
  

  U78.171 Heat strangury  (3.1.121) 
    熱淋  (热淋)  Rè lín 

โรคปสสาวะขัดจากพิษรอน  เกิดจากถกูพิษรอนชื้นซ่ึงลงไปจับที่เซ่ียเจียวทําใหการสรางปสสาวะผิดปกติ  เปน
โรคที่เกิดขึ้นฉับพลัน  มีอาการปสสาวะบอย  ทนกล้ันปสสาวะไมได  เวลาปสสาวะจะขัดแสบในทอปสสาวะ  
รวมกับอาการไข  ปวดเอว  ตึงแนนและเจ็บในทองนอย  
 

  U78.172 Stone strangury  (3.1.122) 
    石淋  (石淋)  Shí lín 

โรคน่ิวในทางเดินปสสาวะ  เกิดจากพษิรอนชื้นค่ังที่บริเวณทองนอย  แลวอบปสสาวะใหจับตัวกลายเปนนิว่อุด
ตันทางเดินปสสาวะ  มอีาการเจ็บเอว  ปสสาวะมีเลือดปน  หรือมกีอนนิว่เล็กๆ ถูกขับออกมาตามปสสาวะ  

 
  U78.173 Qi strangury  (3.1.123) 
    氣淋  (气淋)  Qì lín 

โรคปสสาวะขัดจากชี่ติดขัด  เปนโรคปสสาวะขัดที่เกิดจากชีข่องกระเพาะปสสาวะติดขัด  มีอาการเจ็บเวลา
ปสสาวะ  และตึงแนนที่บริเวณทองนอย 

 
  U78.174 Blood strangury  (3.1.124) 
    血淋  (血淋)  Xiě lín 

    โรคปสสาวะขัดปนเลือด   มีอาการเจ็บเวลาปสสาวะและมีเลือดปนออกมา 
 
  U78.175 Unctuous strangury  (3.1.125) 
    膏淋  (膏淋)  Gāo lín 

โรคปสสาวะขัดและขุนขาว   มีอาการเจ็บเวลาปสสาวะและน้ําปสสาวะขุนขาวเหมือนน้ําขาว 
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  U78.176 Fatigue strangury  (3.1.126) 
    勞淋  (劳淋)  Láo lín 

โรคปสสาวะขัดเรื้อรัง  เปนโรคทางเดินปสสาวะขัดเฉยีบพลันที่รักษาไมหาย  หรือเปนๆหายๆ  พิษภยัจับตัว
กันขึ้น  ชี่และอินสึกหรอ  เมื่อเหน็ดเหนื่อยออนเพลียหรือถูกพษิภยัจากภายนอกก็จะกําเริบขึ้นอีก  มีอาการ
เจ็บเอวเปนประจาํ  ปสสาวะบอยและกล้ันไมคอยได  ปวดเสียวเวลาปสสาวะ  
    

 U78.18  Abnormal urination and urine 
 
  U78.180 Spontaneous urination  (2.3.191) 
    小便自利  (小便自利) Xiǎo biàn zì lì 

ปสสาวะปริมาณมากกวาปกติ 
 

  U78.181 Difficult urination  (2.3.192) 
    小便難  (小便难) Xiǎo biàn nán 

ปสสาวะลําบาก  เปนโรคอวัยวะภายในอุดตันที่เกิดจากสารจิงที่เสียอุดตัน  หรือการผาตัดบริเวณฝเย็บ  ทําให
กระเพาะปสสาวะขับปสสาวะไมได  ทางเดินปสสาวะติดขัด  มีอาการปสสาวะลดนอยลง   ปสสาวะเปนหยด  
กระทั่งปสสาวะไมออก 
   

  U78.182 Inhibited urination  (2.3.193) 
    小便不利  (小便不利) Xiǎo biàn bù lì 

    ปสสาวะไมคลอง    
 
 
  U78.183 Urinary incontinence  (2.3.194) 
    小便失禁  (小便失禁) Xiǎo biàn shī jìn 

กลั้นปสสาวะไมได  ไมสามารถควบคุมการขับถายปสสาวะไดตามตองการ 
    

U78.184 Frequent urination  (2.3.195) 
    小便頻數  (小便频数) Xiǎo biàn pins hu 

ปสสาวะบอย  หรือมีอาการอยากปสสาวะบอย 
 

  U78.185 Difficult painful urination  (2.3.196) 
    小便澁痛  (小便澁痛) Xiǎo biàn sè tong 

ปสสาวะลําบากและปวดเจ็บทางเดินปสสาวะ  เปนอาการสําคัญของโรคล่ินเจิง้ 
 

  U78.186 Enuresis  (2.3.200) 
    遺尿  (遗尿)  Yí niào 

ปสสาวะรดที่นอน  เปนโรคของระบบไต  อาการสําคัญคือหลังจากเขานอนแลวมักมีปสสาวะไหลออกมาโดยไม
รูสึกตัว  สาเหตุเกิดจากกรรมพันธุ  ชี่ของไตไมแข็งแรง  หรือพิษรอนชื้น  เลือดค่ังสะสมภายในรางกาย  ทําให
กระเพาะปสสาวะเสียการควบคุมปสสาวะ 

 
  U78.187 White turbidity  (3.1.128) 
    白濁  (白浊)  Bái zhuó 

ไปจั๋ว  เปนชื่อโรคหรือชื่อกลุมอาการ  (1) ปสสาวะสีขาวขุน  (2) มีสารเหลวสีขาวขุนไหลออกมาเองจากทอ
ปสสาวะสวนปลาย  แตปสสาวะสีใส  หรือเรียกวาจิงจั๋ว 
 

  U78.188 Turbid urine (disease)  (3.1.129) 
    尿濁  (尿浊)  Niào zhuó 

ปสสาวะขุน  ปสสาวะมีลักษณะขุนขาว  สวนใหญเกิดจากพิษรอนชื้นลงสูระบบปสสาวะ   มภีาวะมามและไต
พรอง   โรคที่ทําใหเกิดปสสาวะขุนไดแก  โรคเทาชาง  วัณโรคไต  อัณฑะอักเสบ  เน้ืองอกหรือมะเร็งของไต  
ในเด็กเล็กพบไดทั้งกรณีถูกพิษภัยจากภายนอกและพยาธิสภาพภายในรางกาย  การบาดเจ็บหรือผาตัดชองทอง
หรือทรวงอก 
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  U78.189 Dribbling urinary block (disease)  (3.1.130) 
    癃閉  (癃闭)  Lóng bì 

ปสสาวะกะปริดกะปรอย  เปนโรคอวยัวะภายในอุดตันที่เกิดจากสารจิงที่เสียอุดตัน  การผาตัดบริเวณฝเย็บ  
ทําใหกระเพาะปสสาวะขับปสสาวะไมได  ทางเดินปสสาวะติดขัด  มอีาการปสสาวะลดนอยลง   ปสสาวะเปน
หยด  กระทั่งปสสาวะไมออก   

 
 U78.19  Abnormal emission and sexual dysfunction   
 
  U78.190 White ooze  (3.1.127) 

Excludes: vaginal discharge NOS  (U78.560) 
 

    白淫  (白淫)  Bái yín 

ไปอ๋ิน  (1) โรคที่หากพบในเพศชายจะมีอาการปสสาวะเปนสีขาวคลายอสุจ ิ  หรือหากพบในเพศหญิงหมายถึง
ตกขาว  (2) น้ํากามเคล่ือน  (3) เปนโรคจิงจั๋วในขั้นรุนแรง  (4)  การมีความรอนสะสมภายใน  สารจําเปนไม
เก็บซอน  ทองนอยปวดรอน  มีสารเหลวสีขาวขุนคลายอสุจิไหลออกพรอมปสสาวะหรืออุจจาระ 
 

  U78.191 Seminal emission (disease)  (3.1.131) 
    遺精  (遗精)  Yí jīng 

นํ้ากามเคลื่อน  ภาวะที่ไมมีเพศสัมพันธแตก็มีน้ําอสุจิเคล่ือนออกมาเอง  เกิดขึ้นมากกวา 4 คร้ังในหนึ่งเดือน  
เกิดจากไตไมสามารถทําการเก็บกักไดตามปกติ  เปนโรคที่สังกัดการเก็บกกัไมดี 
 

  U78.192 Dream emission (disease)  (3.1.132) 
    夢遺  (梦遗)  Mèng jīng 

ฝนเปยก  ภาวะที่มีน้าํอสุจิเคล่ือนมากกวา 4 คร้ังในหนึ่งเดือน  โดยฝนวามีเพศสัมพันธและมีความรูสึกที่มี
ความสุขรวมดวย  เกิดจากไฟในไตเคล่ือนไหวสับสน  หัวใจกับไตทํางานไมประสานกัน  เปนโรคที่สังกัดการเก็บ
กักไมดี 
 

  U78.193 Spermatorrhea  (3.1.133) 
    滑精  (滑精)  Huá jīng 

นํ้ากามเคลื่อนเอง  ภาวะที่มีน้าํอสุจิเคล่ือนเองมากกวา 4 คร้ังในหนึ่งเดือน  แตไมไดเกิดรวมกับการฝนวามี
เพศสัมพันธ  กระทั่งเพียงนึกถึงก็มีน้ําอสุจิไหลออกมาเอง  เปนโรคที่สังกัดการเก็บกักไมดีที่เกิดจากมีกจิกรรม
ทางเพศมากเกินไป  ชี่ของไตไมเขมแข็ง 
 

  U78.194 Premature ejaculation (disease)  (3.1.134) 
    早泄  (早泄)  Zǎo xiè 

หลั่งเร็ว  ภาวะที่เมื่อมีเพศสัมพันธแลวมีการสอดใสองคชาตเขาไปไมถึง 1 ซม. ก็เกิดการหล่ังน้ําอสุจิ  ทาํใหไม
สามารถมีชีวิตทางเพศสัมพันธที่เปนปกติ  เปนโรคที่สังกัดการเก็บกกัไมดี  เกิดจากชี่ของไตไมเขมแข็ง 

 
  U78.195 Impotence  (3.1.135) 
    陽痿  (阳痿)  Yáng wěi 

เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ  เกิดจากไฟจากมิ่งเหมินออนแอ  ตับและไตพรอง  หรือเกิดจากความกลัว
ความเครียด  ทําใหองคชาตไมแข็งตัว  หรือแข็งตัวไมไดนาน  ไมสามารถสอดใสเขาไปในชองคลอดได  เปนโรค
ที่สังกัดโรคเส่ือมถอย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

  U78.196 Persistent erection  (3.1.136) 
    陽强  (阳强)    Yáng qiáng 

หยางเฉียง  องคชาตแข็งตัวตลอดเวลา  มีการเคล่ือนตัวของน้ําอสุจิเอง 
 

  U78.197 Seminal cold  (3.1.137) 
    精冷  (精冷)  Jīng lěng 

จิงเหลิ่ง  เปนชือ่โรคหรือชื่อกลุมอาการที่อสุจิที่หล่ังออกมามีลักษณะจาง  ใส  ไมมีประสิทธิภาพในการสืบพันธุ 
สวนใหญมีสาเหตุมาจากหยางชี่พรอง 
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  U78.198 Seminal turbidity (disease)  (3.1.138) 
    精濁  (精浊)  Jīng zhuó 

ตอมลูกหมากอักเสบ  อาการสําคัญคือหลังจากปสสาวะแลวจะมีน้าํสีขาวหยดออกมา  ปสสาวะไมคลอง   ปวด
ถวงที่ทองนอย  เจ็บหรือระคายในลํากลอง  แตปสสาวะกลับไมขุน  เปนโรคที่สังกัดโรคของระบบไตที่เกิดจาก
ความรอนชื้นไหลเทลงลาง  รางกายมภีาวะอินพรองไฟกําเริบ  ถุงอสุจิอุดตัน 
   

  U78.199 Yin-yang transmission  (3.1.139) 
    陰陽易  (阴阳易) Yīn yáng yì 

อินหยางอ้ี  ชื่อโรค (1)  ผูปวยที่เปนโรคติดตอซางหานเวินอี้  หลังจากการปวยความรอนที่ตกคางไมไดรับการ
ขับระบาย และติดตอไปยังผูที่มีเพศสัมพันธดวย (2) ในตําแหนงอินพบเสนลมปราณหยาง และในตําแหนง 
หยางพบเสนลมปราณอิน 

 
 U78.2  Other diseases in internal medicine 
 
 U78.20  Blood diseases and bleeding   
 
  U78.200 Blood disease  (3.1.142) 
    血病  (血病)  Xiě bìng 

โรคเลือดค่ัง    เกิดจากเลือดที่ค่ังจับตัวกันทําใหการเคล่ือนไหวของชี่ผิดปกติ   
 
 

  U78.201 Nosebleed  (3.1.143) 
    鼻衄  (鼻衄)  Bí nǜ 

เลือดกําเดาไหล  มีเลือดออกทางจมกู  อาจเกิดจากโรคของจมกูเองหรือจมูกไดรับบาดเจ็บ  ในทางแพทยแผน
จีนยังเกี่ยวของกับภาวะรอนในปอด  กระเพาะอาหาร  และตับ  ทําใหความรอนพุงขึ้นขางบนตามเสนลมปราณ  
รวมทั้งภาวะที่มามพรองทําใหไมสามารถควบคุมเลือดได  โรคที่มักมีอาการนีไ้ดแกโรคหัด  ไฟลามทุง  ไข
อีดําอีแดง  ไขหวัดใหญ  วิงเวยีน  ไขกระดูกไมทํางาน  โรคการแข็งตัวของเลือดไมดี  ตับแข็ง  ไตวาย  เปนตน 
 

  U78.202 Gum bleeding  (3.1.144) 
    齒衄  (齿衄)  Chǐ nǜ 

เลือดออกบริเวณเหงือก  มีสาเหตุจากเสนลมปราณกระเพาะอาหารมีความรอนสะสม  หรือไตอินพรอง  หรือ
มามพรองไมสามารถกํากับเลือด 
 

  U78.203 Hematemesis  (3.1.145) 
    吐血  (吐血)  Tù xiě 

อาเจียนเปนเลือด  มีเลือดออกในกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหาร  และอาเจียนออกมาผานชองปาก  
สวนมากพบกากอาหารปนออกมาดวย 

 
  U78.204 Hematochezia   (3.1.146) 
    便血  (便血)   Biàn xiě 

ถายอุจจาระเปนเลือด  มีอาการขับถายอุจจาระปนเลือด  หรืออุจจาระเปนสีดําเหมือนยางมะตอย  รวมทั้งมี
เลือดออกทางทวารหนัก  กลไกของโรคทางแพทยแผนจีนสวนใหญเกี่ยวของกบัภาวะมามและกระเพาะอาหาร
ออนแอ  ชี่ไมสามารถควบคุมเลือดใหเดินอยูในหลอดเลือดไดตามปกติ  หรือในกระเพาะอาหารลําไสเกิดความ
รอนค่ัง  ความรอนชื้นอุดตัน  ชี่และเลือดติดขัด  โรคที่พบอาการถายอุจจาระเปนเลือดไดแกโรคของทวารหนัก  
โรคของกระเพาะอาหารและลําไส  ไขพิษ  ไขกาฬ  โรคมีไขสูงเฉียบพลันตางๆ  โรคเลือดไหลไมหยุด  โรคจ้ํา
เลือด  โรคพยาธิปากขอ  โรคพยาธิใบไมในเลือด  พิษจากอาหาร  พิษจากยา 
 

  U78.205 Hematuria  (3.1.147) 
    尿血  (尿血)  Niào xiě 

ปสสาวะปนเลือด  มีเลือดปนกับปสสาวะออกมา  กลไกการเกิดโรคเกิดจากพษิรอนชื้นลงสูระบบปสสาวะ  มี
ภาวะอินพรองไฟกาํเริบ  ไดรับเชื้อโรคติดตอ  หรือพิษจากยาที่เปนอันตราย  โรคที่พบวามีอาการปสสาวะปน
เลือดไดแก  นิ่วในทางเดินปสสาวะ  ปสสาวะอกัเสบ  ทางเดินปสสาวะอกัเสบขณะต้ังครรภ  ไตอักเสบ  วัณโรค
ไต  เนื้องอกและมะเร็งของไตหรือกระเพาะปสสาวะ   โรคเลือด  และโรคติดตอบางชนิด 
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  U78.206 Purpura  (3.1.148) 
    紫斑  (紫斑)  Zǐ bān 

จ้ําเลือด  ผิวหนังหรือเยื่อบุเกิดผ่ืนสีเขียวมวงหรือสีมวงแดงที่อยูในระนาบเดียวกับผิวหนัง  กลไกของโรคทาง
แพทยแผนจีนสวนใหญเกีย่วของกับพิษรอนกระจายไปตามเสน  เลือดมีภาวะรอนเลือดไหลสับสน  หรือมภีาวะ
ชี่ของมามพรองจึงไมสามารถดึงเก็บเลือด  ไดรับบาดเจ็บทําใหเลือดไหลซึมออกนอกเสนเลือด  โรคที่พบใน
กรณีนี้ไดแก  การบาดเจ็บ  โรคจ้าํเลือด  ไขกระดูกไมทํางาน  มามโต  จ้ําเลือดจากการต้ังครรภ  หรือเปนโรค
ไขสูงจากไดรับพิษภัยภายนอก  ถกูสารพิษ  รับประทานผักที่มีสารไนเตรตมากเกินไป 
  

  U78.207 Blood amassment (disease)  (3.1.149) 
    蓄血  (蓄血)  Xù xuè 

โรคพิษรอนเลือดค่ัง  มีอาการเจ็บทองเฉียบพลัน  ออกผ่ืนจ้ํา  ตัวรอน  สติคลุมคล่ัง  เกิดจากเลือดที่ค่ังกับพิษ
รอนจับตัวกันทาํใหการเคล่ือนไหวของชีผิ่ดปกติ  เปนโรคที่สังกัดโรครอน (ตานหรือเยอปง) 

 
 

 U78.21  Fluid retention 
   

  Excludes: edema (U78.16 -) 
 
  U78.210 Phlegm-fluid retention  (3.1.150) 
    痰飮  (痰飮)  Tán yǐn 

ถานอ่ิน  โรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากความผิดปกติของการกระจายสารน้ําในรางกาย  ทําใหสารน้ําค่ังคาง  สวนที่
เหนียวขนเรียกวาเสมหะ  สวนที่เหลวใสเรียกวาอิ่น  และใสมากกวาเรียกวาน้าํ  ถานอิ่นมีนยิามโดยแคบและ
โดยกวาง  ในนยิามโดยกวางคือชื่อเรียกรวมของอิ่นทุกชนิดรวมถึงเสวยีนอิ่น  จอือิ่น  อี้อิ่น  หลิว(留)อิ่น  ฝูอิ่น  
หลิว(流)อิ่น เปนตน สวนใหญมีสาเหตุมาจากระบบการทํางานของปอด  มาม  และไตขาดสมดุล  ทําใหการ
กระจายสารน้ําผิดปกติ  นยิามโดยแคบคือปจจัยการเกิดโรคอิ่นค่ังคางอยูบริเวณกระเพราะอาหาร  หรือที่
เรียกวาหลิวอิ่น ซ่ึงเปนอิ่นชนิดหนึ่งจากส่ีชนิด  รางกายซูบผอมลง  รับประทานอาหารไดนอยลง  มีเสียงใน
ลําไส  อุจจาระเหลว  หรืออาจพบอาการหายใจส่ัน  หายใจส้ัน  อาเจยีนน้ําลาย   
 

  U78.211 Pleural fluid retention  (3.1.151) 
    懸飮  (悬飮)  Xuán yǐn 

เสวียนอ่ิน  เปนอิ่นชนิดหนึ่งจากส่ีชนิด  เกิดจากอิ่นที่ค่ังคางบริเวณซ่ีโครงหรือสีขาง  เรียกวาเสวียนอิ่นเนื่อง
จากมีตําแหนงโรคอยูตํ่ากวาทรวงอก  และอยูสูงกวาชองทอง  มีอาการตึงแนนบริเวณสีขาง ปวดเจ็บขณะไอ
หรือบวนน้ําลาย  ในผูปวยที่มีอาการรุนแรงจะพบอาการปวดเจ็บในขณะหายใจหรือขยับตัว  อาจพบอาการ
อาเจียนลม  หรือหายใจส้ันรวมดวย 

 
  U78.212 Subcutaneous fluid retention  (3.1.152) 
    溢飮  (溢飮)  Yì yǐn 

อ้ีอ่ิน  เปนอิ่นชนิดหนึ่งจากส่ีชนิด  เกิดจากอิ่นที่ค่ังคางบริเวณผิวหนังและระยางคทั้งส่ี  มีอาการปวดหนักตาม
รางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณขอตอ  อาจพบอาการไอ  หอบ  แนนหนาอก  ออนแรงรวมดวย 
 

  U78.213 Thoracic fluid retention  (3.1.153) 
    支飮  (支飮）  Zhī yǐn 

จืออ่ิน  เปนอิ่นชนิดหนึ่งจากส่ีชนิด  เกิดจากอิ่นที่ค่ังคางระหวางทรวงอกและกะบังลม  สงผลกระทบถึงการ
ไหลเวียนลงของลมปราณปอด  มีอาการแนนหนาอก  หายใจส้ัน  ไอหอบ ไมสามารถนอนราบได   ลักษณะ
ภายนอกมีการบวม  หรืออาจพบอาการหนามืด  ตาลาย  วิงเวียนศีรษะ  สีหนาหมองคลํ้า  จุกแนนตึงบริเวณ
กระเพาะอาหาร 
 

  U78.214 Recurrent fluid retention  (3.1.154) 
伏飮  (伏飮)  Fú yǐn    
ฝูอ่ิน  จัดเปนถานอิ่นชนิดหนึ่ง  สาเหตุเกิดจากอิ่นที่ตกคางภายในหรือหลิว (留) อิ่นที่ขับระบายออกไมหมด
เปนตัวกอใหเกิดโรค  อาการคือปวดเจบ็บริเวณเอวและหลัง  กลัวหนาว  มีไข  ตึงแนนบริเวณทรวงอกและ
สีขาง  ไอ  อาเจียน  ในผูปวยที่มีอาการรุนแรงจะพบอาการนํ้าตาไหล  ตัวส่ัน 
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  U78.215 Mild fluid retention  (3.1.155) 
    微飮  (微飮)  Wēi yǐn 

เวยอ่ิน  จัดเปนถานอิ่นชนิดหนึ่ง  เกิดจากสารอิ่นปดกั้นการกระจายของหยางชี่  ทําใหการไหลเวยีนลมปราณ
ผิดปกติ  เปนอิ่นชนิดที่ไมรุนแรง  มีอาการหายใจส้ันเปนหลัก 
 

  U78.216 Persistent fluid retention  (3.1.156)   
    留飮  (留飮)  Liú yǐn 

หลิวอ่ิน  จัดเปนถานอิ่นชนิดหนึ่ง  เกิดจากสารอิ่นที่ค่ังคางภายในเปนระยะเวลานานและไมไดรับการขบั
กระจาย  เนื่องจากตําแหนงที่ค่ังคางไมเหมือนกัน  อาการแสดงจึงแตกตางกันออกไป 

 
 
 U78.22  Thirst and fatigue   
 
  U78.220 Wasting-thirst  (3.1.159) 
    消渴; (消渴)  Xiāo kě; 
    消渴病   (消渴病) xiāo kě bìng 

เซียวเขอ  (1) กลุมอาการชนิดหนึ่งที่ผูปวยมีอาการกระหายน้ําและอยากด่ืมน้ํา รับประทานอาหารมากแต
รางกายซูบผอม ปสสาวะมากและมีรสหวาน ซ่ึงคลายกับโรคเบาหวานในปจจบุัน สวนมากเกิดจากการด่ืมสุรา
หรือรับประทานอาหารหวานมันในปริมาณมาก ทําใหความรอนค่ังคางบริเวณจงเจียว หรืออารมณทั้งหา
แปรปรวน  อุดกั้นภายในแปรเปล่ียนเปนไฟ  หรือการมีเพศสัมพันธมากเกินไป  ไฟพรองกระทบจิงไต  กลไก
การเกิดโรคที่เกิดจากอินพรองและรอนแหงนั้นจัดเปนเหตุและผลซ่ึงกันและกัน  ซ่ึงจะกระทบสารจินเยของ
ปอดและกระเพาะอาหาร  รวมถึงสารจิงอินของไต  เนื่องจากอินพรองมีความสําคัญตอไต  อินสงผลกระทบ 
หยาง  ดังนั้นผูที่ปวยเปนเวลานานมักพบอาการแสดงของไตหยางพรองรวมดวย  (2) โรคที่มีอาการกระหายน้าํ  
ด่ืมน้ํามาก  ปสสาวะมากชนิดหนึ่ง  เนือ่งจากมีกลไกการเกิดโรค  อาการ  และการพัฒนาของโรคที่แตกตางกัน  
จึงแบงออกเปนซางเซียว  จงเซียว  และเซ่ียเซียว  สามารถพบในโรคเบาหวาน  โรคเบาจืด  โรคแอดดิสัน  
 

  U78.221 Upper wasting-thirst  (3.1.160) 
    上消  (上消)  Shàng xiāo 

ซางเซียว  มีชื่อเรียกอื่น  เชน  เฟยเซียว  เกอเซียว  เซียวซิน  จัดเปนโรคเซียวเขอชนิดหนึ่งที่มีตําแหนงการ
เกิดโรคอยูที่ซางเจียว  หวัใจ  ปอด  มีอาการกระหายน้ํา  ด่ืมน้าํในปริมาณมากอยางเดนชัด  แตการ
รับประทานอาหารและการปสสาวะมกีารเปล่ียนแปลงที่ไมเดนชัด  สวนมากเกิดจากไฟหวัใจและปอดแกรง 

 
  U78.222 Middle wasting-thirst  (3.1.161) 
    中消  (中消)  Zhōng xiāo 

จงเซียว มีชื่อเรียกอื่น เชน เซียวจง ผ่ีเซียว เวยเซียว จัดเปนโรคเซียวเขอชนิดหนึ่งที่มีอาการหิวบอย รับประทาน
อาหารมาก  รางกายซูบผอมอยางเดนชัด  สวนมากเกิดจากมามและกระเพาะอาหารรอนแหง  เผาผลาญสารอิน 
 

  U78.223 Lower wasting-thirst  (3.1.162) 
    下消  (下消)  Xià xiāo 

เซ่ียเซียว  มีชือ่เรียกอื่น  เชน  เซียวเซ่ิน  เซ่ินเซียว  จัดเปนโรคเซียวเขอชนิดหนึ่งที่มีอาการปสสาวะในปริมาณ
มากอยางเดนชัด ผูปวยมักจัดอยูในกลุมหยวนชี่ของไตพรอง  สวนใหญเกิดจากหยวนชี่ของไตพรอง  ชี่ไตไมเก็บ
กักหรืออินไตพรอง  แตหยางชี่แกรงการทํางานดานการควบคุมปสสาวะของไตผิดปกติ  ลวนสามารถทําใหสาร
น้ําสารอาหารหลุดลอดออกทางปสสาวะ  อาการคือปสสาวะบอย  ปริมาณมาก ลักษณะคลายครีมหรือน้ํามัน
หรือฟองเบียร  กระหายน้าํ  ด่ืมน้ําในปริมาณมาก  ใบหนาและหูดําคลํ้า  ซูบผอม 
 

  U78.224 Fatigue due to overexertion  (3.1.164) 
    勞倦  (劳倦 ）  Láo juàn 

เหลาเจวีย้น  อาหารเหนื่อยลาออนเพลียจัดเปนอาการซ่ึงมีสาเหตุจากภายใน  เรียกอีกชื่อหนึ่งวา “เหลาซาง” 
รวมถึงปจจัยการเกิดโรคตางๆ เชน  การเหนื่อยลามากเกินไป  อารมณทั้งเจ็ดกระทบภายใน  หักโหมดานการมี
เพศสัมพันธ  การรับประทานอาหารที่ผิดสุขลักษณะ  เปนตน  การเกิดโรคสวนใหญจะกระทบถึงชี่มาม  และจิง
ไตอาการแสดงคือเหนื่อยลาออนเพลีย  ไมอยากพูด  ใจส่ัน  กระวนกระวายเหง่ือออกมาก  หากใชแรงจะมี
อาการหอบหรือหายใจถี ่
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  U78.225 Consumptive disease  (3.1.165) 
    虛勞  (虚劳)  Xū láo 

ซวีเหลา หมายถึงกลุมอาการพรองตางๆ อันเนื่องมาจากสารจาํเปนกอนกําเนิดไมเพียงพอ  การดูแลหลังกําเนิด
ไมเหมาะสม  ผูที่ปวยเปนเวลานานขาดการบํารุง  เจิ้งชี่ถูกกระทบ  รางกายพรองเปนระยะเวลานาน  ไมไดรับ
การฟนฟ ู  อาการพรองอันเกิดเนื่องจากปจจยัตางๆ ลวนจัดอยูในขอบเขตของกลุมอาการซวีเหลา  สวนมาก
การดําเนินโรคเปนไปอยางชาๆ  เนื่องจากกลุมอาการซวีเหลามีขอบเขตทีก่วางมาก  ดังนั้นคนสมัยกอนจึงมีการ
แบงชนิดของความพรองเปนแบบตางๆ  เชน  อูเหลา  ล่ิวจี ๋ ชีซาง  หากแตการเปล่ียนแปลงทางพยาธิสภาพนั้น
ลวนมีความสัมพันธกับอินพรอง  หยางพรอง  หรืออินและหยางพรอง  

 
 
 U78.23  Syncope   
 
  U78.230 Syncope  (3.1.166) 
    厥  (厥)        Jué 
    厥證  (厥证)  Jué zhèng 

เจว / เจวเจิ้ง  (1) การหมดสติฉบัพลัน  ไมรับรูเร่ืองราวใดๆ  แตสวนใหญจะคอยๆฟนคืนสติกลับมาได
เอง   (2) อาการมือและเทาเย็นเฉยีบ   (3)  ภาวะหลงเจิ้ง (癃证) ที่รุนแรงมาก 
 

  U78.231 Flopping syncope  (3.167) 
    薄厥  (薄厥)  Báo jué 

เปาเจว  เกิดจากความกระทบกระเทอืนทางอารมณ  เชน  โมโหรุนแรง  ซ่ึงจะกระตุนหยางชี่ใหกาํเริบขึ้น  
เลือดจะตามชี่ขึ้นไปแลวอุดกั้นที่ศีรษะ  ทําใหเกิดอาการมือเทาเย็นเฉยีบ  ปวดศีรษะ  ตาลาย  และหมดสติ   

 
  U78.232 Visceral syncope  (3.1.168) 
    藏厥  (藏厥)  Cáng jué 

    臟厥  (脏厥)  Zàng jué 

   ฉางเจว / จั้งเจว   มอีาการมือเทาเย็นเฉียบ   เกิดจากหยางชี่ของอวัยวะภายในออนแอมาก 
                

  U78.233 Crapulent syncope  (3.1.169) 
    食厥  (食厥)  Shí jué 

สือเจว  มีอาการหมดสติชั่วคราวหลังจากกินด่ืมเกินขนาด  หลังจากรับประทานอาหารแลวจะมอีาการจุกแนน
ทอง  หายใจติดขัด  จนหมดสติ  ชีพจรจะมีลักษณะล่ืนและแข็ง 
 

  U78.234 Heat syncope  (3.1.170) 
    熱厥  (热厥)   Rè jué 

    煎厥  (煎厥)  Jiān jué 

เยอเจว / เจียนเจว  (1)  เจวเจิ้งที่มีสาเหตุเกิดจากความรอนมีมากเกินกวาปกติจนทําใหอินพรอง   มีอาการ
รอนบริเวณฝามือฝาเทา  ตัวรอน  ปสสาวะสีเขม    (2)  เจวเจิ้งที่เกิดจากพิษรอนที่มากเกินอุดกั้นหยางไว
ภายในไมอาจกระจายออกสูภายนอก   โรคจะเร่ิมดวยอาการตัวรอน  ปวดศีรษะ  จากนั้นจะหมดสติ  มือเทาเย็น
เฉียบ  ชีพจรจมซอนอยูลึก  เมื่อกดจะรูสึกวาชีพจรล่ืน  หรืออาจพบเปนอาการกลัวรอน  กระหายน้ํา  กระวน
กระวาย  นอนไมหลับ  รอนบริเวณหนาอกและทอง  ทองผูก  ปสสาวะมีสีเขม 
 

  U78.235 Cold syncope  (3.1.171) 
    寒厥  (寒厥）  Hán jué 

หานเจว  เรียกอีกชื่อหนึ่งวา “เหล่ิงเจว”  เปนเจวเจิ้งที่มีสาเหตุจากหยางพรอง  ทําใหพลังของอินแรงขึ้น  มี
อาการมอืเทาเย็นเฉียบ  กลัวหนาว  นอนขด  อุจจาระมีเศษอาหารปน  ไมกระหายน้าํ  หรืออาจพบอาการตัว
เย็น  นอนขด  ปวดทอง  หนาแดง  เล็บเขียวคลํ้า  กระทั่งหมดสติ  ตรวจรางกายพบวาล้ินซีด  มีฝาชุม  ชีพจร
เล็ก และแผว 
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  U78.236 Wind syncope  (3.1.172) 
    風厥  (风厥）  Fēng jué 

เฟงเจว   เปนเจวเจิ้งที่เกิดจากถูกพิษลมเฉียบพลัน   พษิลมรบกวนการไหลเวยีนของชี่และเลือดทําใหผิดปกติ   
อินกับหยางตางแยงกันกําเริบ  การเคล่ือนไหวของชี่ถูกอุดกั้น  กระทั่งหยางชี่โนมออกไปนอกรางกาย  ทาํให
เกิดอาการแนนหนาอก  ใจส่ัน  หายใจขัด  แขนขาออนเปล้ีย  ชีพจรแผวเบา  คันตามผิวหนัง  ความดันตก  
อารมณจิตใจไมปกติ  
  

  U78.237 Qi syncope  (3.1.173) 
    氣厥  (气厥)     Qì jué  

   ชี่เจว    (1)  เจวเจิ้งที่มีสาเหตุเกิดจากจงชี่พรองหรือชี่ไหลยอนกขึ้นบนเฉยีบพลัน    (2)  ชี่ไหลยอนกลับ 
 

  U78.238 Blood syncope  (3.1.174) 
    血厥  (血厥)   Xuè jué 

เซวเจว  เกิดจากเสียเลือดปริมาณมาก  เชน  ตกเลือด  อาเจียนเปนเลือด  หรือเกิดจากอารมณโมโห  ทําใหชี่
ไหลยอนขึ้น  เลือดไหลตามชี่ขึ้นไปอุดตันในศีรษะ  ผูปวยมอีาการเปนลมหมดสติฉับพลัน  หนาซีดขาว  แขนขา
เย็นเฉียบ  ชีพจรแผวเบาจนแทบจับไมได   
 

  U78.239 Phlegm syncope  (3.1.175) 
    痰厥  (痰厥)   Tán jué 

ถานเจว    เกิดจากหลอดลมและคอหอยอุดตัน   อาจเกิดจากอารมณและจิตใจไดรับความกระทบกระทือนทํา
ใหเกิดชี่ค่ังอุดกั้นคอหอย   หรือเกิดจากลมกับเสลดเคล่ือนไปปดหลอดลม   แลวสงผลตอจิตทําใหเกิดอาการขึน้   
มีอาการสําคัญคือหมดสติฉับพลัน  หรือมึนงง  ในคอมีเสลดติดคาง  แขนขาออนเปล้ีย  ชีพจรจมและแข็ง 

 
 U78.24  Headache and convulsion   
 
  U78.240 True headache  (3.1.176) 
    眞頭痛  (真头痛)  Zhēn tóu tong 

ปวดศีรษะแท  มีอาการปวดศีรษะอยางรุนแรงลงมาถึงบริเวณทายทอย   และมีอาการมือเทาเย็นขึ้นไปถึง
ขอศอกหรือขอเขา   

  U78.241 Head wind  (3.1.177) 
    頭風  (头风)     Tóu fēng; 

    腦風  (脑风)     Nǎo fēng 

ปวดศีรษะ  อาการปวดศีรษะที่เปนๆหายๆ มาเปนเวลานาน  เมื่อมปีจจยักระตุนก็จะกําเริบทันที  สวนใหญ
เกิดจากการถูกลมเย็น  ลมรอน  เสมหะ  หรือเลือดค่ังอุดกั้นเสนลมปราณบริเวณศีรษะ  อาการปวดศีรษะเปน
แบบถูกลากดึงอยางรุนแรง  ปวดตอเนื่องไปถึงสันค้ิวและเบาตา   ในรายที่มีอาการหนกัจะมอีาการตาลาย  ลืม
ตาไมได  เงยหนาไมได  ชาที่หนังศีรษะ  ในบางรายอาจมีอาการจากความผิดปกติของตารวมดวย  

  U78.242 Hemilateral head wind  (3.1.178) 
    偏頭風   (偏头风) Piān tóu fēng 

ปวดศีรษะขางเดียว  มีอาการปวดศีรษะอยางรุนแรงฉับพลัน  เด๋ียวปวดซาย  เด๋ียวปวดขวา  กําเริบขึ้นบอยๆ  
เกิดจากถกูพิษลม  เสลด  หรือลมหนาวแทรกเขา   หรือเกิดจากความเครียดความโมโห  หยางของตับกาํเริบ
ขึ้นสวนบนของรางกาย  ทําใหเสนลมปราณถูกปดกั้น  อินกบัหยางเสียสมดุล  ชี่กับเลือดในบริเวณศีรษะไหล
ทวนสับสน 
    

  U78.243 Thunder head wind  (3.1.179) 
    雷頭風  (雷头风) Léi tóu fēng 

ปวดศีรษะแบบอสนีบาต   มีอาการปวดศีรษะอยางรุนแรงและฉับพลัน     จนเหมือนกับตาจะทะลักออกมา  
หรือมีอาการไขสูง  หนาวส่ัน  คล่ืนไสอาเจียน  ในหูมีเสียงเหมือนฟาผา  สาเหตุเกิดจากพิษลม  ไฟ  หรือเสลด
ขุนขนรุกเขาสูศีรษะ 
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  U78.244 Convulsive disease  (3.1.192) 
Excludes: infantile convulsion (U78.64-)  
  

    痙病  (痉病)  Jìng bìng 

โรคชัก  มีอาการเกร็งตึงต้ังแตคอถึงหลัง  แขนขาชกักระตุก  กระทั่งมีอาการขากรรไกรคาง  หลังแอน 
  

  U78.245 Febrile convulsion without chills  (3.1.193) 
Excludes: infantile convulsion (U78.64-)   
 

    柔痙  (柔痉)     Róu jìng 

โหรวจิ้ง  เปนโรคชักชนิดหนึ่ง  มีอาการชักและเหง่ือออก  ตัวรอน  มีเหง่ือออก  เกร็งตึงต้ังแตคอถึงหลัง  
ศีรษะสะบัด  ขากรรไกรคาง  แขนขาชักกระตุก  ในรายที่อาการรุนแรงจะพบอาการหลังแอน  ชพีจรจมและ
เตนชา  

  U78.246 Febrile convulsion with chills  (3.1.194) 
Excludes: infantile convulsion (U78.64-)   
 

    剛痙  (刚痉)  Gāng jìng 

กังจิ้ง  เปนโรคชักชนิดหนึ่ง  มีอาการตัวรอนแตไมมีเหง่ือ  กลัวหนาว  เกร็งตึงต้ังแตคอถึงหลัง  ศีรษะสะบัด  
ขากรรไกรคาง  มือเทาเกร็งหรือชกักระตุก  ในผูที่มีอาการรุนแรงจะพบอาการหลังแอน  ชีพจรตึงแนน 

 
 U78.25  Impediment   
 
  U78.250 Impediment disease  (3.1.180) 
    痹病  (痹病)  Bì bìng 

ปปง  มีอาการเจ็บปวด  ปวดเมื่อย  เหน็บชา  หนัก  แสบรอน  ไปจนถึงขอตอบวมโต  ขอยึด  เกิดจากสาเหตุ
ตางๆ ไดแก  เจิ้งชี่พรอง  ถูกพษิลม  ความเย็น  ความชื้น  หรือความรอนเขาสูรางกายแลวอุดกั้นเสนลมปราณ  
ทําใหการไหลเวยีนของชี่และเลือดติดขดั 

 
  U78.251 Moving impediment  (3.1.181) 
    行痹  (行痹)  Xíng bì; 

    風痹  (风痹)     Fēng bì 

สิงป / เฟงป  มีสาเหตุจากพิษภยัลมทาํใหแขนขาและขอตอเกิดอาการเจ็บปวด  ปวดเมื่อย  ชาตึง  สวนใหญ
เกิดจากเวยหยางที่ทําหนาที่ปองกันที่สวนผิวภายนอกรางกายออนแอ  รูขุมขนไมกระชับ  ทาํใหลมที่เปนพิษภยั
สามารถแทรกเขาสูผิวหนัง  กลามเนื้อ  และเสนลมปราณ   ลมที่เปนพิษภยันี้ติดคางและอุดกั้นเสนลมปราณ
และหลอดเลือด  ทําใหเสนเอ็นและขอตอขาดการบาํรุงหลอเล้ียง  เกิดอาการเจ็บปวดหรือปวดเมื่อยตามขอตอ
และกลามเนื้อ  ตําแหนงที่เจ็บปวดจะยายที่ไปมาและการเคล่ือนไหวของขอตอติดขัด  

  U78.252 Painful impediment  (3.1.182) 
    痛痹  (痛痹)  Tòng bì;   

    寒痹  (寒痹)  Hán bì 

ทงป / หานป  มีสาเหตุจากพิษภัยเย็นทําใหการไหลเวียนของชี่และเลือดในเสนลมปราณติดขัดเปนหลัก  โดยมี
อาการเจ็บปวดอยางรุนแรงบริเวณขอตอและกลามเนื้อของแขนขา  ผูที่มีอาการรุนแรงจะมีรูสึกเจ็บเหมือนมีด
กรีดหรือถูกเข็มแทง   อาการเจ็บปวดจะรุนแรงขึ้นเมื่อกระทบกับความเย็น   และทุเลาลงเมื่อไดรับความอบอุน   
ตําแหนงการเจ็บปวดจะอยูกับที่  อาการทุเลาลงในเวลากลางวันแตเวลากลางคืนกลับหนักขึ้น  ไมสามารถขยับ
ขอตอ  ที่ตําแหนงปวดเจ็บไมพบการแดงรอน  แตมักจะรูสึกเย็น  ฝาบนล้ินขาว  ชีพจรตึงแนน  

  U78.253 Fixed impediment  (3.1.183) 
    着痹  (着痹)  Zhuó bì; 

    濕痹  (湿痹）  Shī bì 

จั๋วป / ซือป  มีสาเหตุจากพิษภัยชื้นปดกั้นชี่และเลือด ทาํใหการไหลเวียนของชี่และเลือดติดขัด  อาการสําคัญ
คือชา  และมีอาการหนกับริเวณแขนขา  ขอตอเคล่ือนไหวไมคลองดังปกติ 
  



25 
 

  U78.254 Heat impediment  (3.1.184) 
    熱痹  (热痹)  Rè bì 

เรอป   เกิดจากพิษรอนเขาสูขอตอ  หรือรางกายมภีาวะรอนแลวถูกชี่ที่เปนพษิภัยจากภายนอก  สงผลกระทบ
ตอขอตอ  ทําใหมีอาการไข  ขอตอปวดบวมแดงรอน    

  U78.255 Joint-running wind  (3.1.185) 
    歷節風  (历节风) Lì jié fēng 

ลี่เจี๋ยเฟง (ปวดขอทั่วรางกาย)  มีชื่อเรียกอื่น  เชน  ไปหูเฟง  ทงเฟง ไปหูล่ีเจี๋ย  เปนโรคชนิดหนึ่งที่สังกัดจั๋วป
มีอาการเจ็บปวดรุนแรงตามขอตางๆ ทั่วรางกาย  ขอตอบวมแดง  ไมสามารถขยับได  สวนมากเกิดจากตับและ
ไตพรอง  และถูกพิษภัยลม  ความเย็น  ความชื้นเขาขอตอ   สะสมจนแปรเปล่ียนเปนความรอน  และทําให
การไหลเวียนของชี่และเลือดติดขัด  

  U78.256 Bone impediment  (3.1.186) 
    骨痹  (骨痹)  Gǔ bì 

กูป (เจ็บกระดูกและขอ)  เกิดจากพษิลมเย็นหรือชื้นที่เขาจับตามกระดูกและขอเปนเวลานาน  หรือรางกาย
ออนแอลงตามวยัทําใหกระดูกขาดการหลอเล้ียง  กระดูกบางลง   มีอาการสําคัญคือชาตามแขนขา  แขนขาไม
มีแรง เจ็บปวดในกระดูก  ขอตอขอใหญยึดติดและเกิดการเปล่ียนรูปเคล่ือนไหวไมไดตามปกติ  

  U78.257 Flesh impediment  (3.1.187) 
    肌痹  (肌痹)  Jī bì 

จีป (ปวดกลามเน้ือ)    (1) ปเจิ้งที่เกิดจากพษิภยัเย็นหรือชื้นเขาสูกลามเนื้อและผิวหนัง  มีชือ่เรียกอื่นวา จั๋วป
หรือซือป    (2) ผีป (脾痹) ซ่ึงเปนปเจิ้งชนิดหนึ่งของอวัยวะตันทั้งหา  มอีาการแขนขาออนลา  แนนหนาอก  
ไอ  อาเจยีนเปนน้ําลายใส   
 

  U78.258 Blood impediment  (3.1.188) 
    血痹  (血痹)  Xuè bì 

เซวป (เจ็บปลายน้ิวจากเลือดติดขัด)  เปนโรคปเจิ้งที่เกิดขึ้นตามปลายแขนขา  ที่ปลายนิ้วมอืหรือนิว้เทา 
(สวนใหญเปนปลายนิว้มือ) เกิดอาการเด๋ียวซีดขาว  เด๋ียวเปนมีมวงคลํ้าหรือแดงก่ํา  สลับกันเปนพักๆ  มีอาการ
ปวดแบบเย็นหรือเมื่อถูกความเย็นจะปวดมากขึ้น  หรืออาจพบเปนปนสีแดงเกิดกับนิ้วทั้งสองขางเหมือนกัน    
เกิดจากพษิภยัจากลมและความเย็นรุกเขาสูหลอดเลือด  หรือผลกระทบจากอารมณ  ทําใหหลอดเลือดเล็กหด
เกร็งสงผลใหการไหลเวียนของเลือดติดขัด  

  U78.259 Vessel impediment  (3.1.189) 
    脈痹  (脉痹)    Mài bì 

มายป (เจ็บแขนขาจากหลอดเลือดอุดตัน)  เกิดจากพิษภัยเขาสูหลอดเลือด  ทาํใหการไหลเวยีนของชี่และ
เลือดติดขัด  ทําใหเจ็บตามแขนขา  อาการสําคัญคือชีพจรที่ตําแหนงขอมือและหลังเทาหายไป  ความดันโลหิต
ที่วัดไดจากแขนทั้งสองขางไมเทากัน  แขนขาที่มีหลอดเลือดอุดตันจะออนเปล้ียไมมีแรง  มีอาการชาหรือ
เจ็บปวด  ตองเดินแบบขาลากเปนพกัๆ 

 
 U78.26  Other impediment   
 
  U78.260 Heart impediment  (3.1.190) 
    心痹  (心痹)  Xīn bì 

ซินป (หลอดเลือดหัวใจอุดตัน)   มีอาการใจส่ัน  แนนหนาอก  หายใจส้ัน  การตรวจฟงหัวใจไดยินเสียงฟู  
แกมเปนสีมวง  เกิดจากพิษภัยลม  ความหนาว  ความชื้น  หรือความรอนรุกเขาภายในรางกาย  ไปปดกั้นการ
ไหลเวียนในเสนลมปราณ  เมื่อถกูพิษภัยภายนอกซํ้าหรือสะสมอยูทีห่ัวใจเปนเวลานานเขาก็จะทาํใหเสนเลือด
ของหัวใจเสียหาย   การไหลเวยีนของหลอดเลือดหัวใจติดขัด    
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  U78.261 Intestinal impediment  (3.1.191) 
    腸痹  (肠痹)  Cháng bì 

ฉางป (ลาํไสไมเคลื่อนไหว)  สวนใหญเกิดขึ้นหลังการผาตัด หรือเกิดจากโรคของลําไส  โรคในชองทอง 
ตลอดจนผลกระทบของโรคจากสวนอื่นๆ ของรางกาย  ภาวะรางกายเปนอัมพฤกษ  ทําใหลําไสไมเคล่ือนไหว  
ชี่เคล่ือนผานไมได  มีอาการทองบวมโต  เจ็บทอง  อาเจียน  ทองผูก  ไมมีเสียงลําไสเคล่ือนไหว  ทวารหนักขับ
ออกมีแตลม    

 
  U78.262 Fixed impediment 

冻结肩   Dòng jié jiān 

    五十肩   Wŭ shí jiān 

ไหลติด (ตงเจเจียน)  เปนอาการหนึ่งของโรคถุงหุมขอไหลอักเสบ  มักจะพบในผูที่มีอายุประมาณ 50 ป  จึงมี
อีกชื่อวา “อูสือเจยีน” (โรคเกี่ยวกับไหลของคนอาย ุ50 ป)  เปนผลมาจากพยาธิสภาพที่เกิดกับขอไหล  ทําให
มีอาการปวด  การเคล่ือนไหวของขอไหลทั้งที่ทําดวยตัวเองและผูอื่นทาํใหถกูจํากัดจํากัดอยางเห็นไดชัด   

 
 
 U78.27  Wilting   
 
  U78.270 Wilting disease  (3.1.195) 
    痿病  (痿病)     Wěi bìng 

เหวยปง (รางกายออนแรง)  มีอาการเสนเอ็นบริเวณแขนขาหยอน  ออนเปล้ีย  ไมมีแรง  เมื่อไมไดใชงานเปน
เวลานานเขาก็จะทาํใหกลามเนื้อฝอลีบ  ไมสามารถเคล่ือนไหวได  สวนใหญเกดิความบกพรองแตกําเนิด  หรือ
ถูกพิษภัยจากภายนอก  การกระทบจากอารมณ  ความเหน็ดเหนื่อยจนสงผลตออวยัวะภายใน  ซ่ึงสงผลทําใหชี่
ของอวัยวะภายในเสียหาย  เสนเอ็นขาดการบํารุงหลอเล้ียงจึงเกิดโรคขึ้น  

  U78.271 Bone wilting  (3.1.197) 
    骨痿  (骨痿)  Gǔ wěi; 

    腎痿  (肾痿)  Shèn wěi 

กูเหวย /  เซ่ินเหวย (กระดูกไมแข็งแรง)  มีอาการเมื่อยเอว  กระดูกสันหลังออนลา  ไมสามารถยืดหลังได  
ขาออนแรง  เดินขยับลําบาก  สีหนาหมองคลํ้า  ฟนไมแวววาว    

  U78.272 Vessel wilting  (3.1.198) 
    脈痿  (脉痿)  Mài wěi 

    心痿  (心痿)  Xīn wěi 

มายเหวย /  ซินเหวย (แขนขาออนแรงจากขาดเลือดมาเลี้ยง)  เกิดจากหัวใจมีภาวะรอน  ทําใหเลือดและชี่
ไหลยอนขึ้นขางบน  จนขาดเลือดลงไปเล้ียงตามสวนลางของรางกาย  นอกจากนั้นยังเกิดไดจากความเศราโศก
เสียใจอยางรุนแรง  ทําใหหยางชี่ภายในรางกายปนปวน  สงผลใหมีเลือดปนออกมากับปสสาวะอยางตอเนื่อง  
ในหลอดเลือดจึงขาดเลือดมาหลอเล้ียง  มีอาการสําคัญคือขอตอแขนขาขยบัไมไดเหมือนกับแขนขาหัก  ขาและ
เทาไมมีแรงจนยืนไมได  

  U78.273 Fleshy wilting  (3.1.199) 
    肉痿  (肉痿)     Ròu wěi; 

    脾痿  (脾痿)  Pí wěi 

โรวเหวย (กลามเน้ือออนแรง)  เกิดจากปวยดวยโรคของกระเพาะอาหารหรือลําไสเร้ือรัง   หรือเปนผลกระทบ
จากโรคของอวัยวะอื่นๆ  ที่ทําใหรับประทานอาหารนอย  ชี่ของมามออนแอ  รางกายขาดสารอาหารมาหลอ
เล้ียง  มีอาการไมอยากอาหาร  ทองอืด  ทองเสีย  ออนเพลีย  ซูบผอม  

  U78.274 Sinew wilting  (3.1.200) 
    筋痿  (筋痿)  Jīn wěi; 

    肝痿  (肝痿)  gān wěi 

จินเหวย (เสนเอ็นหดเกร็ง)  สวนใหญเกิดจากขอยึดผิดรูป  โรคปวดจากกระดูก  การนอนแชอยูกับเตียง  
เหลานี้ทําใหจิงชี่สึกหรอ  เสนเอ็นขาดสารมาบํารุงเล้ียง  ทําใหแขนขาเกิดการหดเกร็ง  งอไดแตยืดไมได  
จากนั้นแขนขาจะลีบจนใชการไมได  
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  U78.275 Leg flaccidity  (3.1.201) 
    痿躄  (痿躄)  Wěi bì 

เหวยป (แขนขาออนแรง)   สวนใหญเกิดจากธาตุแตกําเนิดออนแอหรือความผิดปกติหลังกําเนิด   พิษรอนชื้น
หรือเสลดขุนขนอุดตัน  ทําใหเสนเอ็นขาดการหลอเล้ียง  แขนขามีอาการชาไมรูสึกโดยเฉพาะอยางยิ่งที่ขา  เปน
มากขึ้นตามลําดับ  ขาออนแรงไมมีกําลัง  กลามเนื้อลีบ  ไมสามารถเคล่ือนไหวไดดังใจ 

 
 U78.28  Abnormal sweating 
 
  U78.280 Abnormal sweating  (3.1.157) 
    汗證  (汗证)  Hàn zhèng; 

    汗病  (汗病)  Hàn bìng 

เหงื่อออกผิดปกติ  เปนภาวะที่มีการขบัเหง่ือผิดปกติ  เกิดจากการเสียสมดุลของอินหยาง  สวนอิ๋งและสวนชี่
ทํางานไมสัมพันธกัน  การปดเปดของรูขุมขนผิดปกติ 
  
 
 

  U78.281 Shock sweating  (3.1.158) 
    脫汗  (脱汗)  Tuō hàn 

เหงื่อออกในภาวะช็อก   เรียกอีกชือ่หนึ่งวา เจวฮ่ัน (绝汗)   มีเหง่ือออกไมหยุด  เหง่ือผุดเปนเม็ดๆ  หรือ
เหมือนหยดน้ํามัน  เปนสภาวะโรคหนัก  หยางชี่ทะลักออกภายนอก  ซ่ึงมักจะมีอาการหายใจหอบถี่  แขนขา
เย็นเฉียบ  ชีพจรแผวเบาจนแทบจะจับไมได  เปนสัญญาณแสดงวาหยางชี่กาํลังจะดับสูญ 

 
U78.282    Chromhidrosis (X.X.XXX) 

    黃汗  (黄汗)  Huáng hàn 

เหงื่อเหลือง  มีเหง่ือออกเปนสีเหลืองจนติดเส้ือผาที่สวมใส   สาเหตุเกิดจากชีใ่นสวนอิ่งและเวยเกิดการติดขัด   
หรือถูกความรอนชื้นจากภายนอก 
 

  U78.283 Profuse sweating  (2.3.32) 
    多汗  (多汗 )  Duō hàn; 

    大汗  (大汗)  Dà hàn 

เหงื่อออกมาก  มีเหง่ือออกมากโดยมิไดเกิดจากอากาศรอนหรือการออกกําลังหนัก 
  

  U78.284 Spontaneous sweating  (2.3.33) 
    自汗  (自汗)   Zì hàn 

เหงื่อออกเองโดยไมมีสาเหตุ  เปนภาวะผิดปกติของการหล่ังเหง่ือ  ผูปวยมีเหง่ือออกอยูเปนประจาํทั้งที่ไมไดมี
การออกกําลังกาย  อากาศไมไดรอนจัด  มิไดสวมเส้ือผาหนา  หรือรับประทานยาที่มีฤทธิ์ขับเหง่ือ  กระทั่ง
เพียงขยับตัวก็มีเหง่ือออกมา  สาเหตุทีพ่บบอยเกิดจากสวนอิ๋งและเวยไมประสานกลมกลืนกัน  สวนภายนอก
รางกายออนแอ  เจิ้งชี่ไหลออกนอกรางกาย  โรคที่มักมภีาวะเหง่ือออกเองไดแก  โรคที่สังกัดกลุมออนแอหรือ
พรอง  โรคสังกัดหยางชี่ไหลออกนอกรางกาย  โรคหลอดเลือดสมอง  เปนลมแดด  โรคไทรอยดเปนพิษ   

 
  U78.285 Night sweating  (2.3.34) 
    盜汗  (盗汗)  Dào hàn 

เหงื่อออกขณะหลับเวลากลางคืน  เปนภาวะเหง่ือออกผิดปกติ  ขณะนอนหลับมีเหง่ือออก  แตเมื่อต่ืนแลว
เหง่ือกลับหยุด  เกิดจากรางกายมีภาวะอินและเลือดออนแอ  ความชื้นปดกั้นการไหลเวียนของชี ่  โรคที่มักพบ
เหง่ือออกกลางคืน ไดแก  ฝฝกบัว  โรคกระดูกออน  และภาวะถูกพิษภัยรอนชืน้จากภายนอกในระยะฟนฟ ู

 
  U78.286 Cold sweating  (2.3.35) 
    冷汗  (冷汗)  Lěng hàn 

เหงื่อเย็น  มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา โหรวฮ่ัน (柔汗)  หมายถึง (1) ภาวะมีเหง่ือเย็นๆ ออกมา  แขนขาเย็นหรือ
เย็นทั้งตัว  เปนภาวะเหง่ือออกมากผิดปกติที่สังกัดภาวะอิน  สวนใหญมีสาเหตุจากหยางชี่เส่ือมทรุด  ความเย็น
ที่สังกัดอินจึงมีพลังเหนือกวา  (2)  ภาวะเหง่ือออกแลวตัวเย็น  พบในภาวะอิน  และยังพบในภาวะไขสูง  ภาวะ
เสมหะสะสมค่ังคาง  
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  U78.287 Sweating from the head  (2.3.38) 
    頭汗  (头汗)  Tóu hàn 

เหงื่อออกเฉพาะศีรษะ  มีเหง่ือออกมากบริเวณศีรษะและใบหนา  สวนมากพบในผูที่ภาวะรอนค่ังภายใน
รางกาย  และขึ้นสูสวนบนของรางกาย 

 
  U78.288 Sweating from the palms and soles  (2.3.39) 
    手足心汗  (手足心汗) Shǒu zú xīn hàn 

เหงื่อออกตามฝามือฝาเทา  มีเหง่ือออกบริเวณฝามือและฝาเทาผิดปกติ  สวนใหญพบในผูที่มีภาวะอินพรอง  
ความรอนกําเริบขึ้นภายในรางกาย  หรือระบบหยางหมิงเกิดภาวะรอนแกรง  จงเจียวมีความรอนชื้นอุดกัน้   
ยกเวนผูที่มีธาตุรางกายมีเหง่ือมือและเทาคอนขางมากอยูแลวไมจัดอยูในอาการนี้  

   
 

  U78.289 Absence of sweating  (2.3.44) 
    漏汗  (漏汗)  Lòu hàn 

เหงื่อออกมากจนแหง  เปนปรากฏการณที่มีเหง่ือทะลักออกไมหยุด  เกิดจากมีการใชวธิีขับเหง่ือรักษาภาวะ
ภายนอกที่รุนแรงเกินไป  ทําใหหยางชี่ไดรับความเสียหาย  ชี่ที่รักษาสวนผิวของรางกายออนแอไมสามารถเก็บ
เหง่ือไวได  เหง่ือจึงทะลักออกจากรางกาย  สงผลใหรางกายมภีาวะเสียน้ํา  ดังนั้นจึงพบอาการปสสาวะนอย  
ปสสาวะไมคอยออก  แขนขาเกร็งเล็กนอย  การเคล่ือนไหวขอตอไมคลองเหมือนปกติรวมดวย 
 

 U78.29  Other diseases in internal medicine   
 

U78.290 Fever  (2.3.3) 
發熱  (发热)   Fā rè, 

身熱  (身热)   Shēn rè 

ไข / ตัวรอน   อาการที่อุณหภูมิรางกายสูงขึ้นหรือรูสึกวาตัวเองตัวรอน    เปนอาการทีพ่บบอย  พบไดในโรค
ตางๆ  เชน  โรคที่ถูกพิษภัยจากภายนอกทั้งหกแทรกเขารางกาย  หรือเกิดไดจากสาเหตุทางอารมณและจิตใจ  
ความเหน็ดเหนื่อย  โรคที่เกีย่วกบัโรคติดเชื้อ  โรคติดตอ  โรคแผลฝหนอง  และโรคอวัยวะภายในอักเสบมักจะ
มีไขเกิดขึ้นเสมอ 
 

U78.291 High fever  (2.3.12) 
    壯熱  (壮热)  Zhuàng rè 

ไขสูง  เปนภาวะรอนจัดในรางกาย  อาการมีลักษณะพิเศษคือมีไขสูงแตไมกลัวหนาว  มกัพบในผูที่ถูกพิษภยั
จากภายนอกในระยะรอนแกรง 

 
  U78.292 Tidal fever  (2.3.13) 
    潮熱  (潮热)  Cháo rè 

ไขขึ้นๆลงๆ  อาการไขขึ้นๆ ลงๆ เปนเวลา   แบงเปนไขที่สังกัดภาวะแกรงและภาวะพรอง  ไขขึ้นๆลงๆ  ที่
สังกัดภาวะแกรงจะรูสึกตัวรุมๆ ตลอด  และไขสูงขึ้นในชวงเวลาบายสามโมงถึงบายหาโมงเย็น  มักมีอาการ
ทองผูกรวมดวย   เปนไขชนิดหนึ่งที่สังกัดภาวะรอนแกรงในระบบหยางหมิง  ไขขึ้นๆ ลงๆ ที่สังกัดภาวะพรอง
มักพบในผูปวยที่มีภาวะอินพรองหรือเลือดพรอง  มักมีไขในตอนบายหรือเวลากลางคืน  ในขณะที่ตอนเชาจะ
ไมมีไข   มักพบรวมกับอาการเหง่ือออก  ออนเพลีย  ชีพจรเล็กและเร็ว   พบไดในผูปวยที่ปวยมาเปนระยะ
เวลานาน หรือผูปวยโรคเร้ือรังตางๆ 
 

  U78.293 Mild fever  (2.3.14) 
    微熱  (微热)  Wéi rè 

 ไขตํ่า  มีอาการไขตํ่าๆ  พบไดในหลายภาวะ ไดแก  (1) ไขชนิดหนึ่งของภาวะภายในแกรงของระบบหยางหมิง 
(2) ไขของผูปวยที่มีภาวะอินพรองหรือเลือดพรอง  (3) ไขที่สังกัดอิน  (4) ไขตํ่าๆ ของอวยัวะตันทั้งหา 
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  U78.294 Chest pain  (2.3.63)   
    胸痛  (胸痛)  Xiōng tong 

เจ็บหนาอก  หมายถึงรูสึกเจ็บปวดที่บริเวณหนาอก  เกิดไดทั้งจากการบาดเจบ็  ภาวะรอนจัด  ภาวะเสลดหรือ
เสมหะอุดกั้น  ภาวะชี่ติดขัดเลือดค่ัง  เปนตน  อาการเจ็บหนาอกพบไดในโรคของปอด  หัวใจ  อก  และกะบัง 
ลม   เชน  โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน  โรคฝในปอด  โรคปอดอักเสบ  ภาวะเสวียนอิ่น  ปอดขังลม  ไอกรน  
มะเร็งปอด  การบาดเจ็บที่บริเวณทรวงอก  เปนตน 

 
  U78.295 Fox-creeper disease  (3.2.100)  
    狐惑  (狐惑;)  Hú huò; 

    狐惑病  (狐惑病) Hú huò bìng 

หูฮ่ัว (โรค Behcet’s)  เปนโรคแผลเปอยที่นัยนตา  ปาก  คอ  และที่อวัยวะสืบพันธุกบัทวารหนัก  โดยเกิดขึ้น
ที่ลําคอและอวัยวะสืบพันธุกับทวารหนกัเปนสําคัญ  อกีทั้งมีภาวะมึนงง 

 

 U78.3  Diseases in external medicine 
 
 U78.30  Sore and ulcer    
  Excludes: sore: 

• ear  (U78.801) 
• fat  (U78.407)   
• green-blue snake toxin  (U78.497) 
• nasal  (U78.822) 
• pudendal  (U78.572) 
• umbilical  (U78.662)   
 

  U78.300 Sore and ulcer  (3.2.1) 
Includes: sore NOS   
 

    瘡瘍  (疮疡)  Chuāng yang 

2แผลที่ผิวหนัง   เปนคําเรียกโดยทั่วไปของโรคที่มีการกลัดหนองขึ้นที่สวนผิวของรางกาย 
 

  U78.301 Ulcerating sore  (3.2.3) 
    潰瘍  (溃疡)  Kuì yang 

แผลเปอย  เปนคําที่แพทยแผนจีนใชเรียกแผลที่เกิดจากหนองที่แตกเองหรือจากการกรีดระบายออก   สวน
ใหญสังกัดภาวะพรอง  

   
  U78.302 Swollen sore  (3.2.4) 
    腫瘍  (肿疡)  Zhǒng yang 

แผลบวม  เปนคําที่ใชเรียกโรคหนองระยะแรกทกุชนิด  เกิดจากพิษภยัที่แข็งแกรงสะสมจับตัวขึ้น  การ
ไหลเวียนของชี่และเลือดติดขัด  ทาํใหที่ผิวหนังมีการบวมตัวเปนกอนขึ้น  สวนใหญสังกัดภาวะหยาง  ภาวะ
แกรงเกิน  หรือภาวะรอน 
 

  U78.303 Hairline sore  (3.2.5) 
    髮際瘡  (发际疮) Fà jì chuāng 

ตุมอักเสบตามไรผม  เปนโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดกับบริเวณตีนผม  มีลักษณะเปนตุมเล็กๆ  แข็ง  เจบ็และคัน
มาก  เปนตุมเร้ือรังรักษาไมคอยหาย  เกิดจากความรอนชื้นค่ังภายในรางกาย  หรือถูกภยัลมรอนจากภายนอก 

 
  U78.304 Seat sore  (3.2.6) 
    坐板瘡  (坐板疮) Zuò bǎn chuāng 

ตุมอักเสบที่กน  เปนโรคตุมอักเสบที่เกิดขึ้นบริเวณกน  เกิดจากพิษอากาศรอนชื้นจับตัวที่สวนผิวบริเวณนั้น 
 

  U78.305 Shank sore  (3.2.7) 
    臁瘡  (臁疮)  Lián chuāng 

แผลอักเสบเรื้อรังที่หนาแขง  เปนโรคแผลเร้ือรังที่ปลายขา  เกิดอยูระหวางชั้นผิวหนังกับกลามเนื้อ  เปนแผลที่
ไมยอมสมานแมวาจะผานไปเปนเวลานาน  หรือหากสมานไดเพียงมีส่ิงใดส่ิงหนึ่งมากระทบปากแผลกจ็ะเปด  
หรือมีการกาํเริบขึ้นอีกไดงาย  สาเหตุเกิดจากจากผิวหนังที่บริเวณนั้นไดรับบาดเจ็บแลวติดเชื้อ  เกิดจากพิษ
รอนชื้นลงไปที่ขา  หรือมกีารค่ังของเลือด  เมื่อนานเขาก็ทําใหเกิดการอกัเสบ  



30 
 

  
  U78.306 Bedsore  (3.2.8) 
    褥瘡  (褥疮)  Rù chuāng 

แผลกดทับ   โรคผิวหนังอักเสบเปนหนองที่มีสาเหตุสวนใหญมาจากการเจ็บปวยเปนเวลานาน  ทาํใหตองนอน
อยูแตบนเตียง  สงผลใหการไหลเวยีนของชี่และเลือดติดขัด  หลอเล้ียงผิวหนังไมไดตามปกติ  หรือเกิดจากการ
เสียดสีเปนเวลานาน  ผิวหนังไดรับความเสียหาย  มกัเกิดกับบริเวณที่รับน้ําหนัก  ไดแก  กระเบนเหน็บ  
ขอศอก  ขอเทา กระดูกสันหลัง  ทําใหเกิดเปนแผลเร้ือรังไมคอยสมานที่สวนผิวในบริเวณดังกลาว 
 
 

 U78.31  Furuncle, boil and pyogenic infections of the skin   
 
  U78.310 Furuncle  (3.2.9)  
    癤  (疖)    Jiē 

ตุมฝอักเสบ  เปนโรคผิวหนังอักเสบ  มีอาการปวดบวมแดงรอน  แตเนื่องจากรากไมลึก  เมื่อหนองแตกออก
แลวอาการอกัเสบก็จะหายไป   เกิดจากบริเวณสวนผิวของรางกายถูกพิษรอนแทรกเขา 

   
  U78.311 Mole cricket boil disease  (3.2.10) 
    螻蛄癤  (蝼蛄疖) Lóu gū jiē 

ตุมหนองบริเวณหนังศีรษะ  เปนแผลหนองที่หนังศีรษะที่พบบอยของเด็กเล็ก  ในระยะแรกจะเปนกอนบวม
ขนาดเม็ดถั่วเหลือง  บริเวณขั้วแข็ง  ตอมาหนองจะแตกออกแตกอนยังคงแขง็อยู  ภายในมีเยื่อกั้นเปนหองๆ 
แผลมีลักษณะเปนๆหายๆ  อาจพบกอนบวม 3-5 กอนในบริเวณใกลกัน  ที่ผิวปริออกมีหนองไหล  ปากแผลไม
ยอมสมาน  นานเขาหนังศีรษะจะเปนบุมลง   ในผูปวยที่อาการรุนแรงการอกัเสบอาจลามไปถึงกะโหลกศีรษะ 

 
  U78.312 Furunculosis  (3.2.11) 
    癤病  (疖病)  Jiē bìng 

โรคตุมหนองกระจาย  เปนโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดกับผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิว   ที่ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง
หรือหลายตําแหนง  เกิดการอักเสบขึ้นพรอมๆ กัน หรือเปนๆ หายๆ   หรือเมื่อที่หนึ่งหายไปอีกที่หนึ่งก็เกิดการ
อักเสบขึ้นอีก  ไมหายเด็ดขาด 

 
  U78.313 Deep-rooted boil  (3.2.12) 
    疔  (疔)    Dīng       

ฝหัวตะปู   มีขนาดเล็กเหมือนเม็ดขาวสาร  หัวสีขาว  รากลึกเปนเสนคลายตะปู  พบรวมกับอาการชาและคัน 
 

  U78.314 Snake-head whitlow  (3.2.13) 
    蛇頭疔  (蛇头疔) Shé tóu dīng 

    ฝที่ปลายน้ิว   เปนฝที่เกิดขึ้นที่ปลายนิว้มือ  ทําใหที่ปลายนิ้วบวมเปนกอน 
 
  U78.315 Cutaneous anthrax  (3.2.14) 
    疫疔  ( 疫疔)  Yì dīng 

โรคแอนแทร็กซที่ผิวหนัง  เกิดจากไดรับพิษโดยสัมผัสสัตวที่ปวยตาย  พิษที่ติดตอมาจะอุดกั้นที่บริเวณผิวหนัง
ทําใหการไหลเวียนของชี่และเลือดติดขัด  พิษภัยจับตัวเปนกอน  มักเกิดขึ้นกับบริเวณที่ไมมีเส้ือผาปกคลุม  
เชน  ศีรษะและใบหนา  คอบา  แขนและมือ  เปนตน  อาการแสดงในระยะแรกจะพบตุมหรือผ่ืนแดงขนาดเล็ก  
ลักษณะคลายตุมจากยุงหรือหมัดกัด  แลวกลายเปนตุมพุพองอยางรวดเร็ว  จากนั้นจะมีเลือดออกและเนื้อตาย  
ผิวแหง  ตกสะเก็ดสีดําและบุมลง  บริเวณรอบๆ มีการบวมแผออกไป   รวมกับอาการสะบัดรอนสะบัดหนาว 
 

  U78.316 Popliteal infection  (3.2.18) 

    委中毒  (委中毒) Wěi zhòng dú 

ฝที่ขอพับเขา  ฝที่เกิดตรงกลางขอพับหลังหัวเขา  ซ่ึงเปนจุดเหวยจงในวิชาฝงเข็ม   เกิดจากความรอนค่ังใน
เสนลมปราณถุงน้ําดีแลวเขาสูเสนกระเพาะปสสาวะ  ทําใหเกิดการอุดตันเปนฝขึ้นที่ตําแหนงดังกลาว 
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 U78.32  Abscess   
 
  U78.320 Abscess  (3.2.15) 
    癰  (痈)    Yōng 

ฝ  รอยโรคที่ผิวหนังมีอาการปวดบวมแดงรอน  แตออนไมมีหัว  พบรวมกับอาการไข  หนาวส่ัน กระหายน้ํา  
บวมงาย  กลัดหนองงาย  แตก็แตกเร็วและสมานไดเร็ว  สาเหตุเกิดจากพิษรอนค่ัง  ชี่และเลือดอุดตัน  ฝที่มี
ขนาดใหญเรียกวา “หนองซึมซาน (发)” 
 

  U78.321 Cervical abscess  (3.2.16) 
    頸癰  (颈痈)  Jǐng yōng 

ฝที่คอ  เปนฝที่บริเวณคอ  ในระยะแรกสีผิวจะยังไมเปล่ียนแปลงแตมีอาการแสบรอน บวมเจ็บ  กอนมีขอบชัด  
เกิดจากถกูพิษภัยจากลมรอน  ชี่และเลือดอุดตัน  พษิกับเสลดจับกัน อยูระหวางผิวหนังกับกลามเนื้อ 
 

  U78.322 Axillary abscess  (3.2.17) 
    腋癰  (腋痈)  Yè yōng 

ฝที่รักแร  บริเวณรักแรมอีาการบวมแดง  แสบรอน  รวมกับอาการไข  กลัวหนาว  เกิดจากตับและมามมีชี่ค่ัง
และเกิดรอนขึ้น  หรือผิวหนังกลามเนื้อที่มือหรือแขนเกิดการติดเชื้อ  แลวเชื้อโรคเดินตามเสนเขาสูบริเวณรักแร 
 

  U78.323 Umbilical abscess  (3.2.19) 
    臍癰  (脐痈)  Qí yōng 

ฝที่สะดือ  เปนฝที่บริเวณสะดือ  สวนใหญเกิดจากระบบหวัใจและมามเกิดภาวะรอนชื้น  หรือพิษรอนไปจับอยู
ที่สะดือ  หรือเกิดจากการเกาจนทําใหเกิดแผลติดเชื้อขึ้น 

 
  U78.324 Gluteal abscess  (3.2.20) 
    臀癰  (臀痈)  Tún yōng 

ฝที่สะโพก  เปนฝที่บริเวณกนซ่ึงมีกลามเนื้อหนา  สวนใหญเกิดจากการติดเชื้อจากเข็มฉีดยา  หรือพิษรอนชื้น
จับที่บริเวณสะโพก 

 
  U78.325 Intestinal abscess  (3.2.21) 
    腸癰  (肠痈)  Cháng yōng 

ฝไสต่ิง   อาการสําคัญคือเปนไข  ปวดเกร็ง  หรือคลําพบกอนที่บริเวณทองสวนลางทางดานขวา  เกิดจากพษิ
รอนเกิดการส่ังสมและจับตัวในลําไสทําใหเกิดฝหนองขึ้น  เปนโรคฝของอวัยวะภายใน 

 
  U78.326 Carbuncle  (3.2.25) 
    有頭疽  (有头疽) Yǒu tóu jū 

ฝฝกบัว  เปนฝที่มีลักษณะสําคัญคือรอบรอยโรคมีอาการบวมแดงรอนและเจ็บ   มักขยายไปรอบๆ หรือลึกลง
ไป  มีหัวหนองหลายหวัอยูดวย  หากแตกออกจะทําใหเปนรูเหมือนรังผ้ึง  เสนผาศูนยกลางของฝอาจมากกวา 
9 ซม. ไปจนถึง 30 ซม.  มักลุกลามทาํใหเกิดภาวะโลหิตเปนพษิ  สาเหตุเกิดจากถูกลมรอน  รอนชื้น  หรือพิษ
รอนจากภายนอก  ชี่และเลือดค่ังจับที่ระหวางผิวหนังกับกลามเนื้อ 
 

  U78.327 Deep multiple abscess  (3.2.29) 
    流注  (流注)  Liú zhù 

ฝเซาะลง  เกิดจากพิษภยัของการอักเสบติดเชื้อกระจายตามหลอดเลือด ไปจับอยูในกลามเนื้อสวนลึก   อาการ
สําคัญคือฝมีการบวมแผกระจายออก  ผิวรอนและเจ็บเล็กนอย  แตสีผิวปกติ  ภายในขังน้าํหนองไว 
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 U78.33  Effusion   
 
  U78.330 Effusion  (3.2.22) 
    發  (发)   Fā 

อักเสบบวม   เกิดการบวมแดงแผออกไปตามบริเวณที่เนื้อเยื่อหลวมจนกลายเปนแผนอยางรวดเร็ว  เจ็บแสบ
และรอน  บวมแดงโดยเฉพาะที่ตรงกลาง  รอบๆ มีสีจาง  ขอบเขตไมชัดเจน  ในผูปวยบางรายหลังเกิดอาการ 
3 – 5 วันผิวจะเปอยแฉะและกลายเปนแผลเปอยสีน้ําตาล  หรือตรงกลางออนนิ่ม  แตไมมีหนองซึมออก  ใน
ภาวะนี้จะมีความผิดปกติอื่นๆ แสดงออกอยางเดนชัดรวมดวย 
 

  U78.331 Effusion of the back of the hand  (3.2.23) 
    手發背  (手发背) Shǒu fā bèi 

อักเสบบวมที่หลังมือ  มีอาการบวมทั้งหลังมือจากการติดเชื้อ  ในทางแพทยแผนจีนอธิบายวาเกิดจากพิษภัยจากลม  
ไฟ  และความชื้นจับกันขึ้นในเสนลมปราณหยางทั้งสามที่หลังมือ  ในระยะแรกจะเกิดเปนตุมหนาม  จากนั้นจะ
คอยๆ รูสึกเจ็บปวด   หากบวมแดงและมีอาการแสบรอนและมีหนองแตกออกอยางรวดเร็วจัดเปนฝ (痈)    หากแผ
ออกเปนกอนแข็งแตไมแดงไมรอน  ฝแตกออกชาจัดเปน “จว”ี  (疽)    ในรายที่หนองกัดเซาะถึงเสนเอ็นและ
กระดูกจะรักษายาก 

 
 

  U78.332 Effusion of the dorsum of the foot  (3.2.24) 
    足發背  (足发背) Zú fā bèi 

อักเสบบวมที่หลังเทา   เปนโรคฝหนองที่หลังเทา  ในระยะเร่ิมแรกจะเปนตุมคลายเมล็ดขาวฟาง  จากนั้นจะ
คอยๆขยายใหญและนูนขึ้น  ลักษณะเปนกระเปาะ  รอนแดง  ปวดเจบ็  กลัดหนอง  และแตกงาย  หรือมีการ
บวมกระจายไปทัว่หลังเทา   สีผิวมวงคลํ้า  หายยากแตไมเปนหนอง 

 
 U78.34  Inflammation of bone, joint and subcutaneous tissue    

Excludes: effusion (U78.330-332)  
 
  U78.340 Suppurative osteomyelitis  (3.2.26) 
    附骨疽  (附骨疽) Fù gǔ jū 

กระดูกอักเสบเปนหนอง  สวนใหญมีสาเหตุจากปจจยัลม  ความเย็น  ความชื้นอุดกั้นเสนเอ็นและกระดูก  ชี่
และเลือดติดขัด  ในระยะเร่ิมตนพบอาการสะบัดรอนสะบัดหนาว  จากนั้นจะมีอาการปวดเจ็บเสนเอ็นและกระดูก  
ผิวหนังไมมีอาการแดงรอน  หากแตปวดเหมือนถูกแทงดวยของแหลม  ไมสามารถขยับเคล่ือนไหวได  หากเปน
ระยะเวลานานความเย็นอุดกั้นแปรเปล่ียนเปนความรอนจะทําใหเกิดหนอง  หากมองที่บริเวณผิวหนังจะพบ
เพียงอาการบวม  ไมมีหนอง  สีผิวปกติ  หากแผลแตกหนองจะมีสีใส  ไหลไมหยุด  ยากตอการสมานแผล  และ
งายตอการเกิดแผลชอนทะลุและกระดูกตาย  ตองรอกระดูกตายหลุดออกแผลจงึจะเร่ิมสมาน 
 

  U78.341 Suppurative coxitis  (3.2.27) 
    環跳疽  (环跳疽) Huán tiào jū 

ฝที่จุดหวนเที่ยว  เปนฝชนิดไมมีหัวที่เกิดขึ้นบริเวณสะโพกตรงตําแหนงหวนเที่ยว  เกิดจากพิษคงคางอยูหลัง 
จากการเจ็บปวยหรือพิษเขาสูเสนเลือด  มีอาการบวมกระจายออกรวมกับอาการเจ็บปวดจนสงผลกระทบตอ
การทํางานของขอตอสะโพก  มีอาการอืน่เกิดรวมคอนขางหนัก  แผลหนองสมานยาก  และมักจะทําใหพกิารได 
 

  U78.342 Digital gangrene  (3.2.28) 
    脫疽  (脱疽)  Tuō jū 

น้ิวตายเนา  เปนโรคหลอดเลือดที่ในระยะแรกจะมีอาการขาเย็นไมรูสึก  ในระยะทายขอนิว้จะเนาตายหลุด
ออก  ผิวมีสีดําเนาเปอย  แผลไมสมานเปนเวลานาน  เกิดจากรางกายบกพรองแตกําเนิด  เจิ้งชี่ออนแอ  พิษภัย
จากความเย็นและชื้นแทรกเขา  ล่ิมเลือดอุดตันในเสนเลือด  การไหลเวยีนของชี่และเลือดติดขัด  จนทาํให
หลอดเลือดที่มาเล้ียงนิ้วอุดตัน  ทําใหเนือ้เยื่อตาย 

 
 
 
 
 
 
 



33 
 

  U78.343 Suppurative parotitis  (3.2.30) 
    發頤  (发颐)  Fā yí 

ฝที่แกม  เปนฝที่บริเวณแกม  ทําใหแกมบวมเจ็บ  อาปากไมไดตามปกติ  รวมกับมีไขสูง  สวนใหญเกิดจาก
ไดรับพิษภัยจากภายนอก  หรือติดเชื้อจากการผาตัด  การขับเหง่ือไมดีทําใหพิษรอนไมสามารถขับออกสู
ภายนอกรางกายและมาจบัอยูทีบ่ริเวณแกม 

 
  U78.344 Flowing phlegm  (3.2.33) 
    流痰  (流痰)  Liú tán; 

    骨癆  (骨痨)  Gǔ láo 

ฝในกระดูก  อยูในกลุมโรคที่เกิดกับกระดูกและขอ  การเกิดโรคคอยเปนคอยไป  เกิดหนองชา  เมื่อหนองแตก
ออกจะเปนน้ําหนองใสหรือคลายสําลีปนออกมา  แผลสมานไดยาก  มักจะเขาทําลายเสนเอ็นและกระดูกทําให
เกิดการบวมหนองหรือเปนชองหนองทะลุ   สวนใหญเกิดจากธาตุรางกายออนแอแตกําเนิด  ไตพรอง  กระดูก
ออนแอแลวถูกเชื้อโรคแทรกเขา  เสลดที่ขุนจับตัวกันแลวกัดกินกระดูกและขอ 

 
  U78.345 Scrofula  (3.2.34) 
    瘰癧  (瘰疬)  Luǒ lì 

วัณโรคตอมนํ้าเหลืองที่คอ  อยูในกลุมวัณโรคที่บริเวณคอ  เกิดกอนกลมขนาดเมล็ดถั่ว  ผิวเรียบ  คอยๆ โตขึ้น
จนมีขนาดเทาเม็ดไขมุกเรียงเปนแถว  ไมแดงและไมเจ็บ  เมื่อแตกออกจะมีน้ําหนองใสไหลออก  อาจปนดวย
ส่ิงขับสารคลายสําลี  และมักจะกลายเปนชองหนองทะลุไดงาย  สาเหตุสวนใหญเกิดจากชี่ของตับติดขัด  เสลด
กับความชื้นจับเปนกอน  หรือมีภาวะอินพรองไฟกําเริบ  ติดเชื้อวัณโรค  เสลดและรอนจับกันเปนกอน 

 
 U78.35  Diseases of the breast   
             
  U78.350 Acute mastitis  (3.2.35) 
    乳癰  (乳痈)  Rǔ yōng 

    Excludes:  during pregnancy (U78.500) 

      postpartum (U78.530)  
             

เตานมอักเสบเฉียบพลัน  เตานมบวมตึงและเจ็บ  อาจเกิดกอน  เมื่อแตกออกจะมีนํ้าหนองขนไหลออกมา    
สวนใหญเกิดจากหัวนมแตกแลวพิษภัยจากลมภายนอกแทรกเขา 

    
  U78.351 Phlegmonous mastitis  (3.2.38) 
    乳發  (乳发)  Rǔ fā 

เตานมอักเสบเปนแผลเปอย  เตานมมอีาการบวมแดงรอนและเจบ็  เมื่อแตกออกจะกลายเปนแผลเปอย  มี
เนื้อตายเปนบริเวณกวาง  อาการอาจรุนแรงถึงขั้นพิษรอนแทรกเขาภายในรางกาย  เกิดจากพิษรอนจาก
ภายนอกรุกเขา  หรือความรอนชื้นในตับและถุงน้ําดีไปจับอยูระหวางผิวหนังกบักลามเนื้อของเตานม 

    
  U78.352 Mammary phthisis  (3.2.39) 
    乳癆  (乳痨)  Rǔ láo; 

    乳痰  (乳痰)  Rǔ tán 

กอนอักเสบของเตานม  เกิดกอนที่คลําไดชัดที่เตานม  แตไมเจ็บ  ขอบเขตไมชัด  กอนติดกับผิวหนังและ
กลามเนื้อ   เมื่อกลัดหนองและแตกออกจะมีน้าํหนองใสไหลออก  ปากแผลสมานยาก  โรคจะดําเนินไปชาๆ   
สวนใหญเกิดจากธาตุรางกายมีภาวะอินของปอดและไตพรอง   หรือเกิดตามมาจากวัณโรคที่ปอด  วัณโรคที่
ตอมน้ําเหลือง 

     
  U78.353 Gynecomastia  (3.2.40) 
    乳癧  (乳疬)  Rǔ lì 

ภาวะนมโตในเพศชาย  เกิดในผูชายหรือเด็ก  โดยที่เตานมขางหนึ่งหรือสองขางเกิดกอนกลมแบนขึ้น  เมื่อ
กระทบจะรูสึกเจบ็  สวนใหญมีสาเหตุจากชี่ของไตออนแอแตกาํเนิด  ตับและไตพรอง  ระบบชงกับเร่ินเสีย
สมดุล  ตับขาดการหลอเล้ียง  ชี่ติดขัดเสลดจับเปนกอน 

 
 
 
 
 



34 
 

  U78.354 Mammary fistula  (3.2.41) 
    乳漏  (乳漏)  Rǔ lòu 

แผลชอนทะลุที่เตานม    (1) แผลชอนทะลุที่บริเวณเตานม  เกิดหลังการอักเสบของเตานม  หรือเตานมเปน
หนองซึมซานที่รักษาผิดพลาด ทําใหน้าํหนองไหลออกไมคลองหรือการรักษาไมถูกกับโรค ทําใหเสมปราณยอย
ที่เตานมเสียหาย   หรือเกิดจากวัณโรคที่เตานมที่มีหนองแตกออกแลวแผลไมสมานเปนเวลานาน     (2) แผล
ชอนทะลุที่บริเวณลานนม  สวนใหญเกิดจากหัวนมหวําเขา  หรือเกิดการอักเสบกลัดหนองจากการติดเชื้อ  แลว
ปากแผลไมสมานเปนเวลานาน   กรณีหลังนี้มักพบในสตรีโสด 

 
  U78.355 Thelorrhagia  (3.2.42) 
    乳衄  (乳衄)  Rǔ nǜ 

เลือดออกจากหัวนม   มีของเหลวคลายเลือดซึมออกจากหวันม  บริเวณลานนมจะคลําพบกอนที่มีเนื้อนุมและ
ขยับไปมาได  ไมรูสึกเจ็บ  เกิดจากตับและมามผิดปกติ  ในเสนลมปราณตับเกิดภาวะรอนค่ังคาง  มามไม
สามารถควบคุมเลือดใหอยูในหลอดเลือดได 

 
  U78.356 Mammary hyperplasia  (3.2.43) 
    乳癖  (乳癖)  Rǔ pǐ 

กอนของเตานม  พบกอนที่มีรูปรางและขนาดตางกันที่เตานม  รูสึกเจ็บ  โดยมคีวามสัมพันธกับรอบเดือนในแต
ละระยะ  เกิดจากการบาดเจ็บภายในที่เกี่ยวของกับอารมณ  ระบบชงและเร่ินเสียสมดุล   เสลดและเลือดค่ังจับ
กันเปนกอน 

 
  U78.357 Cracked nipple  (3.2.44) 
    乳頭風  (乳头风) Rǔ tóu fēng 

หัวนมแตก  อาการแสดงคือหัวนมแตก  หรือลานนมปริ  มีอาการเจ็บ  เมื่อเช็ดถูจะมีเลือดหรือของเหลวสี
เหลืองไหลออกมา  เจ็บเวลาใหนมบุตร  เกิดจากเสนลมปราณตับเกิดภาวะรอน  พิษภัยจากรอนและชื้นไปจับที่
หัวนม  ฐานของหวันม  หรือลานนม 

 
  U78.358 Breast pain  (2.3.64)   
    乳房疼痛  (乳房疼痛)  Rǔ fáng téng tong 

     เจ็บเตานม   มีอาการตึงเจ็บที่เตานม   สวนใหญเกิดจากเสมหะและชีอุ่ดกั้น  ชี่ของตับติดขัด 
  
 U78.36  Goiters   
 
  U78.360 Goiter  (3.2.45) 
    癭  (瘿)    Yǐng 

คอพอก  หมายถึงกอนบวมที่คออันเนื่องมาจากตอมไทรอยดโตผิดปกติ 
 

  U78.361 Qi goiter  (3.2.46) 
    氣癭  (气瘿)  Qì yǐng 

คอพอกธรรมดา  เปนโรคคอพอกที่มีกอนโตแผออกไปทั้งสองขาง  ขอบเขตไมชัดเจน  สีของผิวหนังบริเวณนั้น
ไมมีการเปล่ียนแปลง  เมื่อกดจะรูสึกออนนุม  บางรายอาจคลําพบกอน  เกิดจากชี่ของตับค่ังคาง  ระบบชงและ
เร่ินทํางานไมประสานกัน  หรืออาศัยอยูบนภูเขา  ทําใหเสลดและชี่จบักันเปนกอนขึ้น 

 
  U78.362 Fleshy goiter  (3.2.47) 
    肉癭  (肉瘿)  Ròu yǐng 

เน้ืองอกตอมไทรอยด  เปนโรคคอพอกที่บริเวณตรงกลางใกลกับคอหอยเกิดเปนกอนรูปคร่ึงวงกลมที่มีเนื้อนุม
และเคล่ือนขึ้นลงตามจังหวะการกลืน  สวนใหญเกิดจากการบาดเจ็บภายในที่เปนผลกระทบมาจากอารมณ  
เสลดขุนจับตัวเปนกอนขึ้น 
 

  U78.363 Stony goiter  (3.2.48) 
    石癭  (石瘿)  Shí yǐng 

มะเร็งตอมไทรอยด  เปนกอนเนื้อรายที่คอ  แข็งมาก  ใชนิ้วเขี่ยก็ไมขยับ  ผิวไมเรียบ  สวนใหญเกิดจากการ
บาดเจ็บภายในที่เปนผลกระทบมาจากอารมณ  ชี่ของตับและมามติดขัด  เสลดและเลือดที่ค่ังจับตัวเปนกอน
เมื่อสะสมนานเขากก็ลายเปนเนื้อราย 



35 
 

 
 U78.37  Tumors   
  Excludes: cancer (of): 

• throat  (U78.838) 
• tongue  (U78.855) 

    
  U78.370 Tumor  (3.2.49) 
    瘤  (瘤)    Liú 

เน้ืองอก  เกิดจากเลือดค่ัง  เสลด  เสมหะ  หรือชี่ที่ขุนติดคางอยูในเนื้อเยื่อที่สวนผิวของรางกายแลวเกิดการโต
ขึ้นอยางผิดปกติ  สวนใหญเกิดจากผลกระทบจากอารมณทั้งเจ็ดที่รุนแรง  ความเหน็ดเหนื่อยมากจนเกินไป 
แลวถูกพิษภยัจากภายนอกซํ้า  ทําใหการทํางานของอวัยวะภายในผิดปกติไป  เกิดเลือดค่ังและเสมหะสะสม   
ชี่ติดขัดและเลือดเกิดการค่ังคาง  จึงทาํใหเกิดกอนบวมที่สวนผิวของรางกาย  เปนกอนที่มีขอบเขตชัดเจนมีสี
ขาวและตึงเจ็บ  เนื้อที่งอกเปนตุมๆ  มบีางรายที่กลายเปนแผลหรือมหีนอง 

 
  U78.371 Qi tumor  (3.2.50) 
    氣瘤  (气瘤)  Qì liú  

ชี่หลิว (เน้ืองอกชี่)  เปนเนื้องอกใตผิวหนัง  สวนใหญเกิดจากชี่ของปอดพรองแลวถูกพิษภยัจากภายนอกแทรก
เขา  ทําใหชี่ติดคางและเสลดอุดตัน  อาการสําคัญคือมีกอนที่ผิวหนัง  เปนกอนเด่ียวหรือหลายกอน  เนื้อออน
นุม  เมื่อกดจะบุม  เมื่อปลอยจะคืนรูป  คลายกับขางในมีลม  สวนสีผิวอาจเปนเปนปกติหรือเปนปนสีน้าํตาล  

พบในโรคเทาแสนปม 
 

  U78.372 Blood tumor  (3.2.51) 
    血瘤  (血瘤)  Xuè liú 

เน้ืองอกหลอดเลือด  เปนโรคเนื้องอกที่พบในเด็กแรกเกิด  โดยผิวหนังมกีอนสีแดงซ่ึงภายในจะมีเสนเลือดเสน
เล็กๆ กระจายอยู  เมื่อแผลแตกจะมีเลือดไหลออกและหามเลือดไมคอยหยุด  สวนใหญเกิดจากภาวะรอนใน
ขณะที่เปนทารกอยูในครรภทําใหเลือดไหลเวียนผิดปกติ 

 
  U78.373 Sinew tumor  (3.2.52) 
    筋瘤  (筋瘤)  Jīn liú 

จินหลิว (เน้ืองอกจิน)  (1)  เสนเลือดขอด  มีสาเหตุจากการยืนเปนเวลานานๆ  ทําใหชีแ่ละเลือดเกิดการติด
คาง   หรืออารมณหงุดหงิดโมโหสงผลกระทบตอตับ  เลือดหนืดและเสนเอ็นหดตัว  ทาํใหเสนเลือดเห็นเปนสี
น้ําเงินมวงอยางเดนชัดและปูดโปนเปนเสนขดไปมาตามแนวของเสนเลือด  หรือรวมกันเปนกลุมกอน     (2) ถุง
น้ําที่ขอมือ (ganglion cyst) 

 
  U78.374 Fleshy tumor  (3.2.53) 
    肉瘤  (肉瘤)  Ròu liú 

เน้ืองอกกลามเน้ือ  เกิดกอนที่กลามเนื้อมีขนาดตางๆ  เมื่อกดดูจะออนเล็กนอย  สีของผิวหนังไมมีการ
เปล่ียนแปลง  ไมเจ็บ  สวนใหญเกิดจากชี่ค่ังคางทําใหการทํางานของมามผิดไปจากปกติ  เสลดและชี่จึงจับตัว
เปนกอนขึ้น  รวมทั้ง sarcoma 

 
  U78.375 Bone tumor  (3.2.54) 
    骨瘤  (骨瘤)  Gǔ liú 

เน้ืองอกกระดูก   เกิดกอนแข็งอยูติดกบักระดูก  สาเหตุสวนใหญเกิดจากชี่ของไตออนแอ  พิษภัยและเลือดค่ัง
จับที่กระดูก  รวมทั้ง osteoma 

 
  U78.376 Rocky mass/cancer  (3.2.55) 
    巖  (岩)   Yán 

กอนมะเร็ง  กอนในรางกายที่มีความแข็งมาก  ลักษณะกอนไมเรียบผิวเปนปุมเปนปม  สวนใหญเกิดจากเจิ้งชี่
พรอง  พิษของปจจยัการเกิดโรคเขากระทบ  ชี่ติดขัดเลือดค่ัง  เสมหะค่ังคางรวมกับพิษของปจจัยการเกิดโรค 

 
  U78.377 Cocoon lip  (3.2.56)  
    繭脣  (茧唇)  Jiǎn chún 

เน้ืองอกริมฝปาก   บริเวณริมฝปากมีเนื้องอกคลายเมล็ดถั่ว  มีน้ําซึมออก  ตกสะเก็ดหนาขึ้น  จากนั้นริมฝปาก
จะยวยออก  มีขยุที่ผิว  รูสึกตึงเจ็บ  สาเหตุเกิดจากความรอนชื้นในมามและกระเพาะอาหารจบัตัวเปนกอน 
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  U78.378 Cervical malignancy with cachexia  (3.2.57) 
    失榮  (失荣)  Shī róng 

โรคผอมแหงจากเน้ือราย   เปนมะเร็งระยะแพรกระจายไปที่ตอมน้ําเหลืองบริเวณคอ   ในระยะแรกจะเปนตุม
บวมเล็กๆ  สีผิวยังปกติ  จากนั้นก็จะคอยๆ โตขึ้น  ฐานแผขยายออกจนติดแนน  เนื้อมีความแข็งมาก  ในระยะ
ทายแผลจะเร่ิมช้ําเปนปนสีมวง  และแตกออกมีน้ําใสปนเลือดไหลออกมา  พลังของชี่และเลือดในรางกายถูก
บั่นทอนลงไปตามลําดับ  รางกายจึงผายผอมและซูบลง  หนาตาซีดเซียว  (เปนที่มาของคําเรียกวา “ซือหญง” 
หรือเสียบุคลิกภาพ)   สวนใหญเกิดจากชี่ของตับอุดกั้นเสนลมปราณ  เสลดกับความรอนจับตัวกัน  หรือเปน
ผลกระทบจากอารมณที่รุนแรง 

   
  U78.379 Rocky mass in the breast / breast cancer  (3.2.58) 
    乳巖  (乳岩)  Rǔ yán 

มะเร็งเตานม  มกีอนที่เตานม  ลักษณะแข็ง  ผิวไมเรียบ  หากปวยเปนระยะเวลานานกอนจะแตกออกมีน้ํา
หนองปนเลือดมีกล่ินเหม็น  การเจ็บปวดรุนแรงขึ้นตามลําดับ  ในระยะทายจะลุกลามไปยังสวนอื่นของรางกาย 

     
 

 U78.4  Other diseases in external medicine 
 
 U78.40  Infections of the skin   
 

  Excludes: abscess  (U78.32-) 
    furuncle, boil and pyogenic infections of the skin  (U78.31-)   
    pustule  (U78.413) 
 
  U78.400 Erysipelas  (3.2.31) 
    丹毒  (丹毒)  Dān dú; 

    火丹  (火丹)  Huǒ dān 

โรคไฟลามทุง  ผิวหนังมีการอักเสบสีแดงสดเปนวงกวาง  รวมกับอาการบวมและแสบรอน   การอักเสบขยาย
วงอยางรวดเร็ว  สาเหตุเร่ิมมาจากผิวหนังหรือเนื้อเยื่อใตผิวถูกทาํลาย  แลวถกูพิษภยัรอนจากภายนอกรุกเขา
ซํ้าเติม  พิษรอนกบัเลือดผสมกันอุดตันที่ผิวหนังจนค่ังคางอยูจึงทําใหเกิดโรคขึน้ 

 
  U78.401 Wandering erysipelas  (3.2.32) 
    赤遊丹  (赤游丹) Chì yóu dān 

ชื่อโหยวตัน  เปนโรคผิวหนังในเด็กเล็กที่เกิดจากถูกพษิลมจากภายนอก  หรือภายในเกิดความรอนคุค่ังแลว
ประทุออกมาที่ผิวหนัง  อาการสําคัญคือผิวหนังบวมแดงเปนกลุมมีสีแดงจัด  และตุมสามารถยายที่ไปมาได 

   
  U78.402 Herpes simplex  (3.2.67) 
    熱瘡  (热疮)  Rè chuāng 

เริม   ผิวหนังมีตุมน้ําใสขนาดเล็กรวมกันเปนกลุม   รูปรางคลายเมล็ดขาวสารหรือเมล็ดถั่ว  ขางในเปนน้ําใส  
จากนั้นจะเปล่ียนเปนขุน  มีอาการคันแสบรอน  เมื่อหายแลวจะกลับเปนอีก  สวนใหญเกิดจากพิษภัยลมรอน
จากภายนอก  ความรอนที่สะสมอยูในปอดและกระเพาะอาหารเผาขึ้นสวนบนของรางกาย 

 
  U78.403 Herpes zoster  (3.2.68) 
    蛇丹  (蛇丹)  Shé dān; 

    蛇串瘡  (蛇串疮) Shé chuàn chuāng; 

    纏腰火丹  (缠腰火丹)   Chán yāo huǒ dān; 

    纏腰蛇丹  (缠腰蛇丹)   Chán yāo shé dān; 

    火帶瘡  (火带疮) Huǒ dài chuāng 

งูสวัด  โรคผิวหนังที่เกิดกับรางกายซีกหนึ่ง  โดยรางกายซีกนั้นเกิดเปนตุมน้ําเรียงเปนเสนตะหวัดเปนแนวไป  มี
อาการเจ็บปวดรุนแรง  เกิดจากความรอนชื้นจากตับและมามเขาไปยังเสนลมปราณที่ผิวประกอบกับถกูพิษภัย
เขาแทรก 
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  U78.404 Verruca  (3.2.69) 
    疣  (疣)   Yóu 

หูด  ตุมเนื้อที่ไมใชเนื้อรายงอกที่ผิวหนงัชั้นต้ืน  เกิดจากพิษภัยจากลมรอนและความชื้นจับเปนกอนประกอบ
กับถูกพษิภยัจากภายนอกแทรกเขา 

 
  U78.405 Corn  (3.2.71) 
    鷄眼  (鸡眼)  Jī yǎn; 

    肉刺  (肉刺)  Ròu cì 

ตาปลา  เปนโรคผิวหนังที่เกิดกับเทา (บางรายอาจเกิดที่มือ) จากการที่ถูกกดทับหรือเสียดสีเปนเวลานาน  
ผิวหนังบริเวณนั้นจะหนาขึ้นและมีรากลึกถึงชั้นกลามเนื้อ  ผิวบนจะหนาและแข็ง  ทําใหรูปลักษณะเหมือนกับ
ตาของปลา  เวลาเดินจะเจ็บ 

 
  U78.406 Fat sore  (Tinea capitis) (3.2.72) 
    肥瘡  (肥疮)  Féi chuāng 

เชื้อราที่ศีรษะ  ระยะแรกเปนตุมสีแดง  จากนั้นจะแตกมีน้าํซึมออกและตกสะเก็ดเปนสีเหลือง  ตรงกลางยังมี
ผมงอกผานได  เมื่อผมหลุดรวงไปบริเวณนั้นจะลาน  เกิดจากติดเชื้อจากอุปกรณตัดผม  และพิษรอนชื้น 

 
  U78.407 Tinea manuum  (3.2.73) 
    鵝掌風  (鹅掌风) É zhǎng fēng 

เชื้อราที่มือและเทา  เปนตุมน้ําที่ผิวเปนขุย  มีลักษณะหยาบหนาหรือแหงแตก  มีอาการเจ็บและคันมาก  เกิด
จากพษิลมชื้นแทรกเขาที่ผิวหนัง  หรือเลือดมีภาวะแหงทําใหเกิดลมขึ้น 

 
  U78.408 Tinea versicolor  (3.2.74) 
    紫白癜風  (紫白癜风)     Zǐ bái diàn fēng 

เกลื้อน  มักเกิดที่ทรวงอก  แผนหลัง  ลําคอ  สะบัก  หรือรักแร  ในระยะแรกจะเปนวงมวงหรือขาวเทาขนาด
ตางๆ  วงอาจขยายและเชื่อมเปนผืน  ผิวเกล้ียงวาว  มีขอบเขตที่ชัดเจน  หากเกาจะมีเศษขุยหลุดออก  
บางคร้ังอาจมีอาการคันเล็กนอย อาการเปนมากในฤดูรอนและบรรเทาในฤดูหนาว สวนใหญเกิดจากมภีาวะ
รอนสะสมในอวัยวะภายใน  ถูกพิษภัยจากความรอนและชื้นจากภายนอก  ทําใหชี่และเลือดค่ังคาง     

 
 U78.41  Lesions of the skin and mucous membrane   
 
  U78.410 Eruption  (3.2.59) 
    疹  (疹)    Zhěn 

ผ่ืน 
   

  U78.411 Macula  (3.2.60) 
    斑疹  (斑疹)  Bān zhěn 

    จุดหรือปนผิวหนังที่เปลี่ยนสี  
 

  U78.412 Papule  (3.2.61) 
    丘疹  (丘疹)  Qiū zhěn 

ตุมนูน 
   

  U78.413 Pustule  (3.2.62) 
    膿皰  (脓疱)  Nóng pào 

    ตุมหนอง 
   
  U78.414 Subcutaneous node  (3.2.64) 
    结核  (结核)  Jié hé 

    กอนใตผิวหนัง 
   
  U78.415 Polyp  (3.2.65) 
    息肉  (息肉)  Xí ròu 

    ต่ิงเน้ือที่ผิวหนัง 
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  U78.416 Fistula  (3.2.66)  
    Excludes:  mammary fistula (U78.354) 

    漏  (漏)    Lòu            
แผลชอนทะลุ  เปนแผลที่กินลึกปากแคบ (瘘管)  หรือแผลที่ทะลุถึงกัน (漏通瘘)  เกิดจากปากแผลไมสมาน
เปนเวลานานแลวกลายเปนทอมีน้ําหนองไหลออกมา  มกัพบรวมกับตอมน้าํเหลืองที่คอโตแลวแตกออก  และ
ทวารหนักที่มอีาการบวมหนองอยูรอบๆ  สวนมากเกิดจากพษิรอนค่ังคาง  ชี่และเลือดพรองสวนอิ๋งและสวนเวย
เสียการควบคุมตอการไหลเวียน 
 

 U78.42  Diseases of the skin  
 
  U78.420 Vilitigo  (3.2.75) 

    白癜風  (白癜风)     Bái diàn fēng; 

    白駁風 (白驳风)    Bái bó fēng 

ดางขาว  ผิวหนังเกิดเปนรอยดางขนาดตางๆ  ที่ขอบอาจมีสารสีจับทาํใหมีสีคลํ้า  แตไมมีอาการคันหรือเจบ็   
เกิดจากชี่และเลือดไมผสานกลมกลืนกัน  หรือถกูพิษภัยลมจากภายนอก 
 

  U78.421 Scabies  (3.2.76) 
    疥瘡  (疥疮)  Jiè chuāng; 

    疥癩  (疥癞)  Jiè lài 

หิด  เปนโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากตัวหิด  เกิดที่ผิวหนังตามงามนิ้ว  ขอมอื  แองขอศอก  ขาหนีบ  รอบ
อวัยวะสืบพันธุ  พบผ่ืนนูน  คันมากในเวลากลางคืน  อาจพบตัวหิด  แบงตามอาการแสดงไดเปนหิดแบบแหง   
หิดแบบชื้น  หิดแบบเม็ดทราย  และหิดเปนหนอง 

  
  U78.422 Urticaria  (3.2.77) 
    癮疹  (瘾疹)  Yǐn zhěn 

    風癮疹  (风瘾疹) Fēng yǐn zhěn 
ลมพิษ  อาการสําคัญคือคันที่ผิวหนัง  เมื่อเกาจะเกิดผ่ืนนูนขึ้นหรือเปนปน  เปล่ียนที่เปนๆหายๆ  เกิดจากพษิ
ลม 

 
  U78.423 Dry ringworm  (3.2.78) 
    乾癬  (干癣)  Gàn xuǎn 

ผ่ืนผิวหนังติดเชื้อราอักเสบเรื้อรัง  เปนโรคคันตามผิวหนัง  เร้ือรังและรักษายาก  เกดิจากพิษภยัลมและ
ความชื้นแทรกเขาชั้นระหวางผิวหนังกับกลามเนื้อ  แลวถูกพิษภัยจากความเย็นชื้นซํ้า  และกระทบกับชี่และ
เลือด  รอยโรคที่ผิวหนังมีขอบเขตชัดเจน  ผิวหนานูนขึ้นและแหงแตก  คัน  ตรงที่คันจะเปนขุยจากการเกา 
 

  U78.424 Psoriasis  (3.2.80) 
    白疕  (白疕)  De bái bǐ; 

    松皮癬  (松皮癣) Sōng pí xuǎn 

โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis)  เปนปนสีแดงรูปรางตางๆ   ที่ผิวมีสะเก็ดสีเงิน  ถาขูดสะเก็ดออกจะพบวามีจุด
เลือดออก    มีสาเหตุจากธาตุรางกายแตกําเนิด  หรือรางกายมีภาวะเลือดพรองทําใหเกิดพิษลมและแหงขึ้น    
หรือเกิดจากพิษภัยจากความชื้นและเลือดค่ังอุดกั้น 

 
  U78.425 Seborrheic dermatitis  (3.2.81) 
    面遊風  (面游风) Miàn yóu fēng 

ตอมไขมันอักเสบ  เกิดบริเวณใบหนาซ่ึงมีตอมไขมันอยูมาก  อาการแสดงทีสํ่าคัญคือใบหนาจะเกิดปนสีแดง  
ผิวเปนขุย  คัน  ในบางรายที่มอีาการหนักจะมกีารบวมตึงหรือเปนแผล  เกิดจากมามและปอดมภีาวะรอนชื้น  
หรือถูกพิษภัยจากลม 
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  U78.426 Acne  (3.2.82) 
    粉刺  (粉刺)  Fěncì; 

    酒刺  (酒刺)  Jiǔ cì 
สิว  ใบหนาและหลังเกิดตุมที่มีหัวดําหรือหัวขาว  มีหนองหรือจับเปนกอน  บวมเปนถุง และมีรอยแผลเปน  
เกิดจากถกูพิษลมแทรกเขาเสนปอด  ในกระเพาะอาหารมีภาวะรอน  หรือเกิดภาวะเลือดค่ังในตับ 

 
  U78.427 Alopecia  areata  (3.2.83) 
    油風  (油风)  Yóu fēng 

ผมรวงเปนหยอม  จูๆ ก็เกิดอาการผมรวงเปนหยอมๆ  ทาํใหเห็นหนังศีรษะลานเล่ียน  แตไมมีอาการไมสบาย
อยางอื่น  เกิดจากรางกายมีภาวะลมกําเริบและเลือดมีภาวะแหงทําใหหนังศีรษะขาดการหลอเล้ียง   หรือเกิด
จากอารมณไมแจมใสทําใหชี่และเลือดไมผสานกัน 

 
  U78.428 Erythema multiforme  (3.2.84) 
    貓眼瘡  (猫眼疮) Māo yǎn chuāng 

ผ่ืนตาแมว / ผ่ืนแพหลากรูปแบบ (Erythema multiforme, EM)   ผิวหนังมีลักษณะเปนปนสีแดงแผขยาย
เปนวงไปรอบๆ  ตรงกลางเปนตุมน้ําทําใหมีประกายเหมือนตาของแมว (จึงเรียกวา “ผ่ืนตาแมว”)  มกัเกิดกับ
ผิวหนังบริเวณมือและเทา  และยังพบไดที่บริเวณปากและตารวมทั้งบริเวณรอบอวัยวะสืบพันธุ  เกิดจากพิษภัย
จากลมความเย็นความชื้นและความรอนรุกเขาสูสวนอิ๋งและเลือด 

 
 U78.43  Other diseases of the skin  
 
  U78.430 Erythema nodosum  (3.2.85) 
    瓜藤纏  (瓜藤缠)  Guā téng chán 

ตุมแดงที่ขาจากหลอดเลือดผิวหนังอักเสบ   เกิดจากพษิภยัจากรอนชื้นไหลลงขา  หรือเกิดจากเลือดค่ังเปน
เวลานานแลวทําใหเกิดพษิรอนขึ้น  อาการแสดงที่สําคัญคือที่ขาเกิดเปนปุมนูนสีแดงขนาดโตพอควร  กระจาย
เปนเสนคลายเถาวัลยพันรอบขา 

 
  U78.431 Skin impediment  (3.2.86) 
    皮痹  (皮痹)  Pí bì 

โรคหนังแข็ง  เกิดจากสวนอิ๋งและเวยของรางกายทํางานไมประสานกัน  พิษภยัจากลม  ความเย็น  ความชื้น
หรือความรอนสามารถฉวยโอกาสเขาจบัที่ผิวหนัง อุดกั้นเสนลมปราณและรุกเขาถึงอวยัวะภายใน ทําใหผิวหนัง
บางสวนหรือผิวหนังทั้งตัวเกิดการบวมและแข็งขึ้นตามลําดับ   ผิวหนังเหีย่วยน    ในรายที่มีอาการรุนแรงโรค
จะรุกเขาสูอวัยวะภายในได 

 
  U78.432 Generalized itching  (2.3.97)  
    身癢  (身痒)  Shēn yǎng 

คันตามผิวหนัง  สวนใหญเกิดจากพิษลมรุกเขาที่สวนผิวของรางกาย  หรือเกิดจากภาวะรอนในเลือดรบกวนมา
จากภายใน  หรือเกิดจากภาวะเลือดพรองทําใหไมสามารถหลอเล้ียงผิวหนังไดตามปกติ  เปนอาการที่พบในโรค
ผิวหนังหลายชนิด  รวมทั้งอาการคันจากการแพอาหาร  แพยา  อาการคันกอนมีประจําเดือน  อาการคันขณะ
ต้ังครรภ  และอาการคันตามซอกในที่ลับ 

   
  U78.433 Numbness of the skin  (2.3.98) 
    肌膚麻木  (肌肤麻木) Jī fū má mù 

ชาตามผิวหนัง  รูสึกเหมือนมีตัวอะไรไตอยูซ่ึงยิ่งเกาจะยิ่งรูสึก  ไมวาจะกดหรือหนีบก็ไมรูสึก  สาเหตุสวนมาก
เกิดจากชี่และเลือดพรอง  เสนลมปราณขาดการบํารุงหลอเล้ียง  หรือชีแ่ละเลือติดขัด  หรือพิษภัยจากความ
เย็น  ความชื้น  เสมหะ  เลือดค่ังคางอยูในเสนลมปราณ 
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 U78.44  Diseases of the rectum and anus  
 
  U78.440 Hemorrhoids  (3.2.87) 
    痔  (痔)    Zhì 

ริดสีดวงทวาร  (1) โดยทั่วไปหมายถึงโรคที่เกิดบริเวณทวารหนักหลายชนิด  (2) หมายถึงการที่ชองเปดตางๆ 
ของรางกาย (ทวารทั้ง 9) เกิดกอนเนื้อเล็กนูนขึ้น  การแพทยแผนปจจุบันไดแบงริดสีดวงทวารออกเปนริดสีดวง
ภายนอก ริดสีดวงภายใน และริดสีดวงที่เปนทั้งภายนอกและภายใน  สาเหตุสวนมากเกิดจากปจจยัตางๆ เชน 
เปนผูที่ธาตุรางกายมีภาวะรอนชื้นสะสม  การรับประทานอาหารเผ็ดจัด  การออกแรงเบงขณะคลอดลูก  
ทองผูก  หรือทองเสียเปนระยะเวลานาน  ทําใหภายในรางกายเกิดลมทําใหแหง  ความรอนชื้นติดคาง  ชี่ที่ขุน
และเลือดค่ังไหลลงสูทวารหนัก 

 
  U78.441 Internal hemorrhoids  (3.2.88) 
    內痔  (内痔)  Nèi zhì 

ริดสีดวงทวารภายใน  เกิดจากลมชื้นจากภายนอก   พิษรอนที่ค่ังขึ้นภายใน   และพิษรอนชื้นลงสูบริเวณทวาร
หนักหรือมภีาวะมามพรองชี่ทรุดลง  การนั่งติดตอกันเปนเวลานานๆ  การแบกของหนัก  ทองผูก  สาเหตุ
เหลานี้ทําใหชี่และเลือดติดคางที่บริเวณทวารหนัก เสนเลือดที่ผนังดานในเหนือแนวหยักของทวารหนักขอดและ
มีเยื่อบุคลุม  ทําใหเกิดอาการถายปนเลือด  มีหวัริดสีดวงปูดออกเวลาถาย  ทองผูก 

 
  U78.442 External hemorrhoids  (3.2.89) 
    外痔  (外痔)  Wài zhì 

ริดสีดวงทวารภายนอก  เกิดจากผิวทวารหนักถูกเสียดสีหรืออักเสบติดเชื้อ  ทาํใหใตรอยหยักทวารหนักลงมามี
เนื้อเยื่อบวมขึ้น  มีผิวเปนเนื้อเยื่อผิวหนงั   ไมสามารถดันกลับเขาไปในทวารหนกัได 

 
 
  U78.443 Anal fistula  (3.2.90)  
    肛漏  (肛漏)  Gāng lòu;  

    肛瘻  (肛瘘)  Gāng lòu 

ฝคัณฑสูตร  เกิดจากฝรอบทวารหนักแตกออกแลวแผลไมสมาน  หรือเมื่อผากรีดหนองแลวเหลือชองวางไว   
ทําใหเกิดฝคัณฑสูตรที่มีปากนอกและปากใน  หรือมีปากนอกหลายจุด  ซ่ึงมีน้ําหนองหรือน้ําอุจจาระไหล
ออกมา  หรือมีวัตถุเปนเสนออกมาดวย  สวนปากในจะอยูที่บริเวณรอยหยกัของทวารหนัก 

 
  U78.444 Prolapse of the rectum  (3.2.91) 
    脫肛  (脱肛)  Tuō gāng 

ทวารหยอน   มีสาเหตุจากชี่ของมามและไตออนแอ   ชี่ในชองทองทรุดลง   ไมสามารถดึงร้ังอวัยวะภายในไว
ได  ทําใหทวารหยอนออกมาในเวลาที่ขับถายอุจจาระหรือออกแรง เมื่อคูเขาจะมีเยื่อบุลําไสหรือลําไสตรงทั้ง
ทอนหลุดออกมาภายนอก  มีนอยรายเทานั้นที่ลําไสใหญสวนปลายจะหลุดออกมาได  ในรายที่มีอาการรุนแรง
จะไมสามารถดันลําไสที่หยอนออกมาใหกลับคืนเขาไปดังเดิม 

 
  U78.445 Polyp of rectum  (3.2.92) 
    息肉痔  (息肉痔) Xí ròu zhì 

ต่ิงเน้ือในลําไส  เกิดจากพษิรอนชื้นไหลลงลางทําใหการไหลเวียนของชี่ติดขัด  กอนเลือดและชี่ที่ไมบริสุทธิจ์ับ
ตัวกัน   หรือพิษลมเขาสูลําไส  ทําใหชี่และเลือดตีกันจับเปนกอน  ทําใหในเยื่อบุลําไสเกิดเนื้องอกที่อาจมีขัว้
หรือไมมีขั้ว  และอาจหลุดออกมาภายนอกเปนริดสีดวงทวารที่มีลักษณะเปนกอนเนื้อ 

 
 U78.45  Diseases of the male genital tract  
 
  U78.450 Genital disease  (3.1.204) 
    疝  (疝)       Shàn 

疝氣  (疝气)  Shàn qì 

ซาน / ซานชี่  เปนโรคที่อวยัวะภายในนูนออกมา  หรือถูกพิษเย็นทําใหเกิดอาการเจ็บราวไป   (1) โดยทั่วไป
หมายถึงไสเล่ือน ซ่ึงเกิดจากอวัยวะที่อยูภายในชองของรางกายเกิดการนูนออกสูภายนอก  (2) อาการปวดของ
อวัยวะสืบพันธุ  ลูกอัณฑะ  หรือถุงอัณฑะ 
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  U78.451 Abscess of the testicle  (3.2.93) 
    子癰  (子痈)  Zi yōng 

อัณฑะอักเสบ  มีอาการปวดบวมลูกอัณฑะ  เกิดจากพิษภัยจากความรอน  ความชื้น  และเสลดเขาไปอุดตันอยู
ในลูกอัณฑะ 

   
  U78.452 Scrotal abscess  (3.2.94) 
    囊癰  (囊痈)  Náng yōng 

ถุงอัณฑะอักเสบ  มีอาการปวด  บวม  แดง  รอนที่ถุงอัณฑะ  แตตัวลูกอัณฑะไมบวมโต  เกิดจากพิษรอนชื้น
จากตับและไตไหลลงลาง  หรือความชื้นจากภายนอกแทรกเขาภายในรางกายแลวหมักหมมกลายเปนพิษ 

 
  U78.453 Hydrocele  (3.2.95) 
    水疝  (水疝)  Shuǐ shàn 

ถุงนํ้าในถุงอัณฑะ  เกิดจากน้ําและความชื้นค่ังคางสะสม  ทําใหถุงอัณฑะขางหนึ่งหรือทั้งสองขางขยายใหญ
เปนถุงน้ําจนคลําไมพบลูกอัณฑะ  แตไมมีอาการเจ็บและแดง   

 
 U78.49   Other diseases in external medicine 
 
  U78.490 Generalized pain  (2.3.56)   
    身痛  (身痛)  Shēn tong 

             เจ็บปวดตามรางกาย 
 
  U78.491 Stiffness of the neck  (2.3.58)   
   項强  (项强)  Xiàng qiáng                                                                                                          

   คอแข็ง  อาการเกร็งของเสนเอ็นและกลามเนื้อที่คอลงมาจนถึงแผนหลัง  ไมสามารถกมเงยหรือหมุนคอได 
 
  U78.492 Hypochondriac pain  (2.3.65)   
    脇痛  (胁痛)  Xié tong 

เจ็บชายโครง  รูสึกเจ็บที่ชายโครงขางหนึ่งหรือทั้งสองขาง  จัดเขาอยูในอาการเจ็บหนาอกในความหมายอยาง
กวาง  กลไกการเกิดโรคคือการไหลเวยีนของชี่ติดขัด  เสนลมปราณหลักและเสนลมปราณรองไมประสานกัน 
ทําใหการขับระบายชี่ติดขัด  อาการเจบ็ชายโครงมักพบกับโรคของตับและถุงน้ําดี  เชน  มะเร็งตับ  ฝในตับ  
ตับอักเสบ  ตับแข็ง  ถุงน้ําดีอกัเสบ  ตับบวม  ถุงน้ําดีพอง  และพบไดในโรคน้ําขังในเยื่อหุมปอด  มามโต  เยื่อ
หุมปอดอักเสบ ปอดอกัเสบ  กระดูกออนของซ่ีโครงอักเสบ 

 
  U78.493 Lumbago  (3.1.203) 
    腰痛  (腰痛)  Yāo tong 

ปวดเอว  เจ็บปวดที่กระดูกสันหลังสวนเอวหรือบริเวณสองขาง  สวนใหญเกดิจากโรคของไต   การบาดเจบ็ที่
เอว  การใชงานหนกั  หรือถูกพิษภยัจากความเย็นและชื้นหรือรอนชื้นรุกเขา  โรคที่มักเกิดอาการปวดเอว  
ไดแกโรคเกี่ยวกบัไต  โรคปวดเมื่อย  โรคปสสาวะขัด  โรคทางนรีเวช  โรคกลามเนื้อหลังพลิก  กระดูกสันหลัง
คด  เปนตน 

 
  U78.494 Back pain  (2.3.69)   
    背痛  (背痛)  Bèi tong 

    ปวดหลัง  หมายถึงอาการปวดเจ็บบริเวณหลัง 
 
  U78.495 Genital pain  (2.3.71)   
    陰器痛  (阴器痛) Yīn qì tong 

เจ็บอวัยวะสืบพันธุ  เปนอาการเจ็บปวดบริเวณอวัยวะสืบพันธุซ่ึงเกี่ยวพันกับตับและไต   เกิดจากอารมณโกรธ
กระทบตับ  พิษภัยจากความรอนชื้นไหลเวียนลงลาง  หรือเกิดภาวะชี่ติดขัดเลือดค่ังหลังคลอดบุตร 

 
  U78.496 Thigh swelling  (3.2.99) 
    股腫  (股肿)  Gǔ zhǒng 

ตนขาบวม  เปนโรคของหลอดเลือด  มีอาการขาบวมเจ็บ  ผิวหนังออกเปนสีขาว  ขาหนาขึ้น  เกิดจากเลือดอุด
ตันในเสนลมปราณที่สังกัดยินทําใหชี่และเลือดไหลเวียนไมสะดวก  น้ําซึมออกนอกหลอดเลือด 
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  U78.497 Green-blue snake toxin sore  (3.2.98) 
    靑蛇毒  (靑蛇毒) Qīng shédú 

หลอดเลือดดําชั้นต้ืนอักเสบมีลิ่มเลือด  (Superficial thrombophlebitis)  เปนโรคขาบวมเจ็บ  ในระยะแรก
จะพบกอนขนาด 2-3 นิ้วบริเวณนอง  สีเขียวมวง  บวมแข็ง  ปวดเจ็บ  สวนหัวใหญและหางเล็กคลายงูเขียว  
และจะพบอาการกลัวหนาวมีไขสูงรวมดวย  สาเหตุเกิดจากเสนลมปราณไตพรอง  พิษรอนชื้นไหลลงลาง 

 
  U78.498 Heel pain  (2.3.72)   

    足跟痛  (足跟痛) Zú gēn tong 

เจ็บสนเทา  อาการปวดเจ็บบริเวณสนเทาขางใดขางหนึ่งหรือทั้งสองขาง  แตไมบวม  สงผลกระทบตอการเดิน  
สาเหตุเกิดจากไตพรอง  เสมหะชื้น  เลือดรอน  เปนตน 

 

 U78.5  Diseases in Obstetrics and Gynecology 
 
 U78.50  Diseases during pregnancy 
 
  U78.500 Mastitis during pregnancy  (3.2.36) 
    內吹乳癰  (内吹乳痈) Nèi chuī rǔ yōng 

เตานมอักเสบขณะต้ังครรภ   มักพบในการต้ังครรภเดือนที่ 6-7  ในระยะแรกจะพบกอนบวมและเจ็บที่เตานม 
แตสีผิวที่บริเวณนั้นยังปกติ  จากนั้นสีผิวจะคอยๆ กลายเปนสีแดง  กลัดหนอง  และแตกออก  มีน้ําหนองสี
เหลืองขนไหลออกมา  กระบวนการน้ีใชเวลาประมาณ 1 เดือน  และยังอาจมีอาการกลัวหนาว  เปนไข  ปวด
ศีรษะรวมดวย  เกิดจากพลังชี่ของทารกในครรภแรงมาก  จนชี่ดันขึ้นแนนหนาอก  ชี่ขับระบายไมออก  พิษรอน  
เกิดการค่ังและอบเสนลมปราณหยางหมิง  ทําใหเกิดการจับตัวเปนฝขึ้น 

 
  U78.501 Morning sickness  (3.3.32) 
    惡阻  (恶阻;)  È zǔ; 

    妊娠惡阻  (妊娠恶阻) Rèn shēn è zǔ 

แพทอง  พบในการต้ังครรภเดือนแรกๆ  มีอาการคล่ืนไสอาเจียน  เบื่ออาหาร  ไมวารับประทานอะไรก็อาเจียน
ออกหมด  เกิดจากชี่ในเสนลมปราณชงไหลทวนขึ้นขางบน  ชี่ของกระเพาะอาหารไมเคล่ือนลงตามปกติ 

 
  U78.502 Uterine obstruction  (3.3.33)    
    胞阻  (胞阻;)  Bāo zǔ; 

    妊娠腹痛  (妊娠腹痛) Rèn shēn fù tong 

ปวดทองขณะต้ังครรภ  เปนอาการปวดทองนอยที่ไมรุนแรง  เด๋ียวปวดเด๋ียวหาย  ไมสงผลกระทบตอทารกใน
ครรภ  สาเหตุสวนใหญเกิดจากชีแ่ละเลือดในหลอดเลือดที่ไปเล้ียงมดลูกไหลเวียนไดไมคลอง 

 
  U78.503 Vaginal bleeding during pregnancy  (3.3.34) 
    胎漏  (胎漏)  Tāi lòu 

เลือดออกทางชองคลอดขณะต้ังครรภ  มีเลือดออกจากชองคลอดในปริมาณนอยเปนคร้ังคราว  หรือคลายมี
เลือดออกในชวงที่เคยมีรอบเดือนตามปกติ  แตไมมีอาการปวดเมื่อยเอวหรือปวดทอง  สวนใหญเกิดจากชี่และ
เลือดพรอง  ไตพรอง  หรือเลือดมภีาวะรอน  ทําใหระบบชงเร่ินไมแข็งแรง  ไมสามารถเก็บเลือดที่ใชบํารุงทารก
ในครรภไวไดหมด 

 
  U78.504 Threatened abortion  (3.3.35) 
    胎動不安  (胎动不安) Tāi dòng bù ān 

แทงคุกคาม  มารดาอาจรูสึกวาทารกในครรภด้ินบอยกวาปกติ  มีอาการปวดถวงที่ทองนอย  ปวดเมื่อยเอว  
หรืออาจมีเลือดออกมาทางชองคลอดเล็กนอย   เปนสัญญาณเตือนของภาวะแทงบุตร 

    
  U78.505 Habitual abortion  (3.3.36) 
    滑胎  (滑胎)  Huá tāi 

แทงเปนอาจิณ  หมายถึงการแทงบุตรตามธรรมชาติติดตอกันสามคร้ังขึ้นไป  สาเหตุสวนใหญเกิดจากภาวะชี่
พรอง  ไตพรอง  เลือดมีภาวะรอน  หรือจากอุบัติเหตุ 
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  U78.506 Early abortion  (3.3.37) 
    墮胎  (堕胎)  Duò tāi 

แทงในไตรมาสแรก  เปนการแทงบุตรทีอ่ายุครรภไมถึง 3 เดือน  ซ่ึงตัวออนยังเจริญเปนตัวไมสมบูรณ 
 

  U78.507 Late abortion  (3.3.38) 
    小産  (小产)  Xiǎo chǎn 

แทงในไตรมาสที่สอง  เปนการแทงบุตรตามธรรมชาติหลังจากต้ังครรภ 3 เดือนขึ้นไป  ซ่ึงตัวออนมีการเจริญ
เปนตัวที่สมบูรณแลวแตยังไมครบกําหนดการต้ังครรภ  สวนใหญเกิดจากภาวะชี่และเลือดพรอง  ไตพรอง 
เลือดมีภาวะรอน  และอุบัติเหตุ  ทําใหระบบชงเร่ินไมแข็งแรงไมสามารถเก็บเลือดสงไปบํารุงเล้ียงทารกใน
ครรภจึงเกิดการแทงขึ้น 

 
  U78.508 Pseudopregnancy  (3.3.39) 
    鬼胎  (鬼胎)  Guǐ tāi 

ต้ังครรภเทียม  (1) ภาวะที่มีกอนในทองชนิดหนึ่ง  เกิดจากรางกายออนแอ  อารมณที่รุนแรงทําใหชี่ไหลไม
สะดวก  ชี่ติดขัดเลือดจับตัวกันขึ้น  เสนลมปราณชงและเร่ินอุดตัน  (2) ภาวะต้ังครรภไมแท  ประกอบดวย  
ทองลม  กอนเลือดในทอง  กอนเสมหะในทอง  เปนตน  (3) ภาวะครรภไขปลาอุก 
 

 U78.51  Other diseases during pregnancy 
 
  U78.510 Hydramnios  (3.3.40) 
     子滿  (子满)  Zi mǎn; 

    胎水腫滿  (胎水肿满) Tāi shuǐ zhǒng mǎn 

ตึงแนนขณะต้ังครรภ  อาการจุกแนนทองและหายใจลําบากระหวางการต้ังครรภ  สวนใหญเกิดจากผูปวยมี
ธาตุรางกายเปนแบบหยางของมามและไตพรอง  มีน้ําและความชื้นสะสมอยูในรางกาย  เมื่อต้ังครรภเขาสูเดือน
ที่ 6-7 ทารกในครรภจะเติบโตขึ้นมาก  ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการไหลเวียนขึ้นลงของชี่  น้ํากระจายไปยังสวน
ตางๆ ของรางกายไมดีจึงทําใหเกิดภาวะน้ําและความชื้นติดคาง  ทองบวมแนนจนหายใจลําบาก 

  
  U78.511 Pregnancy swelling  (3.3.41) 
    子腫  (子肿)  Zi zhǒng; 

    妊娠腫脹  (妊娠肿胀) Rèn shēn zhǒng zhàng 

บวมนํ้าขณะต้ังครรภ  มีอาการบวมตามแขนขา  ใบหนา  และตา  สวนใหญเกิดจากหยางของมามและไต
พรอง  น้ําและความชื้นไมถูกสังเคราะห  ทําใหน้าํซึมออกมาบริเวณผิวหนัง  หรือรางกายมภีาวะชี่ติดขัดทําให
น้ําติดคาง 

 
  U78.512 Pregnancy vexation  (3.3.42) 
    子煩  (子烦)  Zi fán; 

    妊娠心煩  (妊娠心烦) Rèn shēn xīn fán 

หงุดหงิดขณะต้ังครรภ   มีอาการกระสับกระสาย  ซึมเศรา  หรือมีอาการขี้ตกใจ  หงุดหงิดโมโหงาย  สวนใหญ
เกิดจากรางกายมภีาวะอินพรอง  ภาวะเสมหะรอน  และชี่ของตับติดขัด 

 
  U78.513 Dizziness in pregnancy  (3.3.43) 
    子暈  (子晕)  Zi yūn; 

    妊娠眩暈  (妊娠眩晕) Rèn shēn xuànyūn 

เวียนศีรษะขณะต้ังครรภ   ขณะต้ังครรภเกิดอาการเวียนศีรษะตาลาย  ตาพรา  ในรายทีห่นักอาจมีอาการปวด
ศีรษะคล่ืนไส   สวนใหญเกิดจากหยางของตับกําเริบขึ้น   ชี่และเลือดพรอง  หรือเสลดขุนค่ังคาง 

  
  U78.514 Eclampsia of pregnancy  (3.3.45) 
    子癎  (子癎)  Zi xián; 

    妊娠癎證  (妊娠癎证) Rènshēn xián zhèng 

โรคพิษแหงครรภระยะชัก  เกิดขึ้นในระยะเดือนทายๆ ของการต้ังครรภ  หรือเพิ่งคลอด   ผูปวยลมลงหมดสติ
ฉับพลัน  มือเทาชักกระตุก  หลังจากนั้นไมนานก็จะฟนคืนสติเองได  แลวกลับกําเริบเปนอีก  สวนใหญเกิด
จากหยางของตับกาํเริบขึ้น  ลมของตับปนปวนภายใน  หรือเสลดรอนขึ้นกระทบสวนบน 
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  U78.515 Cough during pregnancy  (3.3.46) 
    子嗽  (子嗽)  Zi sou; 

    妊娠咳嗽  (妊娠咳嗽) Rèn shēn ké sou 

ไอขณะต้ังครรภ  มีอาการไอเปนเวลานานไมหาย  สวนใหญเกิดจากภาวะอนิพรองปอดแหง  หรือถูกพษิลม
หนาว  มีภาวะมามพรองน้ําเสลดติดคาง 

 
  U78.516 Strangury of pregnancy  (3.3.47) 
    子淋  (子淋)   Zi lín; 

    妊娠小便淋痛  (妊娠小便淋痛) Rèn shēn xiǎo biàn lín tong 

ปสสาวะขัดขณะต้ังครรภ  มีอาการปสสาวะบอย  ปวดปสสาวะ  ปสสาวะกะปริดกะปรอย  และปสสาวะขัด   
เกิดจากพษิรอนชื้น  หรือมีภาวะอินพรอง   กระเพาะปสสาวะสังเคราะหปสสาวะไมไดตามปกติ 
 

  U78.517 Post-term pregnancy  (3.3.48) 
    過期不産  (过期不产) Guò qí bù chǎn 

ครรภเกินกําหนด  ต้ังครรภครบ 42 สัปดาหแลวยังไมคลอด 
 
  U78.518 Dead fetus in the uterus  (3.3.51) 
    子死腹中  (子死腹中) Zi sǐ fù zhōng 

ทารกเสียชีวิตในครรภ  สวนมากเกิดจาก  (1)  สตรีต้ังครรภเกิดอุบัติเหตุหกลมหรือไดรับการกระทบกระเทือน  
ทําใหชี่และเลือดไหลเวียนผิดปกติ  (2) เปนโรคที่เกิดจากปจจัยความรอนของสตรีมีครรภ  ความรอนเขากระทบ
เสนลมปราณชงและเสนลมปราณเร่ิน  (3) การรับประทานยาผิดที่สงผลกระทบตอครรภ  (4) สตรีต้ังครรภมี
พื้นฐานสุขภาพแบบพรอง ชี่ เลือด เสนลมปราณชงและเสนลมปราณเร่ินพรอง (5) ทารกในครรภถูกสายสะดือ
รัดคอ  ทําใหการไหลเวียนของชี่ถูกตัดขาด  โดยการตายของทารกนั้นตองเปนการตายแบบเฉียบพลัน 
 

 U78.52  Diseases during childbirth 
 
  U78.520 False labor  (3.3.8) 
    弄胎  (弄胎)  Nòng tāi 

เจ็บทองคลอดลวง   (1)  เมื่อต้ังครรภครบกําหนดมีอาการเจ็บทองเปนพกัๆ  แตไมเจ็บเอว  ไมมีสัญญาณของ
การคลอดที่แทจริง  (2) ทารกในครรภด้ินผิดปกติในระยะทายๆ ของการต้ังครรภ  แตเมื่อตรวจชีพจรไม
สัญญาณแสดงวาจะคลอด 

 
  U78.521 Early leakage of amniotic fluid  (3.3.9) 
    試水  (试水)  Shì shuǐ 

ถุงนํ้าคร่ําแตกกอนกําหนด  หมายถึงในระยะทายหรือกอนคลอดน้ําครํ่ามีการแตกออกมากอนกําหนด  หรือ
มีการแตกของน้ําครํ่าแลว  แตยังไมสามารถคลอดบุตร 
 

  U78.524 Difficult delivery  (3.3.49) 
    難産  (难产)  Nánchǎn; 

    産難  (产难)  Chǎn nán 

คลอดยาก  เปนภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อครบกําหนดคลอดและทารกมีการเคล่ือนลงมาแลว  แตไมสามารถคลอด
ออกมาได   มีอาการปวดทองเปนพักๆ   ปวดตึงที่เอวและทอง  ปวดถวงทองนอย  มีน้าํครํ่าและเลือดไหลออก
มาแลว แตตัวทารกไมสามารถคลอดออกมาได  เกิดจากปจจัยตางๆ  เชน  สรีระของมารดาผิดปกติ  ชองคลอด
แคบ  ทารกคลอดผิดทา  ทารกตัวโตมากเกิน  หรือเกิดจากน้ําครํ่าแตกกอนกาํหนด  หรือเกิดจากชี่และเลือด
ของมารดาไหลเวียนไมคลอง 

   
  U78.525 Retention of placenta  (3.3.50) 
    胞衣不下 (胞衣不下) Bāo yī bù xià; 

    息胞  (息胞)  Xi bāo 

รกคาง  รกไมลอกตัวหลังทารกคลอดไปแลวคร่ึงชั่วโมง 
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 U78.53  Diseases during the puerperium 
 
  U78.530 Postpartum mastitis  (3.2.37) 
    外吹乳癰  (外吹乳痈) Wài chuī rǔ yōng 

เตานมอักเสบหลังคลอด  เตานมอักเสบเปนหนองในระยะใหนมบุตร  เกิดจากถกูลมในขณะที่ทารกดูดนม  

เชน  การหลับคาเตานมของทารกในขณะดูดนม  หรือความรอนจากปากของทารกกระทบหัวนม  น้ํานมไหล
ออกไมคลอง  หรือหัวนมแตกทําใหเกดิอาการเจ็บปวดไมสามารถใหทารกดูดน้ํานมจนหมด  หรือหัวนมแตก
แลวมีการตกสะเก็ดขัดขวางการไหลออกของน้ํานม หรือมารดามีน้ํานมในปริมาณมาก  ทารกไมสามารถดูดออก
ไดหมด  หรือเกิดจากสตรีหลังคลอดบตุรทอน้ํานมไมโปรงโลง  หรือหลังการหยานมของทารก  น้ํานมมีการ
ตกคางภายในเตานม 

 
  U78.531 Retention of lochia  (3.3.53) 
    惡露不下  (惡露不下) È lù bù xià 

นํ้าคาวปลาไมออกหรือออกนอย   เปนภาวะที่หลังจากรกถูกขับออกมาแลว   ในมดลูกยังมีน้ําคาวปลาคางอยู
ไมออกมา  หรือออกมาในปริมาณนอยและมีอาการอื่นๆ รวมดวย 

 
  U78.532 Persistent flow of lochia  (3.3.54) 
    惡露不絶  (惡露不绝) È lù bù jué; 

    惡露不止  (惡露不止) È lù bù zhǐ 

นํ้าคาวปลาออกไมหยุด   ภาวะทีย่งัมีน้ําคาวปลาไหลออกตอเนื่องหลังจากสัปดาหที่ 2-3  ซ่ึงตามปกติ
หลังจากคลอดแลว 2-3 สัปดาหก็จะแหง 

 
  U78.533 Oligogalactia  (3.3.55) 
    缺乳  (缺乳)  Quē rǔ 

นํ้านมนอย  หลังคลอดมารดาไมมีน้ํานมเล้ียงทารกหรือมีน้ํานมนอยมาก   สวนใหญเกิดจากชีแ่ละเลือดพรองไม
เพียงพอสําหรับการสรางน้ํานม   หรือชีข่องติดขัดทําใหน้ํานมขับไมออก 

 
  U78.534 Agalactia  (3.3.56) 
    乳汁不行  (乳汁不行) Rǔ zhī bù xíng; 

    乳汁不通  (乳汁不通) Rǔ zhī bù tōng 

ไมมีนํ้านม  การไมหล่ังของน้ํานมหลังการคลอดบุตร 
 

  U78.535 Postpartum galactorrhea  (3.3.58) 
    産後乳汁自出  (产后乳汁自出) Chǎn hòu rǔ zhī zì chū 

นํ้านมไหลออกเองหลังคลอด  มารดามีน้ํานมไหลออกเองโดยที่ทารกไมไดดูดนม   เกิดจากรางกายของมารดา
มีภาวะชี่พรองไมสามารถกกัเก็บน้ํานม  หรือมีภาวะชี่ติดคางทําใหเกิดความรอนในเสนลมปราณตับ  ความรอน
ไปกระตุนใหน้ํานมไหลออก 

 
 U78.54  Abnormal menstruation 
 
  U78.540 Menstrual irregularities  (3.3.13) 
    月經不調  (月经不调) Yuè jīng bù tiáo 

ประจําเดือนผิดปกติ  เปนคําทั่วไป  หมายถึงความผิดปกติเกี่ยวกบัรอบของการมีประจาํเดือน  ปริมาณของ
ประจําเดือน  ตลอดจนสีและลักษณะของประจําเดือน  ภาวะประจาํเดือนผิดปกติที่พบบอย ไดแก 
ประจําเดือนมาเร็วกวาปกติ  มาชากวาปกติ  คลาดเคล่ือน  มามาก  มานอย 

  
  U78.541 Bimonthly menstruation  (3.3.1) 
    並月  (并月)  Bìng yuè 

    ประจําเดือนสองเดือนมาครั้ง    แตไมมีอาการไมสบายใดๆ 
  
  U78.542 Trimonthly menstruation  (3.3.2) 
    居經  (居经)  Jū jīng; 

    季經  (季经)  Jì jīng 

    ประจําเดือนสามเดือนมาครั้ง   แตไมมีอาการไมสบายใดๆ 
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  U78.543 Annual menstruation  (3.3.3) 
    避年  (避年)      Bì nián 

    ประจําเดือนปละครั้ง  ประจําเดือนมาเพียงปละ 1 คร้ัง แตไมมีอาการไมสบายใดๆ 
 
  U78.544 Advanced menstruation  (3.3.14) 
    月經先期  (月经先期)    Yuè jīng xiān qí; 

    經行先期  (经行先期)    Jīng xíng xiān qí; 

    經早 (经早)  Jīng zǎo 

ประจําเดือนมาเร็วกวาปกติ  ประจําเดือนมาเร็วกวากาํหนดเปนเวลา 7 วันขึน้ไป  ติดตอกัน 2 รอบ  สาเหตุ
สวนใหญเกิดจากภาวะชี่พรอง ระบบชงเร่ินไมแข็งแรง  หรือรางกายมภีาวะรอนกระทบระบบชงเร่ิน   ทําให
มดลูกเก็บกักเลือดไวไมไดตามปกติ 

 
  U78.545 Delayed menstruation  (3.3.15) 
    月經後期  (月经后期)    Yuè jīng hòu qí; 

    經行後期  (经行后期)    Jīng xíng hòu qí; 

    經遲  (经迟)     Jīng chí 

ประจําเดือนมาชากวาปกติ  ประจําเดือนมาชากวากําหนด 7 วันขึ้นไป  ติดตอกัน 2 รอบ   เกิดจากภาวะไต
พรอง  เลือดพรอง  ระบบชงเร่ินออนแอ  หรือเกิดจากเลือดมีภาวะเย็น  ชี่ติดคาง  เสลดและความชื้นอุดกั้น
เสนชงและเร่ิน 

       
  U78.546 Menstruation at irregular intervals  (3.3.16) 
    月經先後無定期 (月经先后无定期) Yuè jīng xiān hòu wú ding; 

    期經亂  (期经乱)      Qī jīng luàn 

ประจําเดือนคลาดเคลื่อน  ประจําเดือนมากอนกาํหนดหรือมาหลังกําหนดเปนเวลา 7 วันขึ้นไป  สวนใหญเกิด
จากรางกายมภีาวะชี่ของตับติดขัด  ไตพรอง  การทํางานของชงและเร่ินเสียสมดุล  เลือดในมดลูกไหลซึมออก 

 
  U78.547 Scant menstruation   (3.3.17)  
    月經過少  (月经过少)   Yuè jīng guò shǎo; 

    月經澁少  (月经澁少)   Yuè jīng sè shǎo 

ประจําเดือนมานอยกวาปกติ  ปริมาณเลือดประจําเดือนออกนอยกวาปกติ   กระทั่งมาเปนหยดแลวก็หายไป  
หรือวันที่มีประจําเดือนไมถึง 2 วัน   สวนใหญเกิดจากรางกายขาดสารจิงและเลือด  มดลูกขาดเลือดมาหลอ
เล้ียง  หรือเสนลมปราณติดขัดทําใหเลือดไหลเวียนไมสะดวก 

 
  U78.548 Profuse menstruation  (3.3.18) 
    月經過多  (月经过多)     Yuè jīng guò duō; 

    經水過多  (经水过多)     Jīng shuǐ guò duō; 

    月水過多 (月水过多)     Yuè shuǐ guò duō 
ประจําเดือนมามากกวาปกติ  ปริมาณเลือดประจําเดือนออกมากกวาปกติ  ในขณะที่ระยะรอบและจาํนวน
วันที่มาปกติ  สวนใหญเกิดจากรางกายมีภาวะชี่พรองระบบชงเร่ินไมเขมแข็ง  หรือมีความรอนเขาสูระบบชง
เร่ินกระตุนใหเลือดออก 

 
 U78.55  Other abnormal menstruation 
 
  U78.550 Flooding  (3.3.19) 
    崩  (崩)   Bēng  

เลือดออกทางชองคลอดมาก  มีเลือดออกทางชองคลอดในเวลาที่ไมใชเปนประจําเดือน  หากมอีาการรุนแรง
และมีเลือดปริมาณมากเรียกวา“การตกเลือด”  สวนใหญเกิดจากภาวะรอนในเลือด  ภาวะรอนชื้น  ชี่พรอง  
เลือดค่ัง  หรืออุบัติเหตุ 

    
  U78.551 Spotting  (3.3.21) 
    漏下  (漏下)  Lòu xià 

เลือดออกทางชองคลอดกะปริดกะปรอย   มีเลือดออกกะปริดกะปรอยไมหยดุ  สวนใหญเกิดจากรางกายมี
ภาวะชี่พรอง  เลือดค่ัง  ระบบชงและเร่ินสูญเสียความสามารถในการควบคุมเลือด 
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  U78.552 Flooding and spotting  (3.3.19) 
    崩漏  (崩漏)  Bēng lòu 

เลือดออกทางชองคลอดมากสลับกะปริดกะปรอย  มีเลือดออกจากชองคลอดในเวลาที่ไมใชเปนประจําเดือน  
ซ่ึงอาจออกในปริมาณมากหรือกะปริดกะปรอย  หากออกรุนแรงและมีปริมาณมากเรียกวา”ตกเลือด”    หาก
ออกมานิดๆ แตไมหยุดเรียกวาประจําเดือนกะปริดกะปรอย   สวนใหญเกิดจากเลือดมีภาวะรอน  พิษรอนชื้น  
ชี่พรอง  เลือดค่ังหรือการบาดเจบ็ 

    
  U78.553 Prolonged menstruation  (3.3.22) 
    經期延長  (经期延长)    Jīng qí yán cháng 

ประจําเดือนมานานกวาปกติ  มีประจําเดือนติดตอกันมากกวา 7 วันขึ้นไป  ในขณะที่ระยะรอบของ
ประจําเดือนคอนขางปกติ   สวนใหญเกิดจากรางกายมภีาวะอินพรองทําใหภายในรางกายเกิดความรอน  ชี่
พรองทําใหไมสามารถควบคุมเลือด  หรือมีกอนเลือดอุดกั้นเสนชงและเร่ิน  เลือดเดินออกนอกระบบ 

   
  U78.554 Intermenstrual bleeding  (3.3.23) 
    經間期出血  (经间期出血) Jīng jiān qí chū xiě 

เลือดออกกลางรอบประจําเดือน   มีเลือดออกจากชองคลอดเล็กนอยในชวงตรงกลางของการมีประจําเดือน
แตละรอบ  ซ่ึงเปนระยะไขตก  สวนใหญเกิดจากรางกายมภีาวะเลือดพรองและความรอนเขาสูระบบเลือด  
หรือมีภาวะชี่ของตับติดคางแลวทําใหเกดิความรอนขึ้น  ความรอนชื้นติดคาง  มดลูกแปรปรวน 

 
  U78.555 Amenorrhea  (3.3.24) 
    閉經  (闭经)  Bì jīng, 

    經閉  (经闭)  Jīng bì 

ประจําเดือนไมมา  พบในสองกรณี  กรณีแรกพบในสตรีที่มีอายุครบ 18 ปแลว  แตประจาํเดือนยังไมมา  
กรณีที่สองเปนสตรีที่เคยมีประจําเดือนมาตามปกติ  แตประจาํเดือนขาดเปนเวลา 3 เดือนขึ้นไป โดยไม
ต้ังครรภ    สวนใหญเกิดจากตับและไตออนแอ  ชี่และเลือดพรอง  อินพรองทําใหขาดเลือด  มดลูกไมมีเลือดไป
เล้ียง  หรือเกิดจากเชื้อวัณโรคแทรกเขามดลูก  ภาวะชี่ติดขัดเลือดค่ัง  เสลดและความชื้นอุดกั้นเสนชงและเร่ิน 

 
  U78.556 Dysmenorrhea  (3.3.25) 
    痛經  (痛经)  Tòng jīng; 

    月經痛 (月经痛) Yuè jīng tòng; 

    經行腹痛  (经行腹痛)   Jīng xíng fù tong 

ปวดประจําเดือน  อาการปวดทองนอยในระยะมีประจําเดือน  กอนหรือหลังมีประจําเดือน  อาจราวไปที่เอว  
บางรายอาจปวดรุนแรงจนหมดสติ  สวนใหญเกิดจากผลกระทบทางอารมณ  ถูกพิษภัยจากภายนอก  การ
ไหลเวียนในเสนลมปราณชงและเร่ินติดขัด  หรือเกิดจากรางกายขาดจิงและเลือด  มดลูกขาดเลือดมาหลอเล้ียง 

 
  U78.557 Inverted menstruation  (3.3.26) 
    倒經  (倒经)  Dào jīng 

    逆經  (逆经)  Nì jīng 

เลือดประจําเดือนไหลยอนขึ้น   เกิดจากมีความรอนคุค่ังภายใน  เมื่อถึงระยะที่ควรมีประจาํเดือนกลับไมมี
ประจําเดือนออกมา  เลือดประจําเดือนจึงไหลยอนขึ้นขางบนไปสูอวัยวะอื่นๆ เชน  ตา  ทําใหเกิดอาการตาแดง 
เคืองเจ็บ  ตึงที่ลูกตา  ตาพรา 

 
  U78.558 Distending pain in the breasts during menstruation  (3.3.27) 
    經行乳房脹痛  (经行乳房胀痛)   Jīng xíng rǔ fáng zhàng tong 

คัดเตานมขณะมีประจําเดือน  ในระยะที่มีประจําเดือน  หรือกอนและหลังการมีประจําเดือนจะมอีาการตึงเจ็บ
ที่เตานม  หรือมีอาการคันหรือเคืองที่หัวนม  กระทั่งมีอาการเจ็บจนแตะไมได  สาเหตุสวนใหญเกิดจากรางกาย
มีภาวะชี่ของตับติดขัด   เสลดและความชื้นอุดตัน 

 
  U78.559 Moodiness during menstruation  (3.3.28) 
    經行情志異常  (经行情志异常)   Jīng hang qíng zhì yìcháng 

อารมณแปรปรวนขณะมีประจําเดือน  มีอาการหงุดหงิด  โมโหงาย  โศกเศราอยากรองไห  หรือเกิดอาการ
เครียดนอนไมหลับตลอดทั้งคืนในขณะที่มีประจําเดือน  กอนหรือหลังการมีประจําเดือน  สวนใหญเกิดจากชี่
ของตับติดขัด  หรือความรอนจากเสลดที่ค่ังทําใหจิตใจไมสงบ 
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 U78.56  Gynecological diseases  
 
  U78.560 Vaginal discharge  (3.3.29) 
    Excludes:  white ooze  (U78.190) 

    帶下  (带下)     Dài xià 

ตกขาว  ชองคลอดมีส่ิงคัดหล่ังออกมามากกวาปกติ  หรือมีสี  ลักษณะ  และกล่ินผิดปกติ  สาเหตุเกิดจากพิษ
ภัยจากความเย็นและชื้นหรือรอนชื้นไหลลงลาง  หรือถกูพิษภัยจากความรอนแทรกเขา  หยางและชีข่องไต
พรอง  อาการตกขาวเปนโรคของสตรีโดยทั่วไป  พบในการติดเชื้อของอวยัวะสืบพันธุ  โรคเกี่ยวกับมดลูก  และ
ยังพบในผูที่มีรางกายออนแอหรือมีธาตุรางกายมภีาวะเสลดและชื้นมากเกิน 

 
  U78.561 White vaginal discharge  (3.3.30) 
    Excludes:  white ooze  (U78.180)  

    白帶  (白带)    Bái dài 

ตกขาวชนิดสีขาว  (1) ภาวะทางสรีระปกติที่มีส่ิงคัดหล่ังลักษณะเปนวุนใสออกทางชองคลอด  (2) อาการของ
โรคที่มีตกขาวในปริมาณมาก  ตกขาวอยูตลอดไมหาย  ตกขาวที่มีสี  ลักษณะ  และกล่ินผิดปกติ   สวนใหญเกิด
จากภาวะมามพรอง  ชี่ของตับค่ังคาง  ภาวะเย็นและชื้น   ภาวะรอนชื้น   

 
  U78.562 Yellow vaginal discharge  (3.3.31) 
    黃帶  (黄带)  Huáng dài 

ตกขาวชนิดสีเหลือง  ส่ิงคัดหล่ังจากชองคลอดมีสีเหลืองเหนียวขน  และมีกล่ินเหม็นผิดปกติ   สวนใหญเกิด
จากพษิรอนชื้นไหลลงลาง 

 
 
 
  U78.563 Galactorrhea  (3.3.57) 
    Excludes:   postpartum (U78.534) 

    乳汁自出  (乳汁自出)   Rǔ zhī zì chū; 

    乳溢 (乳溢)   Rǔ yì 

นํ้านมไหลออกเอง 
 

  U78.564 Infertility  (3.3.59) 
    不孕  (不孕)  Bù yùn 

มีบุตรยาก  หมายถึงสตรีในวัยเจริญพนัธุหลังจากแตงงานหรือเคยมีบุตรแลว  โดยมีชวีิตคูเปนปกติ  ไมได
คุมกําเนิด  และไมมีปญหาในดานความสามารถในการมีบุตรของทางฝายสามี  แตไมต้ังครรภเปนเวลา 2 ปขึ้น
ไป  สาเหตุเกิดจากภาวะไตพรอง  ชี่ของตับติดขัด  ภาวะเสลดค่ังคางและชื้น  เลือดค่ัง  การทําหนาที่ของระบบ
ชงเร่ินและมดลูกผิดปกติ 
 

  U78.565 Lower abdominal mass (in woman)  (3.3.60) 
    腸覃 (肠覃)  Cháng tán 

กอนในรังไข   สาเหตุสวนใหญมาจากชี่ที่ค่ังคางและเสลดคขุนจับตัวขึ้นในรังไข  ทําใหบริเวณขางมดลูกเกิด
กอนที่มีลักษณะกลม  ผิวเกล้ียง  และเนื้อนุม   โดยทัว่ไปไมสงผลตอการมีประจําเดือนตามปกติ 

 
  U78.566 Stony conglomeration  (3.3.61) 

    石瘕  (石瘕)  Shí jiǎ 

กอนในมดลูก  สวนใหญเกิดจากชี่และเลือดที่ค่ังคางทําใหเกิดเนื้องอกขึ้นในมดลูก  มีอาการประจาํเดือนมาเร็ว
กวาปกติ  จํานวนวันที่มีประจําเดือนมากกวาปกติ  ปริมาณประจําเดือนมากกวาปกติ  เปนตน 
 

  U78.567 Prolapse of the uterus  (3.3.63) 
    陰挺  (阴挺)     Yīn tǐng 

    陰脫  (阴脱)  Yīn tuō 

มดลูกหยอน   เกิดจากชี่ของมามและไตออนแอ   ทําใหมดลูกเคล่ือนลงมาตามชองคลอดกระทั่งโผลออกที่ปาก
ชองคลอด  ขณะเดียวกันก็อาจทําใหผนังดานหนาหรือดานหลังของชองคลอดบวมขึ้นดวย 
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 U78.57  Other gynecological diseases  
 
  U78.570 Pudendal itch  (3.3.64) 
    陰癢  (阴痒)     Yīn yǎng 

คันอวัยวะเพศ  มีอาการคันรอบปากชองคลอดและในชองคลอด  ในรายทีรุ่นแรงจะมีอาการทั้งคันและเจ็บ  
หรือมีตกขาวรวมดวย  สวนใหญเกิดจากพิษรอนชื้นไหลลงลาง  หรืออินพรองทาํใหเลือดเกิดภาวะแหง 

 
  U78.571 Pudendal swelling  (3.3.65) 
    陰腫  (阴肿)  Yīn zhǒng 

    อวัยวะเพศภายนอกบวม   เปนอาการบวมของอวัยวะสืบพันธุภายนอกของสตรี 
   
  U78.572 Pudendal sore  (3.3.66) 
    陰瘡  (阴疮)     Yīn chuāng 

ฝที่ปากชองคลอด  เกิดอาการบวมเจ็บที่บริเวณปากชองคลอดกระทั่งกลัดหนองมีน้ําหนองไหล   หรือเกิดกอน
บวมขนาดเมล็ดถั่วทีบ่ริเวณขางปากชองคลอด  สวนใหญเกิดจากพิษรอนรุกเขาหรือเกิดจากพษิเย็นจับตัวกัน
เปนกอนทําใหเกิดโรคขึ้น 
    

  U78.573 Pudendal pain  (3.3.67) 
    陰痛  (阴痛)  Yīn tong 

    เจ็บชองคลอด 
   
  U78.574 Vaginal flatus  (3.3.68) 
    陰吹  (阴吹)  Yīn chuī  

ผายลมทางชองคลอด  มีการขับลมออกมาเปนพกัๆ  และมีเสียงผายลม  สวนใหญเกิดจากอวยัวะกลวงไม
สามารถควบคุมชี่  หรือมีภาวะชี่ค่ังคางเสลดอุดกั้น    

 U78.6  Diseases in Pediatrics  
 
 U78.60  Abnormal growth and development 
 
  U78.600 Fetal weakness  (3.4.1) 
    胎怯  (胎怯)     Tāi qiè 

    胎弱  (胎弱)     Tāi ruò 

ทารกออนแอ  (1) โดยทั่วไปหมายถงึภาวะบกพรองแตกาํเนิด  หรือทารกมีภาวะชี่และเลือดพรอง  ทําให
ผิวหนังบอบบาง  ผมไมงอก  เนื้อตัวและแขนขาเย็น  หนาไมมีสีเลือด  กลามเนื้อเหี่ยว (2) หมายถึงภาวะ
รางกายออนแอหาประการ 

 
  U78.601 Depressed fontanel  (3.4.3) 
    囟陷 (囟陷)  Xìn xiàn 

ขมอมบุม  ขมอมศีรษะเวาลง  สวนใหญเกิดจากความบกพรองแตกําเนิด  หรือทองเสียติดตอกันเปนเวลานาน  
มีอาการชกัเร้ือรัง  ทําใหชี่และเลือดออนแอ  อวยัวะภายในพรอง  ไมสามารถใหการหลอเล้ียงขึ้นไปยังสวน
ศีรษะไดดี  ในทารกแรกเกิดทีอ่ายุไมเกนิ 6 เดือนจะมีกระหมอมศีรษะเวาลงเล็กนอย  ถาไมมีอาการไมสบาย
อื่นๆ  ถอืวาเปนปกติ 

 
  U78.602 Bulging fontanel  (3.4.4) 
    囟塡  (囟填)  Xìn tián 

ขมอมนูน  เปนภาวะโรคที่ขมอมศีรษะตึงแนนหรือนูนขึ้น   มักพบในเด็กที่มอีาการเปนไขหรือชักกระตุก  และ
ยังพบไดในภาวะความเย็นจับตัวและชี่ติดขัดไดเชนกัน 
 

  U78.603 Growth fever  (3.4.5) 
    變蒸  (变蒸)    Biàn zhēng 

เด็กตัวรอนระหวางเจริญเติบโต   ในกระบวนการเจริญเติบโตของเด็กอาจพบอาการ  เชน  ตัวรอน  ชีพจรยุง
เหยิงหรือมีเหง่ือออกไดเปนปกติไมไดปวยเปนโรคภยัใดๆ 
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  U78.604 Tortoise back  (3.4.43) 
    龜背  (龟背)  Guī bèi 

หลังคอม  กระดูกสันหลังโคงงอและนูนขึ้นเปนหลังเตา  เกิดจากธาตุกระดูกในเด็กยังออนแอ  หากนั่งในทากม
มากๆ เปนเวลานานโดยไมไดรับการดูแลใหนั่งอยางถูกตอง  จะทาํใหกระดูกสันหลังเสียหายและผิดรูปไป  หรือ
พบในเด็กขาดอาหารบาํรุงเล้ียง  ทําใหการเจริญเติบโตผิดปกติไป 

   
  U78.605 Pigeon chest  (3.4.44) 
    龜胸  (龟胸)  Guī xiōng; 

    鷄胸  (鸡胸)  Jī xiōng 

อกไก  กระดูกอกผิดรูป  นูนขึ้นคลายอกไก  หรือเปนรูปหลังเตา  รวมกบัรางกายซูบผอม  ออนเพลีย  หายใจ
ส้ันและเบา  พบในโรคกระดูกออน 

     
  U78.606 Un-united skull  (3.4.45) 
    解顱  (解颅)  Jiě lú 

เด็กหัวโตผิดปกติ   ศีรษะโตกวาปกติ  กระหมอมหนาและหลังกวาง  เกิดจากรางกายบกพรองแตกําเนิด   การ
บาดเจ็บภายในกะโหลกศีรษะ  หรือพิษรอนค่ังคางสะสม  น้ําและความชื้นค่ังคางอยูในศีรษะ 

    
  U78.607 Five retardations  (3.4.46) 
    五遲  (五迟)  Wǔ chí 

พัฒนาการชาหาประการ  เปนโรคเกี่ยวกบัพัฒนาการในวยัเด็กเล็กประการใดประการหนึ่ง  หรือทั้งหา
ประการ  ไดแก  การยืน  การเดิน  การงอกของผม  การงอกของฟน  และการพูด  ชากวาเด็กปกติ  สาเหตุ
เกิดจากความบกพรองแตกําเนิด พลังของไตออนแอ  หรือภาวะทุพโภชนการหลังคลอด  ชี่และเลือดออนแอ  
ทําใหการเจริญเติบโตมีพัฒนาการชากวาเด็กปกติ 

 
 

  U78.608 Five limpnesses / flaccidity  (3.4.47) 
    五軟  (五软)  Wǔ ruǎn 

ออนหาประการ  เกิดจากชี่ที่ไดรับมาแตกําเนิดไมเพียงพอ  หรือภาวะทุพโภชนการหลังคลอด  หลังปวย  
รางกายไดรับการบาํรุงเพื่อฟนฟูไดไมเพียงพอ  ภาวะชี่และเลือดพรอง  ทาํใหรางกายของเด็กออนแรง  มี
อาการแสดงทีก่านคอ  ปาก  มือ  เทา  และกลามเนื้อออนแรงไมมีกําลัง  เชน เด็กออนปวกเปยก (Floppy 

child) 
 

  U78.609 Five stiffnesses  (3.4.48) 
    五硬  (五硬)  Wǔ yìng 

เกร็งหาประการ  เปนโรคของเด็กแรกเกิด  เกิดจากพลังของหยางยังไมสมบูรณ  หรือถูกความเย็นเขาจบัและ
เลือดหนืด  จึงทําใหทีห่าสวนของรางกาย  ไดแก  มือ  เทา  ปาก  กานคอ  และผิวหนังมีอาการเย็นและเกร็ง
เกิดขึ้น โดยตัวจะเย็นดวย  เชน  โรคเด็กสมองพิการ (Cerebral palsy) 
  

 U78.61  Malnutrition 
 
  U78.610 (Infantile) malnutrition  (3.4.12) 
    疳  (疳)    Gān 

    疳癆  (疳痨)  Gān láo 

ทุพโภชนาการ  เกิดจากขาดสารอาหารจนสงผลกระทบตอมามและกระเพาะอาหาร  สารน้ําและชีพ่รอง  จึง
สงผลตอการเจริญเติบโต  ทําใหรางกายออนแอซูบผอม 

 
  U78.611 Lactational malnutrition  (3.4.25) 
    哺乳疳 (哺乳疳) Bǔ rǔ gān 

    ทุพโภชนาการจากการขาดนมแม 
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  U78.612 Other malnutrition (X.X.XX) 
    ทุพโภชนาการแบบอ่ืน 

    Food accumulation (3.4.11) 

    食積   Shí  jī 

 ภาวะโรคที่มีลักษณะของการสะสมอาหารที่ไมยอยในกระเพาะอาหารและลําไส มีอาการปวดแนนทอง อาเจียน 
ทองเสีย และเบื่ออาหาร 

    Mild (infantile) malnutrition (3.4.13) 

    疳氣   Gān qì 

    ภาวะทุโภชนาการในทารกเล็กนอยในชวงระยะแรก 

    Mild (infantile) malnutrition with accumulation (3.4.14) 

    疳積   Gān jī 

    ภาวะทุโภชนาการในทารกชวงระยะกลาง มีอาหารสะสมตกคางในกระเพาะอาหารและลําไส 
    T-shaped malnutrition (3.4.15) 

    丁奚疳   Dīng xī gān 

    ภาวะทุโภชนาการในทารกชนิดรุนแรง จนรูปรางผายผอมเปนรูปตัว T 

    Dryness (infantile) malnutrition (3.4.16) 

    亁疳   Gān gān 

    ภาวะทุโภชนาการในทารกชวงระยะทาย สารน้ําและเลือดในรางกายเหือดแหงจนผิวหนังแหงเหี่ยว 

    Blood  (infantile) malnutrition (3.4.17) 

    血疳   Xuè gān       

    ภาวะทุโภชนาการในทารกรวมกับเลือดพรองชัดเจน 

    Spleen (infantile) malnutrition (3.4.18) 

    脾疳；食疳  Pí gān; shí gān 

 ภาวะทุโภชนาการในทารกสาเหตุจากมามและกระเพาะอาหารออนแอ เกิดความรอนชื้นสะสม หรือเรียกวา 
ภาวะทุโภชนาการจากอาหาร 

    Heart (infantile) malnutrition (3.4.19) 

    心疳；驚疳  Xīn gān; jīng gān 

 ภาวะทุโภชนาการในทารกสาเหตุจากมามและกระเพาะอาหารออนแอ เกิดความรอนสะสมภายในเสน
ลมปราณหัวใจ หรือเรียกวา ภาวะทุโภชนาการเหตุตกใจกลัว 

    Liver (infantile) malnutrition (3.4.20) 

    肝疳；筋疳  Gān gān; jīn gān   

 ภาวะทุโภชนาการในทารกสาเหตุจากมามและกระเพาะอาหารออนแอ เกิดความรอนสะสมภายในเสน
ลมปราณตับ หรือเรียกวา ภาวะทโุภชนาการเอ็น 

    Lung (infantile) malnutrition (3.4.21) 

    肺疳；氣疳  Fèi gān; qì gān 

 ภาวะทุโภชนาการในทารกสาเหตุจากมามและกระเพาะอาหารออนแอ เกิดความรอนภายในทาํลายปอด หรือ
เรียกวา ภาวะทโุภชนาการลมปราณ 

    Kidney (infantile) malnutrition (3.4.22) 

    腎疳；骨疳  Shèn gān; gǔ gān 

 ภาวะทุโภชนาการในทารกสาเหตุจากความบกพรองทางพันธกุรรม สภาพรางกายไมแข็งแรงหรือมีความ
ผิดปกติของมามเร้ือรังจนกระทบไต ทําใหมามและไตพรอง 

    Eye  (infantile) malnutrition (3.4.23) 

    眼疳   Yǎn gān 

    ภาวะทุโภชนาการในเด็กซ่ึงเกิดจากไฟตับรุกรานตา 

    Ascaris  (infantile) malnutrition (3.4.24) 

    蛔疳   Huí gān 

    ภาวะทุโภชนาการจากพยาธิไสเดือน 
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 U78.63  Pediatric diseases of the oral cavity and feeding problems 
 
  U78.630 Dribbling  (3.4.6) 
    滯頤  (滞颐)      Zhì yí; 

    小兒多涎 (小儿多涎)   Xiǎo ér duō xián 

นํ้าลายไหลมากผิดปกติ  เปนโรคของเด็กเล็กที่รางกายไมสามารถเก็บกกัน้ําลายไวไดตามปกติ  เกิดจากมามถูก
เย็นและมีภาวะพรอง  หรือมีความรอนสะสมอยูในมามและกระเพาะอาหาร  น้ําลายถกูเก็บไวไมได  ทําใหเกิด
อาการน้าํลายไหลยืดอยูตลอดโดยควบคุมไมได 

   
  U78.631 Thrush  (3.4.28) 
    鵝口瘡  (鹅口疮)    É kǒu chuāng;  

    雪口 (雪口)    Xuě kǒu 
ฝาขาวในชองปาก (โรคเชื้อราในชองปาก)  เปนโรคของชองปาก  มีฝาสีขาวเปนแผนขึ้นในชองปากและล้ิน  
สาเหตุเกิดจากรางกายไดรับพิษจากภัยตางๆ หรือเกิดความรอนค่ังขึ้นในหัวใจและมาม  ความรอนเผาขึไปที่
ชองปากและล้ิน 

 
  U78.632 Aphtha  (3.4.29) 
    口瘡  (口疮)      Kǒu chuāng 

แผลรอนใน  ริมฝปาก  กระพุงแกม  ล้ิน  หรือเหงือกเกิดเปนแผลที่ตรงกลางเวา  และรอบๆ เปนวงสีแดง  
รวมกับอาการเจ็บแสบเปนๆ หายๆ  สาเหตุเกิดจากหัวใจและมามรอน หรือไฟกําเริบจากอินพรอง  ทําใหเกิด
ความรอนขึ้นไปสงผลกระทบตอเยื่อบุชองปาก 

 
  U78.633 Gingival eruption  (3.4.30) 
    馬牙  (马牙)     Mǎ yá 

ฝาเหลืองที่เหงือก  มีจุดสีเหลืองหมนทีเ่กิดกระจายตามเหงือกในทารกแรกเกิด  โดยทั่วไปไมสงผลกระทบใดๆ 
ตอการดูดนมของเด็กและหายเองได  ไมจําเปนตองทําการรักษา 
 

  U78.634 Wooden tongue  (3.4.31) 
    木舌  (木舌)     Mù shé 

ลิ้นบวมแข็ง  มกัพบกับเด็กเล็ก  มีล้ินบวมใหญและแข็งคับปาก จนกระดกล้ินไมได  แตไมมีอาการเจ็บปวด   

เกิดจากความรอนที่คุค่ังอยูในหัวใจและมามกระทบขึ้นขางบน 
    

  U78.635 Teeth grinding  (3.4.32) 
    齘齒  (齘齿)  Xiè chǐ 

    นอนกัดฟน  มีเสียงฟนบดกันในขณะนอนหลับ 
 
  U78.636 Anorexia  (3.4.26) 
    厭食  (厌食)  Yàn shí 

เบ่ืออาหาร  เปนโรคที่สังกัดภาวะชี่ค่ังคาง  มีสาเหตุจากการถูกเล้ียงอยางตามใจ  ชี่ของมามและกระเพาะ
อาหารออนแอ  หรือผลกระทบจากอารมณกลัวอวน  เมื่อนานเขาก็จะทาํใหเกิดอาการเบื่ออาหาร  รางกาย
ผายผอม  ผอมแหงแรงนอย 

   
  U78.637 Milk regurgitation  (3.4.7) 
    溢乳  (溢乳)  Yì rǔ 

    สํารอกนม   
 
  U78.638 Food accumulation  (3.4.11) 
    食積  (食积)  Shí jī 

อาหารตกคางสะสม   
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 U78.64   Infantile convulsion 
 
  U78.640 Infantile convulsion  (3.4.33) 
    驚風  (惊风)     Jīng fēng   

ชักในเด็ก  เกิดจากสาเหตุและโรคไดหลายชนิด  เด็กมอีาการไมไดสติ  เกร็ง  ชักกระตุก  
 

  U78.641 Convulsion with uplifted eyes  (3.4.34) 
    天釣  (天钓)     Tiān diào 

    ชักตาคาง  ชกัจากไขสูง  มีอาการคอแหงนขึ้นและตาคาง 
 
  U78.642 Convulsion with abdominal pain  (3.4.35) 
    內釣  (内钓)    Nèi diào 

    ชักรวมกับปวดทอง 
   
  U78.643 Acute infantile convulsion  (3.4.36) 
    急驚風  (急惊风)   Jí jīng fēng 

ชักเฉียบพลันในเด็ก  มีอาการหมดสติ  ตาคาง  ขากรรไกรแข็ง  คอบาเกร็ง  แขนขาชักกระตุก  เกิดจากไดรับ
พิษภัยที่มากับฤดูกาล  ลําไสและกระเพาะอาหารมีภาวะรอนค่ัง  ภาวะเสลดและอาหารค่ังคาง 

  
  U78.644 Chronic infantile convulsion  (3.4.37) 
    慢驚風 (慢惊风)    Màn jīng fēng 

ชักเรื้อรังในเด็ก  การชักมีต้ังแตมือเทาขยับนิดๆ ไปจนถึงการชักกระตุกที่เปนๆ หายๆ  รวมกับอาการ
ออนเพลีย  หนาซีดขาว  อุจจาระเปนสีเขียว  เกิดจากชี่และเลือดพรอง  หรือแปรเปล่ียนตอเนื่องจากชัก
เฉียบพลัน 

 
 

  U78.645 Chronic spleen wind  (3.4.38) 
    慢脾風  (慢脾风)   Màn pí fēng 

ชักจากมามพรอง   เกิดจากการอาเจยีนหรือทองเสียเปนเวลานาน  ทําใหชีข่องมามพรอง  และตับไมสามารถ
หลอเล้ียงเสนเอ็นทําใหเกิดอาการชัก  มีอาการคือตาปด  หัวส่ัน  ใบหนาและริมฝปากมีสีเขียว  เหง่ือออก  ผิว
เย็น  มือเทาชักกระตุกเล็กนอย  ออนเพลีย  ซึมไมพูดจา  อาเจียนเปนน้าํใส  

  
  U78.646 Epilepsy  (3.4.39) 
    癲癎  (癫癎)  Diān xián 

    癲疾  (癫疾)  Diān jí; 

    癎病  (癎病)  Xián bìng 

โรคลมชักในเด็ก  เปนโรคทางสมองที่เกิดไดจากหลายสาเหตุ  เชน  การถายทอดทางกรรมพันธุ  การตกใจ
อยางรุนแรง  การสูญเสียการควบคุมทางอารมณ  ผลกระทบจากอาหารทีรั่บประทาน  ตลอดจนเปนโรค
ตามมาจากโรคทางสมองอื่นๆ  จากการมีไขสูง  ไดรับพิษจากอาหารและยา  การบาดเจ็บของศีรษะ  เปนตน  
ทําใหลมกับเสลดหรือล่ิมเลือดไปอุดกั้นชองสมอง  รบกวนจิต  ทาํใหเกิดอาการชักที่เปนแบบฉบับคือผูปวยลม
ลงหมดสติฉับพลัน  แขนขาชกักระตุก  น้ําลายฟูมปาก  เมื่อผานไปชั่วขณะหนึ่งจะฟนคืนสติกลับมาเอง  ซ่ึง
อาการจะกาํเริบเปนพักๆ    
 

 U78.65  Pediatric infections 
 
  U78.650 Smallpox  (3.4.50) 
    痘瘡  (痘疮)  Dòu chuāng; 

    天花  (天花)     Tiān huā 

ไขทรพิษหรือฝดาษ  เปนโรคติดตอรุนแรง  โดยทั่วไปผูปวยจะมีอาการไขกอนแลวตามมาดวยการออกตุม  ที่
เร่ิมจากเปนจุดเล็กๆ  แลวขยายใหญกลายเปนตุมน้ําขุน  แลวแหงและตกสะเกด็   
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  U78.651 Measles  (3.4.51) 
    麻疹  (麻疹)  Má zhěn 

หัด  เปนโรคติดตอจากการรับเชื้อหัดเขาไปสะสมอยูในปอดและมาม  แลวกระจายตามหลอดเลือดไปยังผิวหนงั  
มีอาการสําคัญคือเปนไข  ไอ  น้ํามูกน้าํตาไหล  มีผ่ืนขึ้นทั้งตัว  เมื่อผ่ืนเร่ิมถอยก็จะคอยๆ ลอกและเหลือรอยไว  

  U78.652 Exanthem  (3.4.52) 
    痧  (痧)    Shā 

ออกผ่ืน   เปนคําเรียกโดยทั่วไปหมายถงึการขึ้นผ่ืนหรือตุม  แตโดยทัว่ไปมักจะหมายถึงการออกหัด 
 

  U78.653 Rubella  (3.4.53) 
    風疹  (风疹)     Fēng zhěn 

    風痧(病) 风痧（病） fēng shā (Bìng) 
หัดเยอรมัน  เปนโรคผ่ืนที่เกิดจากพิษภยัจากลมรอนรุกเขาที่สวนผิวภายนอก  และไปจับอยูที่สวนเวยที่ควบคุม
โดยปอด  ทําใหเกิดอาการมีไขตํ่าๆ  ไอ  ผ่ืนออกทั้งตัว  ตอมน้าํเหลืองที่หลังหูและทายทอยบวมโต 

  
  U78.654 Scarlatina (3.4.54) 
    喉痧  (喉痧)     Hóu shā; 

    爛喉丹痧  (烂喉丹痧)     Làn hóu dān shā; 

    丹痧; 疫痧  (丹痧, 疫痧)   Dān shā yì shā; 

    爛喉風  (烂喉风)     Làn hóu fēng 

ไขอีดําอีแดง  เปนโรคติดตอเฉียบพลัน  มีอาการคอบวมและเปนแผล  รางกายมีผ่ืนสีแดง  ล้ินเปนตุมเล็กๆ  
    
 
 
  U78.655 Chickenpox  (3.4.55) 
    水痘  (水痘)     Shuǐ dòu; 

    水疱  (水疱)     Shuǐ pào; 

    水花  (水花)     Shuǐ huā 

    水瘡  (水疮)     Shuǐ chuāng 

อีสุกอีใส  เปนโรคผ่ืนพุพอง  อาการที่สําคัญคือเปนไข  ผิวหนังเกิดผดผ่ืน  ตุมน้ํา  ปะปนกับแผลเดิมที่ตก
สะเก็ด  เกิดจากถกูพิษลมจากภายนอกที่มากับฤดูกาล แลวเกิดภาวะรอนชื้นสะสมขึ้นภายในผุดออกที่ผิวหนัง  

   
  U78.656 Mumps  (3.4.56) 
    痄腮  (痄腮)     Zhà sāi 

    腮腫  (腮肿)     Sāi zhǒng 
คางทูม   เปนโรคติดตอ  เกิดจากพษิรอนชื้นรุกเขาสูรางกายแลวไปอุดกั้นเสนลมปราณเสาหยาง  ทําใหเกิด
อาการเปนไข  มีอาการบวมเจ็บบริเวณใตหู 
 

  U78.657 Diphtheria  (3.4.57) 
    白喉  (白喉)     Bái hóu; 

    白纏喉  (白缠喉)   Bái chán hóu 

คอตีบ  เปนโรคติดตอ  เกิดจากเชื้อคอตีบที่เปนพิษรอนแหงไปจับตัวอยูที่บริเวณลําคอและคอหอย  ทําใหเกิด
ภาวะอินและน้าํสึกหรอ   อาการสําคัญคือเปนไข  เจ็บคอ  มีเยื่อสีขาวติดอยูบนลําคอ  คอหอย  จมูก  ซ่ึงเขี่ย
ไมคอยออก 

  
  U78.658 Whooping cough  (3.4.58) 
    頓咳  (顿咳)    Dùn ke 

ไอกรน  เปนโรคติดตอที่เกิดจากเชื้อทีร่ะบาดตามฤดูกาลรุกเขาปอด  แลวอุดกั้นทางเดินหายใจ  ทําใหชี่ของ
ปอดทวนขึ้นขางบน   อาการสําคัญคือไอซํ้าๆ กันเปนชุดๆ   เมื่อหยุดไอจะหายใจเขาลึกๆ เปนเสียงวูบ    
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 U78.66  Umbilical diseases 
 
  U78.660 Umbilical wind  (3.4.64) 
    臍風  (脐风)       Qí fēng 

บาดทะยักในเด็ก  เกิดจากใชอุปกรณที่ไมสะอาดตัดสายสะดือ  ทําใหเกดิการติดเชื้อ  มีอาการปากเขยีว  
ขากรรไกรแข็ง  หนายิ้มแสยะ  แขนขาชักกระตุก  หลังแอน 

 
  U78.661 Umbilical dampness  (3.4.65) 
    臍濕  (脐湿)      Qí shī 

สะดือแฉะ   เปนโรคของเด็กแรกเกิด  หลังจากโคนสายสะดือหลุดออกแลวทีส่ะดือยังมีน้ําขนๆ ซึมออกมาอยู
ตลอด  ไมแหง  เปนโรคในกลุมผิวหนังอกัเสบเปนหนองที่มีสาเหตุเกิดจากน้ําและความชื้นที่สกปรกแทรกเขา 

 
  U78.662 Umbilical sores  (3.4.66) 
    臍瘡  (脐疮)      Qí chuāng 

แผลสะดือ  เปนโรคอักเสบเปนหนองที่บริเวณสะดือของทารกแรกเกิด  มีอาการบวมแดงรอน  กระทั่งเปนแผล
มีน้ําหนองไหล   เกิดจากน้ําและความชืน้ที่สกปรกแทรกเขา 

 
  U78.663 Umbilical hernia  (3.4.67) 
    臍疝  (脐疝)    Qí shàn;  

    臍突  (脐突)    Qí tū 
ไสเลื่อนที่สะดือ  เกิดขึ้นจากทารกเจริญเติบโตไมสมบูรณ  หรือหลังจากคลอดแลวทารกรองไหและด้ินมาก
เกินไป  ทําใหเยือ่บุลําไสหลุดเขาไปในสะดือ  มีอาการสําคัญคือบริเวณสะดือปูดโปนขึ้นจนเห็นผิวหนังบางใส  
สามารถกดใหลําไสเคล่ือนกลับเขาไปได 

 
 U78.69  Other pediatric diseases 
 
  U78.690 Fetal heat  (3.4.2) 
    胎熱  (胎热)       Tāi rè 

2รอนในทารกแรกเกิด  2เปนกลุมอาการรอนที่แสดงออกมาตามรางกายของทารกแรกเกิด  เกิดจากทารกไดรับ
พิษรอนต้ังแตอยูในครรภ 

 
  U78.691 Neonatal cough  (3.4.8) 
    百晬內嗽  (百晬内嗽)    Bǎi zuì nèi sou 

    ไอในทารกแรกเกิด  เปนอาการไอมีเสมหะและหายใจลําบากในทารกแรกที่เกิดภายในหนึ่งรอยวันหลังคลอด 
 
  U78.692 Infantile asthma  (3.4.9) 
    小兒哮喘  (小儿哮喘)    Xiǎo ér xiāo chuǎn 

    หืดในทารก    มีอาการแสดงคือ การหายใจลําบากเปนพกัๆ รวมกับมีเสียงดังวีด๊ 
 
  U78.693 Horse-spleen wind  (3.4.10) 
    馬脾風  (马脾风)   Mǎ pí fēng 

หอบเฉียบพลันในเด็กเล็ก  รายที่เปนรุนแรงจะมีอาการอกนูนขึ้น  ปอดขังลม  หายใจหอบ  แนนหนาอก  ปก
จมูกพัด  ถายปสสาวะและอจุจาระไมออก  กระวนกระวาย  เกิดจากพิษภยัจากความเย็นอุดกั้นปอด  เมื่อค่ังอยู
เปนเวลานานก็ทาํใหเกิดความรอนขึ้น  และชี่ของปอดกระจายไมไดตามปกติ 

 
  U78.694 Summer non-acclimatization  (3.4.49) 
    疰夏 (疰夏)     Zhù xià 

ออนเพลียมีไขจากอากาศรอน  เกิดขึน้ในฤดูรอนโดยมีอาการออนลาอยากนอน  มีไขตํ่าๆ  และเบื่ออาหาร 
เปนภาวะที่สังกัดโรคตัวรอนเปนไขตามฤดูกาล   เกิดจากอากาศรอนชื้นรุกเขาสูรางกายแลวไปอุดกั้นกั้นมาม
และกระเพาะอาหาร  หรืออากาศรอนทําลายเจิ้งชี่  ทําใหมามทาํหนาที่ลําเลียงไมไดตามปกติ   
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  U78.695 Night crying  (3.4.59) 
    夜啼  (夜啼)     Yè tí 

กรีดรองเวลากลางคืน  เปนโรคของเด็กเล็กที่มีอายุไมเกิน 1 ขวบ  มกักรีดรองและรองไหไมหยุดในเวลา
กลางคืน  กระทั่งรองจนถึงสวาง  แตในเวลากลางวันกลับเปนปกติ   เกิดจากมามถูกความเย็น  หวัใจถูกความ
รอน  และการตกใจกลัว 

  
  U78.696 Night crying due to fright  (3.4.60) 
    客忤夜啼  (客忤夜啼)    Kè wǔ yè tí 
    รองไหเวลากลางคืนจากความกลวั 
 
  U78.697 Fright seizure  (3.4.61) 
    客忤  (客忤)      Kè wǔ 

กลัวคนหรือสิ่งที่ไมคุนเคย   เกิดจากจติของเด็กเล็กยังไมเขมแข็ง  มีอาการตกใจกรีดรอง  รองไห  กระทั่งหนา
ถอดสี  อาเจียน  ถายปสสาวะอุจจาระ  ปวดทอง 

 
  U78.698 Neonatal jaundice  (3.4.62) 
    胎黃  (胎黄)    Tāi huáng 

    胎疸  (胎疸)    Tāi dǎn 

ดีซานในทารกแรกเกิด  ผิวหนัง  เยื่อบุผิว  และตาขาวของทารกมีสีเหลือง   เกิดจากถกูพิษรอนชื้น  หรือพิษ
ชื้นขุนอุดกั้น   

 
  U78.699 Fetal redness  (3.4.63) 

    胎赤  (胎赤)     Tāi chì 

ตัวแดงในทารกแรกเกิด  (1) ผิวของเด็กแรกเกิดมีสีแดงเหมือนทาสี  เกิดจากการไดรับพิษรอนขณะอยูในครรภ  
(2) เปลือกตาของทารกเปนแผลและมีสีแดง  (3) โรคไทเฟง (หมายถึงหลังคลอดแลวทารกแรกเกิดมีอาการตัว
รอน  ผิวมีสีแดงก่าํเหมือนกับถูกไฟ  เกดิจากมารดาขณะต้ังครรภทานของเผ็ดรอนมากเกินไป  ความรอนสะสม
ในมามและกระเพาะอาหารจนสงผลตอทารกในครรภ 
 

 U78.7  Diseases in Ophthalmology  
 
 U78.70  Abnormal vision 
 
  U78.700 Photophobia  (3.5.1) 
    羞明  (羞明)     Xiū míng 

    ตากลัวแสง   มีอาการกลัวแสง  หรือเมือ่ถูกแสงจะรูสึกเคืองตาและมีน้าํตาไหล 
 
  U78.701 Dim vision  (3.5.2) 
    目暗  (目暗)     Mù àn 

    ตามัว  ตามองไดไมชัด  มองภาพพรามวั 
 
  U78.702 Blurred vision  (2.3.109) 
    目昏  (目昏)    Mù hūn; 

視物  (视物)    Shì wù; 

模糊  (模糊)    Mó hú; 

視瞻  (视瞻)    Shì zhān; 

昏渺  (昏渺)    Hūn miǎo  

ตาฝาฟาง  เกิดจากชี่และเลือดไมประสานกันทําใหจิงชี่ไมสามารถขึ้นไปหลอเล้ียงตา  สายตาจึงเส่ือมลง  มอง
ไดไมชัด   ในขณะที่การตรวจตาทางภายนอกไมพบความผิดปกติ 

 
  U78.703 Double vision  (2.3.110) 
    視岐  (视岐)    Shì qí 

    ตาเห็นภาพซอน 
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  U78.704 Blindness  (3.5.5) 
    目盲  (目盲)  Mù máng 

ตาบอด  จกัษวุิสัยลดลงจนกระทั่งมองไมเห็น  เกิดจากชี่และเลือดอุดตัน  เสลดรอนขึ้นไปอุดตันที่ตา  ไฟของ
ตับกําเริบ  อินของตับและไตพรอง  สวนใหญมักพบรวมกับโรคของเลนสตาและโรคตาอื่นๆ   ทั้งยังพบไดกับ
โรคของสมอง 

 
  U78.705 Sudden blindness  (3.5.41) 
    暴盲  (暴盲)     Bào máng 

ตาบอดฉับพลัน  เกิดจากหลอดเลือดที่มาเล้ียงตาอุดตัน  การไหลเวียนของชี่ติดขัด  หรือหยางกําเริบทําให
เลือดมีภาวะรอน  เลือดออกจากหลอดเลือด  เยื่อตาหลุดลอก  ทําใหจักษุวิสัยเส่ือมลงอยางฉับพลัน  จนมองไม
เห็น  ในขณะที่การตรวจตาทางภายนอกไมพบความผิดปกติ 

 
  U78.706 Bluish blindness  (3.5.42) 
    靑盲 (靑盲)    Qīng máng 

ประสาทตาฝอ   จักษวุิสัยลดลงเร่ือยๆ จนกระทั่งมองไมเห็น  ในขณะที่การตรวจตาทางภายนอกไมพบความ
ผิดปกติ 

 
  U78.707 Night blindness  (3.5.43) 
    雀目  (雀目)     Què mù; 

    雀盲  (雀盲)     Què mang 
ตาบอดกลางคืน  เกิดจากความบกพรองแตกําเนิด  หลอดเลือดตีบ  ประสาทการมองเส่ือม  เกิดอาการมองไม
เห็นในเวลากลางคืน  ลานสายตาหดแคบลง  ในขณะที่การตรวจตาทางภายนอกไมพบความผิดปกติ 

 
  U78.708 Retinopathy pigmentosa  (3.5.44) 
    高風內障  (高风内障)   Gāo fēng nèi zhàng 

จอตาเสื่อม  มีอาการสําคัญคือตาบอดกลางคืนและลานสายตาหดแคบลง  กระทั่งตาบอด  ในขณะท่ีการตรวจ
ตาทางภายนอกไมพบความผิดปกติใดๆ   

 
 
 U78.71  Diseases of the eyelid and lacrimal system 
 
  U78.710 Sty  (3.5.6) 
    鍼眼  (针眼)    Zhēn yǎn 

ตากุงยิง  มีตุมเกิดขึ้นที่ขอบเปลือกตา  ตุมแข็งและมอีาการปวดบวมแดง จากนั้นจะกลัดหนอง  เกิดจากพิษ
รอนจับเปนกอน 

 
  U78.711 Phlegm node of the eyelid  (3.5.7), Chalazion 
    胞生痰核  (胞生痰核)    Bāo shēng tán hé 

  ถุงนํ้าในเปลือกตาดานใน   มีถุงน้ําเกิดขึ้นที่เปลือกตาดานใน  แตไมแดงและไมมีอาการเจ็บ 
   

  U78.712 Trachoma  (3.5.8) 
    椒瘡  (椒疮)  Jiāo chuāng 

ริดสีดวงตา  ที่เปลือกตาดานในเกิดเปนตุมเล็กๆ สีแดง  คลายเม็ดพริกไทย  มีอาการเคืองตาและคันเล็กนอย  

เกิดจากพษิรอนชื้นรุกเขาสูเปลือกตาทําใหเลือดค่ังและจับเปนกอนขึ้น 
 

  U78.713 Heat tearing  (3.5.18) 
    熱淚  (热泪)     Rè lèi 

นํ้าตารอน  เกิดจากถูกพษิภยัจากลมรอนภายนอก  ไฟจากตับและปอด  ภาวะรอนในเลือด  หรืออินของตับ
และไตพรอง  ทําใหเกิดไฟจากภาวะพรองขึ้นสูตา  มีส่ิงแปลกปลอมเขาตา  ทาํใหเกิดอาการตาแดง  ตาบวม
และเจ็บ   มีน้ําตาอุนๆ ไหลออก  เมื่อไหลออกมาจะรูสึกรอน  กลัวแสง 
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  U78.714 Cold tearing  (3.5.19) 
    冷淚  (冷泪)      Lěng lèi  

นํ้าตาเย็น  มีสาเหตุจากตับออนแอทําใหไมสามารถควบคุมการไหลของน้าํตา  หรือถูกพิษลม  ทําใหมีอาการ
น้ําตาไหลอยูเปนประจาํ  แตไมรูสึกรอนและไมเจ็บตาหรือมีอาการตาแดง  

    
  U78.715 Dacryopyorrhea  (3.5.20) 
    漏睛  (漏睛)    Lòu jing; 

    漏睛膿出  (漏睛脓出)   Lòu jing nóng chū; 

    眥漏  (眦漏)    Zì lòu 

    ถุงนํ้าตาอักเสบเปนหนอง   เปนภาวะถุงน้ําตาอักเสบเร้ือรังและมีหนองที่หวัตา 
 
 U78.72  Diseases of conjunctiva and sclera 
 

  U78.720 Pterygium  (3.5.21) 
    胬肉攀睛  (胬肉攀睛)   Nǔ ròu pān jing 

ตอเน้ือ  อาการสําคัญคือมีแผนเยื่อเกิดจากมุมหนึ่งของตาขาวพาดผานเขาไปในสวนของกระจกตา  เกิดจากลม
รอนชื้น  หรือไฟจากหัวใจรุกเขาสูตา 

 
U78.721 Sudden attack of wind-heat on the eye  (3.5.22) 

    暴風客熱  (暴风客热)   Bào fēng kè rè 

เยื่อบุตาอักเสบเฉียบพลัน  อาการสําคัญคือเยื่อบุตาแดงขึ้นอยางฉับพลัน  มขีีต้ามาก  และนํ้าตาไหล  เกิดจาก
พิษภัยจากลมรอนรุกเขาตา 

 
  U78.722 Epidemic conjunctivitis  (3.5.23) 
    天行赤眼  (天行赤眼)   Tiān xíng chì yǎn 

โรคตาแดง  อาการสําคัญคือเยื่อบุตาขาวแดงขึ้นอยางฉับพลันและติดตอไปยังผูอื่นได  เกิดจากไดรับเชื้อตา
แดงซ่ึงเปนเชื้อโรคติดตอ 

     
  U78.723 Acute conjunctivitis with nebula  (3.5.24) 
    暴赤生翳 (暴赤生翳)   Bào chì shēng yì 

เยื่อบุตาอักเสบเฉียบพลันและเกิดแผล  เกิดจากเปนโรคตาแดงแลวสงผลกระทบถึงตาดํา  ตาทั้งสองขางแดง
ก่ําขึ้นอยางฉับพลัน  และที่กระจกตาบริเวณตาดําเกิดรอยแผล 

  U78.724 Phlyctenular conjunctivitis  (3.5.25) 
    金疳  (金疳)    Jīn gān; 

    金瘍  (金疡)    Jīn yang 
เยื่อบุตาอักเสบมีตุมใสเล็ก (ตอขาวสาร)    ที่ตาขาวชั้นต้ืนเกิดถุงกลมเล็กๆ ทีล่อมรอบดวยเสนเลือด  เกิดจาก
พิษรอนแหงทําลายอินและปอดไมสามารถพาชี่ลงไดตามปกติ 

 
  U78.725 Acute scleritis  (3.5.26) 
    火疳  (火疳)    Huǒ gān; 

    火瘍  (火疡)    Huǒ yang 

ตาขาวอักเสบเฉียบพลัน  สวนมากเกิดจากพษิความรอนรุกเขาตาขาวแลวจับตัวขึ้นเปนตุม  มีตุมสีแดงคลํ้าผุด
ขึ้นมาจากในตาขาว  ตาแดงและเจ็บตา  กลัวแสงมีน้ําตาไหล  สายตาพรามัว  หากรุนแรงอาจสงผลกระทบถึง
ตาดําหรือรูมานตา  กระทั่งทําใหตาบอดได 

 
  U78.726 Bluish discoloration of sclera  (3.5.28) 
                                    白睛靑藍  (白睛靑蓝)  Bái jing qīng lán 

ตาขาวเปนสีนํ้าเงิน  มักพบในระยะทายๆ ของโรคเยื่อตาขาวชั้นต้ืนอักเสบ  โดยอาการบวมแดงของตาขาว
ลดลง  แตเหลือปนเปนสีมวงอมน้ําเงินหรือสีเขียวอมเทาไว 
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  U78.727 Subconjunctival hemorrhage  (3.5.29) 
    白睛溢血  (白睛溢血)   Bái jing yìxuè 

เลือดออกใตเยื่อตา  เกิดจากพิษรอนค่ังในเสนปอด  เลือดมีภาวะรอน  อาจเกิดจากโรคไอกรนในเด็กเล็ก  
เลือดประจําเดือนไหลทวนขึ้น  หรือจากอุบัติเหตุ   ทาํใหสวนตาขาวชั้นต้ืนแดงเปนสีเลือด    

 
 U78.73  Diseases of cornea, iris and lens 
 
  U78.730 Invasion of white membrane into the cornea  (3.5.27) 
    白膜侵睛  (白膜侵睛)    Bái mó qīn jing 

ตอเน้ือลามกระจกตา  มีถุงน้ําเล็กๆ อยูชิดกับกระจกตา  และมีเยื่อสีขาวยื่นเขาไปในกระจกตา  เกิดจากความ
รอนที่มาจากไฟของปอดเผาขึ้นขางบน  หรือไฟที่กําเริบจากภาวะอินพรอง 

 
  U78.731 Superficial punctuate keratitis  (3.5.30) 
    聚星障  (聚星障)    Jù xīng zhàng 

กระจกตาอักเสบเปนจุด  กระจกตาเกดิจุดเล็กๆ  มีอาการเจ็บตาแสบตา  กลัวแสง  น้ําตาไหล  เกิดจากถูกพิษ
ภัยลมจากภายนอกรวมกับความรอน  ทําใหเกิดพิษรอนขึ้น 

 
  U78.732 Corneal ulcer  (3.5.31) 
    花翳白陷  (花翳白陷)    Huā yì bái xiàn 

แผลที่กระจกตา   กระจกตาเกิดจุดเล็กๆ ขุนและทึบแสง  ขอบนอกนูนตรงกลางเวา  ลักษณะคลายกลีบดอก  
เกิดจากรอนค่ังในเสนลมปราณตับ  หรือถูกพิษภัยจากภายนอกรุกเขา 

  
  U78.733 Corneal opacity  (3.5.3) 
    Excludes: cataract   

• congenital  (U78.739) 
• NOS  (U78.738) 
• traumatic  (U78.740) 

    翳  (翳)    Yì 

    กระจกตาขุน   กระจกตาเกิดรอยขุนหรือเวาลง  หรือเปนแผลที่เกิดจากโรคอื่นๆ ทิ้งรอยไว 
   
  U78.734 Purulent keratitis  (3.5.32) 
    凝脂翳  (凝脂翳)    Níng zhī yì 

กระจกตาอักเสบเปนหนอง  กระจกตาเกิดรอยขุนสีขาวหรือเหลือง  หรือเปนแผนสีเหลือง  โรคลุกลามอยาง
รวดเร็ว  ทําใหเกิดภาวะหองหนามานตามีหนอง 

  
 
 

  U78.735 Drooping pannus  (3.5.33) 
    赤膜下垂  (赤膜下垂)    Chì mó xià chuí 

หลอดเลือดบังกระจกตาดานบน    ที่ขอบบนหรือรอบๆ กระจกตาเกิดเยื่อทบึแสงที่มีหลอดเลือดอยูหนาแนน  
คลายเปนมานยอยลงมาในกระจกตา  เกิดจากพิษลมรอนรุกเขา 

  
  U78.736 Keratic pannus  (3.5.34) 
    血翳包睛  (血翳包睛)   Xuè yì bāo jing 

หลอดเลือดบังกระจกตาทุกดาน  มีหลอดเลือดแดงจากบริเวณรอบๆ แทรกบังเขากระจกตา  เกิดจากพษิภยั
จากลมรอนอุดกั้น  ชีแ่ละเลือดค่ังคาง  หรือภาวะกระจกตาอักเสบแบบมานรุนแรง 

 
  U78.737 Pupillary metamorphosis  (3.5.35) 
    瞳神乾缺  (瞳神干缺)    Tóng shén gàn quē; 

    瞳人乾缺  (瞳人干缺)   Tóng rén gàn quē 

รูมานตาผิดรูป  รูมานตาไมกลมเหมือนปกติ  ตรงขอบของรูมานเปนรอยหยกัคลายฟนเล่ือยหรือไมเรียบ  มัก
พบในภาวะตับและไตพรอง  ไฟจากภาวะพรองกาํเริบขึ้น  สวนใหญพบในโรครูมานตาหดเล็กที่รักษาผิดพลาด  
รูมานตาเชื่อมติดกับเลนสตาบางสวนหรือทั้งหมด 
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  U78.738 Cataract  (3.5.37) 
                     圓翳內障  (圆翳内障) Yuán yì nèi zhàng 

ตอกระจก  เลนสตาเสียความโปรงใสกลายเปนขุนมัว  ทําใหจกัษุวิสัยลดลงจนกระทั่งมองไมเห็น  เกิดจากภาวะ
ตับและไตพรอง  มามและกระเพาะอาหารออนแอ  ไมสามารถลําเลียงอาหารไปเล้ียงไดตามปกติ  

 
  U78.739 Congenital cataract  (3.5.39) 
    胎患內障  (胎患内障)    Tāi huàn nèi zhàng 

ตอกระจกแตกําเนิด  เกิดจากการเจบ็ปวยของมารดาขณะต้ังครรภ  พิษรอนค่ังอยูภายในสงผลกระทบตอ
ทารกในครรภ  ทําใหทารกเมื่อคลอดมลูีกตาขุนมัว  หรือคอยๆ ขุนขึ้นเปนเวลาหลายป  สงผลทําใหจักษวุิสัย
ลดลง 

 
 U78.74  Injuries to the eye 
    
  U78.740 Traumatic cataract  (3.5.38) 
    驚震內障  (惊震内障)    Jīng zhèn nèi zhàng 

ตอกระจกจากการบาดเจ็บ  เลนสตาเสียหายจากการบาดเจ็บ  มีอาการตาแดง  เจ็บตา  กลัวแสง  และน้ําตา
ไหล  จักษวุิสัยตํ่าลง  เลนสตาขุนมัว  ในรายที่เปนหนักตาจะบอด 

  
  U78.741 Foreign body in the eye  (3.5.45) 
    異物入目  (异物入目)    Yì wù rù mù 

สิ่งแปลกปลอมเขาตา  มีส่ิงแปลกปลอมขนาดเล็กเขาตา  ไปเกาะหรือติดอยูบนลูกตาชั้นต้ืน  เกิดอาการเจ็บ
แสบ  ตองหร่ีตา  ลืมตาไมได 

 
  U78.742 Collision eye injury  (3.5.46) 
    撞擊傷目  (撞击伤目)    Zhuàng jí shāng mù 

ตาบาดเจ็บจากแรงกระแทก  มีเลือดค่ังที่เปลือกตา  เสนเลือดฝอยที่ตาขาวแตก  เลนสตาขุนมัวหรือเล่ือนจาก
ตําแหนงปกติ  ที่กนตามีเลือดออก 

 
  U78.743 Ruptured wound of the eyeball  (3.5.47) 
    眞睛破損  (真睛破损)   Zhēn jīng pò sǔn 

    ลูกตาแตก   เกิดจากถกูวัตถภุายนอกทาํใหลูกตาเสียหาย  จกัษวุิสัยลดลง  รายที่เปนหนักอาจถึงกับตาบอด   
 
 U78.75  Other ophthalmic diseases 
  
  U78.750 Greenish glaucoma  (3.5.36) 
    綠風內障 (绿风内障)    Lǜ fēng nèi zhàng 

ตอหินแบบมุมปดเฉียบพลัน   มีอาการสําคัญคือรูมานตาขยาย  มานตามีสีเขยีวออน  จกัษวุิสัยเส่ือมลงอยาง
รวดเร็ว  ปวดศีรษะคลายศีรษะจะแตก  ตาแดงและตึงเจ็บ  คล่ืนไสอาเจียน  สวนใหญเกิดจากอารมณไมผองใส  
ชี่ของตับติดขัด  เกิดลมของตับรบกวนขึ้น  หรือเกิดจากภาวะอินพรองหยางกาํเริบ  ชี่และเลือดไมประสานกัน
การไหลเวียนของน้ําในตาติดขัด 
 

  U78.751 Hyalosis  (3.5.40) 
    雲霧移睛  (云雾移睛)    Yún wù yí jing 

วุนตาเสื่อม  เปนโรคตอที่เกิดจากพิษภยัรุกเขาสูวุนตา  ทาํใหเกิดการขุนมัว  โดยภายนอกตายังเปนปกติ  แต
ผูปวยจะรูสึกเหมือนมีแมลงหรือเสนสีดําลอยไปมา  ในรายที่เปนหนักจะมีอาการตาฝาฟางรวมดวย 

 
  U78.752 (Nutritional) keratomalacia  (3.5.48) 
                                    疳眼  (疳眼)  Gān yǎn 

ลูกตานวม  พบในเด็กเล็ก  มีอาการตาแดงและบวม  แสบคัน  และเจ็บที่ตา  มักมีขี้ตาและน้าํตาไหล  ในรายที่
เปนหนักจะมีอาการตาพรา  เปดตาไมขึน้ 
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  U78.753 Paralytic strabismus  (3.5.49) 
    風牽偏視  (风牵偏视)    Fēng qiān piān shì 

ตาเหลจากอัมพาตประสาทตา  ลูกตาเคล่ือนเอียงไปจากตําแหนงปกติ  มองเห็นภาพซอน  เปรียบไดกับโรค 
ocular nerve palsy ในปจจุบัน  แพทยแผนจีนเห็นวาสวนใหญเกิดจากถูกลมรอนจากภายนอกรุกเขากระทบ
ตอเสนลมปราณโดยตรง  ทําใหเกิดอาการที่ตาดําขางหนึ่งหรือทั้งสองขางหมุนไปหยุดนิ่งอยูที่ทางดานขางกลอก
ลูกตาไมไดตามปกติ  มองเห็นเปนภาพซอน 

 
  U78.754 Fixed protruding eye  (3.5.50) 
    鶻眼凝睛  (鹘眼凝睛)    Gǔ yǎn níng jing 

ตาโปน  เปนภาวะที่ตาโปนออกและสายตาเหมือนกับจองมองเขม็งไมขยับ  เกิดจากพษิภยัจากลมรอนอุดกั้น
ทําใหการไหลเวยีนของชี่ในเสนลมปราณที่หลอเล้ียงติดขัด  ลูกตาบวมปูดขึ้นตามลําดับ  ตาแดง  เจ็บตา  กลอก
ลูกตาไมคลอง  จักษวุิสัยลดลง  หากรุนแรงอาจตาบอด 

 
  U78.755 Sudden protrusion of the eyeball  (3.5.51) 
    突起睛高  (突起睛高)   Tú qǐ jing gāo 

ตาโปนฉับพลัน  เบาตาอกัเสบเฉียบพลันเปนหนอง  ทําใหลูกตาเจ็บและบวมปดูขึ้น  เกิดจากพิษลมรอนและ
ไฟรุกเขาตา 

 
  U78.756 Eye discharge  (3.5.53) 
    眵 (眵)    Chī 

ตาแฉะ  ขี้ตาเปนส่ิงคัดหล่ังออกมาจากตา  โดยทัว่ไปขี้ตาแข็งจะพบในภาวะรอนแกรงในเสนปอด  ขี้ตาใสพบ
กับภาวะรอนจากพรองในเสนลมปรานปอด  ขี้ตาเหนยีวคลายหนองพบกับภาวะพษิรอนค่ัง  ขี้ตาเหนียวเปน
เสนรวมกับภาวะรอนชื้น  ทั้งนี้ใหพิจารณารวมกับโรคของตาและโรคทางรางกายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นดวย 

 
U78.757 Itchy eyes  (2.3.106) 

    目癢 (目痒)  Mù yǎng 

คันตา  บริเวณหนังตาหรือขอบตามีอาการคัน  หากรุนแรงอาจคันในดวงตาดวย  ในรายที่เปนรุนแรงอาจรูสึก
เหมือนมีแมลงไต  แตไมสงผลตอการมองเห็น  เกิดจากพิษภัยจากลมรอน  รอนชื้น  เลือดพรอง  และยังพบได
ในภาวะทีพ่ิษภยัเร่ิมถอยออกและเจิ้งชี่มกีารฟนฟ ู  ในผูปวยบางรายอาจเกิดจากอาการแพ 

 
  U78.758 Deviated eye and mouth  (3.5.54) 
    口眼喎斜 (口眼喎斜)    Kǒu yǎn wāi xié 

หลับตาไมสนิทและปากเบ้ียว  หนังตาขางหนึ่งปดไมสนิท  มีน้ําตาไหล  เมื่อพดูปากจะเบีย้ว  น้ําลายยอยที่มุม
ปาก  เมื่อด่ืมน้ําจะหกออก  รองขางจมกูเบี้ยวหรือต้ืนกวาปกติ  มุมปากเบีย้วไปยังรางกายซีกปกติ   

 

 U78.8  Diseases of the ear, nose, throat and mouth  
 
 U78.80  Diseases of the ear 
    
  U78.800 Ear boil  (3.6.1) 
    耳疔 (耳疔)  Ěr dīng 

ตุมฝในหู  เกิดจากพิษรอนทําใหในชองหูมีจุดเจ็บและบวมแดงผุดขึ้นเปนฝหัวเล็กๆ  
  

  U78.801 Ear sore  (3.6.2) 
    耳瘡 (耳疮)  Ěr chuāng 

แผลในหู  เกิดจากมีภาวะรอนแกรงสะสมขึ้นภายในรางกายทําใหพษิรอนรุกขึ้นไปยังชองหู  หรือเกิดจากการ
แคะหูทําใหเนื้อเยือ่ที่ชองหูบาดเจ็บ  ชองหูเกิดอาการอักเสบ  มอีาการเจ็บในชองหูคอนขางรุนแรง  ไมยอมให
กดหู  เพราะจะทาํใหเจ็บยิ่งขึ้น  ภายในชองหูมีอาการบวมแดง 
 

 

 

 
 



62 
 

  U78.802 Eczema of external ear  (3.6.3)   
                                    旋耳瘡  (旋耳疮) Xuán ěr chuāng; 

月蝕瘡\  (月蚀疮)    Yuè shí chuāng 

2หูชั้นนอกอักเสบ  เกิดการอักเสบที่บริเวณหูชั้นนอก  บริเวณนั้นจะเปนผ่ืนแดง  แสบรอน  คัน  มีผ่ืนพุพอง  
หรือแตกเปนแผล  และมีทีจ่ับเปนสะเกด็ 

 
  U78.803 Impacted cerumen  (3.6.4) 
    耵耳  (耵耳)  Dīng ěr 

ขี้หูอุดตัน  เกิดจากพิษลมรอนรุกจากภายนอกทําใหเกิดขีหู้อุดตันชองหู   ชองหูแนนและการไดยินถดถอย   
 

  U78.804 Ear distention  (3.6.5) 
    耳脹  (耳胀)   Ěr zhàng 

ตึงแนนในหู   เกิดจากพิษภยัจากภายนอกรุกเขาทําใหชี่ในเสนลมปราณของหูอุดตัน  เกิดอาการตึงแนนไม
สบายในห ู  มีเสียงในหู  การไดยินถดถอย  แตกลับไดยินเสียงพูดของตัวเองดังกองกวาปกติ  บางรายอาจมีน้ํา
ขังในหู 

 
  U78.805 Purulent ear  (3.6.6) 
    膿耳  (脓耳)  Nóng ěr 

หูนํ้าหนวก  เกิดจากอวัยวะภายในมภีาวะรอนประกอบกบัถูกพิษภยัจากภายนอก  พิษรอนชื้นรุกเขาสูห ู  หรือ
เกิดจากอวัยวะภายในพรอง  หจูึงขาดการหลอเล้ียง  พิษภัยติดคางอยูที่หู  ทําใหแกวหูทะลุและมีน้าํหนองไหล
ออกมาเปนอาการสําคัญ 

   
  U78.806 Postauricular infection  (3.6.7) 
    耳根毒  (耳根毒)   Ěr gēn dú 

หลังหูอักเสบ  เกิดจากหูน้ําหนวกมีพษิรุนแรงหรือรักษาไมหาย  พิษลุกลามไปยังกระดูกหลังหู  ทาํใหกระดูก
หลังหูเกิดการอักเสบเปนฝหนอง    อาการสําคัญคือกระดูกหลังหูบวมแดงและเจ็บ   เมื่อกดจะรูสึกเหมือนมีน้ํา
อยูภายใน   ในรายท่ีรุนแรงหนองจะแตกไหลออกมา   

 
  U78.807 Postauricular abscess  (3.6.8) 
    耳根癰  (耳根痈)   Ěr gēn yōng 

    หลังหูเปนฝ 
 
  U78.808 Ear pile  (3.6.9) 
    耳痔 (耳痔)  Ěr zhì 

ริดสีดวงหู  เกิดจากความรอนชื้นและเสลดรอนไหลทวนขึ้น  ชี่และเลือดค่ังคางในชองหู  ทําใหในหูเกิดกอน
เนื้อเล็กๆ ขึ้น  ซ่ึงไมมีอาการเจ็บ  และไมกลัดหนองแตกออกเปนแผล 

 
 

  U78.809 Ear polyp  (3.6.10) 
    耳菌  (耳菌)     Ěr jūn; 

    耳蕈  (耳蕈)     Ěr xùn 

ต่ิงเน้ือที่หู  เกิดจากพิษเสลดรอนค่ังและจับตัวขึ้นอุดกั้นเสนปราณ  นานเขาจึงเปล่ียนเปนเนื้อราย  มีอาการคือ
ที่หูเกิดเนื้องอก  แข็ง  และมีเลือดออกงาย 

 
 U78.81  Other diseases of the ear 
 
  U78.810 Ear protuberance  (3.6.11)  
    耳挺  (耳挺)  Ěr tǐng 

เน้ืองอกในห ู เปนเนื้องอกที่บวมผุดขึ้นในชองหู  รูปลักษณะคลายเม็ดพุทรา  เปนเสนแหลมเล็กยาวยื่นออกมา  
สาเหตุเกิดจากพิษรอนในเสนลมปราณตับ  กระเพาะอาหาร  และไตจับตัวขึ้น 
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  U78.811 Ear fistula  (3.6.12) 
    耳瘻  (耳瘘)  Ěr lòu 

แผลชอนทะลุที่หู  เกิดจากความบกพรองแตกําเนิด  หรือไมสามารถรักษาโรคกระดูกหลังหูอกัเสบใหหาย  
ปากแผลไมสมานเปนเวลานาน  ทําใหทีห่นาใบหูหรือหลังหูเกิดทางทะลุ  มีน้าํซึมออกมาเปนพักๆ 

  
  U78.812 Hardness of hearing  (3.6.13) 
    重聽 (重听)  Zhòng tīng    

2หูตึง  เปนภาวะที่การไดยินลดลง2หรือไดยินผิดเพี้ยนไป 
 

  U78.813 Tinnitus  (2.3.111) 
    耳鳴  (耳鸣)   Ěr míng 

เสียงผิดปกติในหู  ผูปวยรูสึกวามีเสียงดังในหู  สาเหตุของโรคเกี่ยวของกบัภาวะอินและเลือดพรอง  สารจิงของ
ไตไมเพียงพอ  ชี่สวนทองทรุดลง  ลมหยางและเสลดรอนกอกวนขึ้นขางบน  พิษลมรุกเขา  ผลขางเคียงที่เปน
พิษจากยาบางชนิด  นอกจากโรคของหแูลว  โรคอื่นๆ ของรางกายก็ทําใหเกิดอาการมีเสียงในหูไดเชนกัน 

 
  U78.814 Deafness  (2.3.112) 
    耳聾  (耳聋)   Ěr lóng 

หูหนวก  หขูางหนึ่งหรือทั้งสองขางไมไดยินเสียง  หรือตรวจการไดยินมีคาตํ่ามาก  เกิดจากถกูพิษภัยจากความ
เย็น  ความรอน  และเสลดรอนรบกวนภายใน  ชี่และเลือดพรอง  ถูกผลขางเคียงที่เปนพิษจากยาบางชนิด  
นอกจากโรคของหูแลว  โรคอื่นๆ ของรางกายหลายโรคก็ทําใหเกิดอาการหูหนวกไดเชนกัน 
 

 U78.82  Diseases of the nose and paranasal sinus 
 

  U78.820 Nasal boil  (3.6.14) 
    鼻疔  (鼻疔)  Bí dīng 

ตุมฝที่จมูก  เปนตุมฝที่เกิดขึ้นบริเวณหองดานหนาของจมกู  ปกจมกู  และปลายจมกู 
 

  U78.821 Dry nose  (3.6.15) 
    鼻燥  (鼻燥)  Bí zào; 

    鼻乾  (鼻干)  Bí gàn 

โพรงจมูกแหง  มักพบรวมกับอาการไข  ปากแหง  ซ่ึงเกิดจากความรอนในสวนชี่ของหยางหมิงกาํเริบ  พิษรอน
รุกไปตามเสนลมปราณขึ้นสูขางบน 

   
  U78.822 Nasal sore  (3.6.16)       

鼻瘡  (鼻疮)  Bí chuāng 

    鼻疳  (鼻疳)   Bí gān 

แผลในจมูก  เกิดจากพิษภัยจากรอนชืน้รุกขึ้นสวนบน  ความรอนอบเยื่อบจุมกูทําใหเกิดการอักเสบ  อาการ
สําคัญคือเยื่อบุจมูกทีห่องดานหนาของจมูกบวมแดงและถลอกเปนแผล  มีทั้งสะเก็ด  ทั้งเจ็บและคัน  อาการ
มักจะกาํเริบขึ้นเปนพักๆ  
  
 

  U78.823 Atrophic rhinitis  (3.6.17) 
    鼻槁  (鼻槁)   Bí gǎo 

เยื่อบุจมูกอักเสบแบบฝอ  เกิดจากอวยัวะภายในออนแอทําใหจมกูขาดการหลอเล้ียง  ทาํใหเกิดอาการในจมูก
แหง  ชองจมกูกวางขึ้น  ลมหายใจมีกล่ินเหม็นคาว  เยื่อบุจมกูฝอหรือมีสะเก็ด  การไดกล่ินลดลง 

 
  U78.824 Allergic rhinitis  (3.6.18) 
    鼻鼽  (鼻鼽)   Bí qiú 

    鼽嚏  (鼽嚏)  Qiú tì 
เยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมแิพ  มีอาการคันจมูก  จามติดๆ กัน  มีน้ําใสไหล  คัดจมูก  เกิดจากรางกายเปน
ภูมิแพหรืออวยัวะภายในพรองมาก  เมื่อถูกพิษภัยจากภายนอก  หรือมีเกสรดอกไม  ฝุนละอองมากระตุนก็จะ
ทําใหเกิดอาการขึ้นในฉับพลันและเด๋ียวเปนเด๋ียวหาย  
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  U78.825 Nasal polyp  (3.6.19) 
    鼻痔  (鼻痔)   Bí zhì; 

    鼻息肉 (鼻息肉)   Bí xī ròu 

    鼻菌  (鼻菌)  Bí jūn 

ริดสีดวงจมูก  
   

  U78.826 Sinusitis  (3.6.20) 
    鼻淵  (鼻渊)   Bí yuān 

    腦漏  (脑漏)    Nǎo lòu 

ไซนัสอักเสบ  เกิดจากพิษภยัจากภายนอกรุกเขา  หรืออวัยวะภายในมีความรอนค่ัง  ความรอนขึ้นไปอบโพรง
จมูก  หรือเกิดจากอวยัวะภายในออนแอทําใหพษิภยัติดคางอยูในโพรงขางจมกู  อาการสําคัญคือมีน้ํามกูขน
ไหลออกปริมาณมาก  คัดจมกู  การไดกล่ินลดลง  เวียนศีรษะหรือตึงแนนในศีรษะ  ในชองจมกูมีหนอง 

  
  U78.827 Nasal congestion  (2.3.113) 
    鼻塞  (鼻塞)    Bí sè, 

    鼻窒  (鼻窒)      Bí zhì 

คัดจมูก  เกิดจากอวัยวะภายในออนแอ  พิษภยัติดคางอยูในชองจมูก  ทําใหเกดิอาการคัดจมูกที่เด๋ียวเบาเด๋ียว
หนัก   หรือคัดจมกูสลับกันคนละขาง  อาการเปนๆ หายๆ   เยือ่บุจมกูดานลางบวม 

 
  U78.828 Loss of smell  (2.3.114) 
    鼻不聞香臭 (鼻不闻香臭)   Bí bù wén xiāng chòu 

จมูกไมไดกลิ่น  การรับกล่ินหรือจําแนกกล่ินของจมูกลดลงหรือหายไป  สวนใหญเกิดจากพิษภัยจากลมเย็น
หรือลมรอนจากภายนอก  ทาํใหจมูกอดุตันปอดไมสามารถกระจายชี่ไดดี  นอกจากนีย้ังเกิดจากชี่ของปอดหรือ
อินของปอดพรอง  ทําใหปอดไมสามารถขับเคล่ือนชี่ไดตามปกติ 

 
  U78.829 Sneezing  (2.2.16) 
    噴嚏  (喷嚏)    Pēn tì 

จาม  เกิดจากมีอาการคันในจมูกทําใหเกิดการจามตามมา  ในคนปกติอาจมีจามเปนคร้ังคราวซ่ึงเปนส่ิงบงบอก
วาหยางชี่เขมแข็งและกําลังทําการขับพษิภัยใหออกไป  แตหากมกีารจามถี่ๆ และมีอาการไมสบายอื่นๆ จะ
แสดงวารางกายมีการเจ็บปวย  หรือมีส่ิงแปลกปลอมจากภายนอกกระตุน 

 
 U78.83  Diseases of the throat 
 

  Excludes: throat wind  (U78.84-) 
 
  U78.830 Tonsillitis  (3.6.21) 
    乳蛾  (乳蛾)   Rǔ é; 

    喉蛾  (喉蛾)  Hóu é 
ทอนซิลอักเสบ  เกิดจากพิษภัยไปจับทีต่อมทอนซิล  หรืออวัยวะภายในออนแอ  ไฟจากภาวะพรองแผดเผาขึ้น
บน   ชี่และเลือดติดคาง  ทําใหเกิดการอักเสบขึ้น  อาการสําคัญคือเปนไข  เจบ็คอ  ทอนซิลบวมโต  ที่ผิวอาจมี
ตุมหนองสีเหลืองขาว  ในบางรายตอมทอนซิลจะโตมากและแข็ง  มีสีแดงคลํ้า 
 

  U78.831 Chronic tonsillitis  (3.6.22) 
    石蛾  (石蛾)    Shí é 

ทอนซิลอักเสบเรื้อรัง  มักพบในเด็กเล็กเพราะอวัยวะภายในยังไมแข็งแรง  ชี่และเลือดไปจับที่ทอนซิล   ทําให
ทอนซิลโตและแข็งมาก 

 
  U78.832 Throat impediment  (3.6.23) 
    喉痹  (喉痹)   Hóu bì 

เจ็บคอ   คอมีอาการบวมแดง  เจบ็คอ  หรือคอแหง  ระคายคอ  คันคอ  เกดิจากพิษภัยจากภายนอกรุกเขา
ลําคอ หรือพิษภัยติดคางอยูที่ลําคอเปนเวลานาน  หรืออวยัวะภายในออนแอ  ลําคอคอขาดการหลอเล้ียง  หรือ
ไฟจากภาวะพรองเผาขึ้นบน  ชี่และเลือดบริเวณลําคอไหลเวียนไมคลอง     
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  U78.833 Throat abscess  (3.6.24) 
    喉癰  (喉痈)   Hóu yōng 

ฝในคอ  ลําคอและคอหอยมีอาการบวมแดง  เจบ็คอรุนแรง  กลืนลําบาก  มีไขสูง  เกิดจากอวยัวะภายในมี
ภาวะรอนสะสมอยูแลวถูกพิษภัยจากภายนอกซํ้า  พิษรอนไปจับอยูที่บริเวณลําคอและคอหอย  ทําใหเลือดเสีย
เนื้อเยื่อเนาเปอยกลายเปนหนอง 

   
  U78.834 Ominous abscess of the throat  (3.6.25) 
    猛疽  (猛疽)    Měng jū 

ฝในคออักเสบรุนแรง   ลําคอและคอหอยแดงก่าํ  คอบวมไปทั่ว  เจบ็คอ  จนกระทั่งเกิดหนองปดคอ  สวน
ใหญเกิดจากความรอนค่ังในปอดและตับ  พิษภยัเสลดรอนรุกขึ้นสูลําคอคอหอย 

 
  U78.835 Lichenoid erosion of the throat  (3.6.26) 
    喉癬  (喉癣)  Hóu xuǎn 

แผลกรอนในคอ เกิดจากรางกายมภีาวะอินพรองไฟกําเริบ  ทําใหลําคอขาดสารมาหลอเล้ียง  จึงเกดิอาการ
คอแหงเจ็บแสบรอน  คอเปนแผลที่ขอบมีสีแดงก่ําและตรงกลางเวาลงคลายกบักลาก  มีไขเปนพกัๆ  มีเหง่ือ
ออกเวลากลางคืน  เสียงแหบ  โดยทัว่ไปหมายถึงวัณโรคที่คอ 

 
  U78.836 Bone stuck in the throat  (3.2.28) 
    骨鯁  (骨鲠)    Gǔ gěng 

    异物梗喉  (异物梗喉)  Yìwù gěng hóu 
    กระดูกหรือสิ่งแปลกปลอมติดคอ 
   
  U78.837 Tumor of the throat  (3.6.29) 
    喉瘤  (喉瘤)   Hóu liú 

เน้ืองอกในคอ  มีสาเหตุจากชี่ของตับติดขัด  ชี่ติดขัดเลือดค่ัง  ไฟและเสลดขุนจับที่ลําคอ  ทาํใหมีเนื้องอก
เกิดขึ้น   เกิดอาการไมสบายที่ลําคอหรือลําคออุดตัน  การกลืนลําบาก  

  
  U78.838 Throat cancer  (3.6.27) 
    喉菌  (喉菌)    Hóu jūn; 

    喉巖  (喉岩)   Hóu yán 

มะเร็งในคอ  เกิดเนื้องอกที่คอลักษณะคลายเห็ด  สวนใหญเกิดจากความรอนที่สะสมอยูในหัวใจและกระเพาะ
อาหาร  เสมหะที่เปนพิษรวมกับไฟขึ้นไปกระทบลําคอ  หรืออารมณโกรธซึมเศราเครียดทําใหชี่ติดขัดเลือดจับ
เปนกอน  หรือตับและไตพรอง  ไฟจากภาวะพรองอบลําคอ  ในระยะแรกในลําคอจะมีกอนแข็งเล็กๆ  นูนหนา
ขึ้น  ลักษณะคลายเห็ดหรือแหน  รูสึกไมสบายในคอและเจ็บ  ตอมากอนจะบวมและแข็งมากขึ้นหรือผิวแตก
ออกเปนแผล  อาการเจ็บปวดคอยๆ แรงขึ้น  บางคร้ังมีของเหลวขุนขนกล่ินเหม็นไหลออก  จากนั้นจะ
กลายเปนตะปุมตะปา  อาจมองเห็นเสนเลือดเปนฝอยๆ ตรงยอดเปนสีมวง  เสียงแหบกระทั่งเสียงหาย  
รางกายซูบผอม  

 
 
 U78.84  Other diseases of the throat  
 
  U78.840 Loss of voice  (2.2.7)    
    失 音 (失音)    Shīyīn 

เสียงหาย  มอีาการเสียงแหบกระทั่งเสียงหายไปในขณะทีย่ังมีสติตามปกติ  สวนใหญเกิดจากพิษภยัจากลมเย็น
หรือลมรอนรุกเขาที่คอหอย หรือรางกายมีภาวะอินของไตพรอง ชี่ของปอดออนแอ หรืออารมณแปรปรวน  
การไหลเวียนของชี่ติดขัดทําใหเกิดขึ้น  โรคที่พบอาการนี้ไดแก คออักเสบ  วณัโรคลําคอ  ตุมเนื้อที่สายเสียง  
คอตีบ  ภาวะต้ังครรภ เปนตน 

   
  U78.841 Hoarseness  (2.2.8)   
    嘶 嗄 (嘶嗄)    Sī á 

เสียงแหบ  เกิดจากพิษภัยรุกเขาที่คอหอย  หรือคอหอยขาดการหลอเล้ียง  ทาํใหเกิดอาการเสียงแหบ  คอเจ็บ
และรูสึกไมสบายในคอ 
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  U78.842 Nausea  (2.3.130) 
    惡心  (惡心)   È xīn 

คลื่นไส  ความรูสึกผะอืดผะอม  อยากอาเจียนแตไมออก  อยากหยุดแตหยุดไมได  สวนใหญเปนอาการนํากอน
อาเจียน  ในบางรายอาจพบอาการคล่ืนไสบอยคร้ังแตไมมีการอาเจียน  เกิดจากกระเพาะออนแอ  หรือถูก
ปจจัยกอโรคตางๆ เขากระทบ  เชน  ความเย็น  ความรอน  ความชื้น  เสมหะ  อาหารตกคาง  เปนตน 

 
 U78.85  Throat wind 
 

  U78.850 Throat wind  (3.6.30) 
    喉風   Hóu fēng 

    ลําคออักเสบ  เปนคําเรียกทั่วไปสําหรับภาวะที่ลําคอมีอาการอักเสบ  บวม  และปวด 
 
  U78.851 Fulminant throat wind  (3.6.31) 
    緊喉風   Jǐn hóu fēng 

หลอดคออักเสบเฉียบพลัน มีอาการปวดบวมในลําคอรวมกบักลืนอาหารและหายใจลําบาก 
 
  U78.852 Entwining throat wind  (3.6.32) 
    纏喉風   Chán hóu fēng 

หลอดคอติดเชื้อรุนแรง ภายในลําคอแดงและบวมรอบๆ คอ 
 
  U78.853 Obstructive throat wind  (3.6.33) 
    鎖喉風   Suǒ hóu fēng 

หลอดคออักเสบ มีอาการปวดบวม หายใจหอบ พูดและกลืนลําบาก รวมกับขากรรไกรแข็ง 
 
 U78.86  Diseases of the tongue 
 
  U78.860 Double tongue  (3.6.34) 
    重舌  (重舌)  Zhòng shé 

บวมใตลิ้น  เกิดจากมีภาวะรอนค่ังในหัวใจและมามรุกเขา  หรือไฟจากภาวะพรองรุกขึ้นขางบนสูตัวล้ิน   พษิ
รอนจับกับกอนเลือด  ความรอนชื้นค่ังคาง  ทําใหเกิดโรคโดยที่ใตล้ินบวมแดงหรือเปนสีมวงจนเหมือนกับมีล้ิน
ซอนมาอีกอันหนึ่ง   ในบางรายที่ใตล้ินจะบวมแลวยื่นออกมาเหมือนดอกบัว 

 
  U78.861 Ankyloglossia  (3.6.35) 
    絆舌  (绊舌)  Bàn shé 

ลิ้นยึด  ล้ินเคล่ือนไหวไมไดเหมือนปกติ  ในรายที่เปนรุนแรงอาจสงผลกระทบตอการรับประทานอาหาร  พูดไม
ชัด  สวนใหญเกิดจากจากล้ินไกส้ันแตกาํเนิด 

 
  U78.862 Tongue abscess  (3.6.36) 
    舌癰  (舌痈)  Shé yōng 

ฝที่ลิ้น  เกิดจากความรอนจากหัวใจหรือกระเพาะอาหารเผาขึ้นบน  หรือเกดิจากภาวะอินพรองไฟกาํเริบใน
รางกาย   ทาํใหล้ินเกิดการอักเสบขึ้น  อาการสําคัญคือเปนไข  ปากแหง  ล้ินบวมแดงเฉพาะที ่ แสบรอนและ
เจ็บ   ในบางรายอาจแตกมีนํ้าหนองไหลออก 

 
  U78.863 Tongue boil  (3.6.37) 
    舌疔  (舌疔)  Shé dīng 

ตุมฝที่ลิ้น  เกิดจากเสนลมปราณหัวใจมีความรอนค่ังแลวแปรเปล่ียนเปนพษิ  เกิดตุมสีมวงบนล้ิน  มีลักษณะ
แข็ง  เจ็บรุนแรง  ในบางรายจะมีอาการเปนไขตัวส่ันรวมดวย 

 
 
  U78.864 Tongue sore  (3.6.38) 
    舌瘡  (舌疮)  Shé chuāng 

แผลที่ลิ้น  เกิดจากความรอนที่สะสมอยูในหัวใจและกระเพาะอาหารอบเผาขึน้ขางบน  หรือพษิจากทารกใน
ครรภกระทบขึ้นสูสวนบน  อาการแสดงคือมีแผลบนล้ิน  ล้ินแตก  ล้ินบวม  อาจมีเลือดสดไหลออก  มีกล่ินปาก 
ทองผูกชีพจรมีลักษณะแกรงและเตนแรง 
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  U78.865 Tongue cancer  (3.6.39) 
    舌菌  (舌菌)  Shé jūn 

มะเร็งลิ้น  เกิดพิษภัยขึ้นสูล้ินแลวจับตัวกันเปนกอนและคอยๆ เปล่ียนเปนเนื้อราย  เกิดเปนโรคมะเร็งที่ตัวล้ินมี
กอนงอกขึ้นเหมือนเห็ด  เหนยีวแข็ง  ผิวหลุดลอกเปนแผลเปอย 

 
  U78.866 Phlegm cyst  (3.6.40) 
    痰包  (痰包)  Tán bāo; 

    舌下痰包  (舌下痰包) Shé xià tán bāo 

ถุงนํ้าใตลิ้น  เกิดจากเสมหะไฟตกคางอุดกั้นบริเวณใตล้ิน  พบกอนบวมลักษณะคลายน้ําเตาเรียบล่ืนนุมนิ่ม  สี
เหลืองไมเจ็บ  รูสึกตึงแนนบริเวณใตล้ิน  เปนอุปสรรคตอการรับประทานอาหารและการพูด  หากแตกออกจะมี
น้ําคลายเสมหะไหลยืด  หรืออาจคลายฟองเตาหู  หรือน้ําแปง  โรคมักจะเกิดซํ้า   
 

 U78.87  Diseases of the jaw, mouth and oral cavity 
 

  Excludes: teeth and gum  (U78.88-) 
 
  U78.870 Mouth odor  (2.2.26) 
    口氣  (口气)  Kǒu qì 

                              กลิ่นปาก  มีกล่ินออกมาจากชองปาก 
 

U78.871 Dry mouth  (2.3.115) 
    口乾  (口干)  Kǒu gān 

ปากแหง   (1) อาการกระหายน้ํา    (2)  ความรูสึกปากแหงไมคอยมีน้ําลาย  แตไมรูสึกอยากด่ืมน้าํ  สวนใหญ
เกิดจากอินและสารน้ําพรอง  หรือชี่และหยางพรอง  ทําใหไมสามารถสงน้ําขึ้นไปเล้ียงยังสวนบน 
 

  U78.872 Oral erosion  (3.6.45) 
    口糜  (口糜)  Kǒu mí; 

    口疳  (口疳)  可ǒu gān 

แผลในปาก  เกิดจากความรอนชื้นค่ังภายในรางกายแลวเผาอบชองปาก  ทาํใหเยื่อยุในชองปากเปนแผลเปอย
เปนแผน   มกีล่ินปากรุนแรง 

 
  U78.873 Maxillary osteomyelitis  (3.6.46) 
    骨槽風  (骨槽风)   Gǔ cáo fēng 

กระดูกขากรรไกรอักเสบ  เปนโรคที่เกดิขึ้นตรงตําแหนงระหวางหนาหู  แกม  และกานคอ  ระยะแรกจะเปน
กอนเล็กๆ ซอนอยูในชั้นผิวหนังและกลามเนื้อ  จากนั้นคอยๆ ใหญขึ้นจนในระยะทายกระดูกกรามจะถูกทาํลาย 

 
 

  U78.874 Exfoliative cheilitis  (3.6.47) 
    脣風  (唇风)  Chún fēng 

ริมฝปากอักเสบ  เกิดจากพิษลมและรอนชื้นรุกเขา  หรือมามและกระเพาะอาหารมีภาวะรอนค่ังภายในแลวเผา
ขึ้นที่ริมฝปาก  ทําใหริมฝปากบวมแดง  ทั้งเจ็บและคัน  นานเขาจะแตกออกมีน้ําไหลออกมา  หรือมีการหลุด
หลอกของผิวหนัง  ในบางรายอาจมีการส่ันของริมฝปากเปนพักๆ 

  
  U78.875 Lip pustule  (3.6.48) 
    脣疔  (唇疔)  Chún dīng 

    ตุมฝที่ริมฝปาก  เปนฝที่เกิดขึ้นบริเวณริมฝปาก 
 
  U78.876 Lip cancer  (3.6.49) 
    脣菌  (唇菌)  Chún jūn 

มะเร็งริมฝปาก  เกิดจากพิษเสลดขุนค่ังสะสมอยูที่ริมฝปากแลวคอยๆ เปล่ียนเปนเนื้อราย  ทําใหเกิดโรคมะเร็ง
ที่ริมฝปาก  มอีาการสําคัญคือริมฝปากบวมโต  ผิวมีสีขาวและมีรอยแตกยน  แผลเปอยมีเลือดซึมออก 
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  U78.877 Deviated mouth  (3.6.50) 
    口僻  (口僻)    Kǒu pì 

ปากเบ้ียว (อัมพฤกษใบหนา)  มีอาการชาไมรูสึกบริเวณใบหนาอยางฉับพลัน  หนังตาเปดปดไมไดตามปกติ  
ปากเบี้ยว  สวนใหญเกิดจากพิษลมรุกเขาที่บริเวณใบหนาหรือเสลดอุดตันเสนลมปราณ     

 
  U78.878 Taste in the mouth  (2.3.119) 
    口味  (口味)  Kǒu wèi 

    การรับรสผิดปกติ    
    
 U78.88  Diseases of the teeth and gum 
 
  U78.880 Toothache  (3.6.41) 
    牙痛 (牙痛)  Yá tong 

ปวดฟน  มีอาการปวดฟนหรือปวดที่เหงือก  เกิดจากพิษลมรุกเขา  หรือความรอนจากกระเพาะอาหารเผาขึ้น
ขางบน  ไฟที่เกิดจากภาวะพรองเผาขึ้นขางบน  ภาวะมามและชีพ่รอง  หรือเกดิจากฟนผุ   โรคที่พบอาการนี้
ไดแกโรคฟนผุ  เหงือกอักเสบ  ฟนคุด  กระดูกกรามอักเสบ  เปนตน 

  U78.881 Dental caries  (3.6.42) 
    齲齒  (龋齿)  Qǔ chǐ 

ฟนผุ  เกิดจากพิษจากภายนอกรุกเขา  หรือรางกายมีภาวะอินพรองไฟกําเริบ  การดูแลฟนไมดี  ทําใหเนื้อฟน
ถูกกัดกรอนจนเปนโพรงหลุดรวง 

 
  U78.882 Gum atrophy  (3.6.43) 
    牙宣  (牙宣)  Yá xuān; 

    食床  (食床)  De shí chuáng 

    齒挺  (齿挺)     Chǐ tǐng; 

    齒齦宣露  (齿龈宣露)   Chǐ yín xuān lù 

เหงือกรน  เกิดจากไฟจากกระเพาะอาหารรอนขึ้นขางบนเผาเนื้อเยือ่บริเวณเหงือก  หรือเกิดจากอวยัวะภายใน
ออนแอ  จึงหลอเล้ียงเนื้อเยื่อที่เหงือกไดไมดี  ทําใหเกิดโรคปริทันตที่มีอาการสําคัญคือเหงือกรนจนเห็นรากฟน  
ฟนโยก  มหีนองปนเลือดออกมาตามไรฟน 

 
  U78.883 Ulcerative gingivitis  (3.6.44) 
    牙疳  (牙疳)  Yá gān 

เหงือกอักเสบ  เกิดจากพษิลมรอน  หรือพิษเย็นชื้นค่ังคางอยูที่เหงือก  ทาํใหเหงือกบวมแดง  เปนแผล  และ
เจ็บ  หรืออาจมหีนองปนเลือดออกมามกีล่ินเหม็นมาก 

 

 

 U78.9  Other diseases  
 
 U78.90  Diseases of soft tissue 
 
  U78.900 Stiff neck  (3.7.1) 
    落枕  (落枕)  Lào zhěn 

ตกหมอน  เกิดจากทานอนไมเหมาะสม  หรือถกูพิษลมเย็นขณะนอนหลับ  ทําใหเมื่อต่ืนขึ้นคอบาขางหนึ่งจะมี
อาการเจ็บ  ตึงเสียว  จนกระทั่งเคล่ือนไหวไมได  

 
  U78.901 Sinew injury  (3.7.2)  
    筋傷  (筋伤)  Jīn shāng; 

    傷筋  (筋伤)  Shāng jīn 

เสนเอ็นบาดเจ็บ  เกิดจากสาเหตุใดๆ ที่กอใหเกิดความเสียหายตอเนื้อเยื่อออนตางๆ ไดแก  กลามเนื้อ  เสน
เอ็น  แผนเอ็น  เอ็นยึดขอ  ถุงเอ็นหุมขอตอ  หมอนรองกระดูก  เสนประสาทสวนปลาย  และหลอดเลือด 
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  U78.902 Ruptured sinew  (3.7.3) 
    筋斷  (筋断)     Jīn duàn 

    เสนเอ็นขาด  หมายถึงการขาดของกลามเนื้อหรือเสนเอ็นบางสวนหรือทั้งหมด 
 
  U78.903 Contracted sinew  (3.7.4) 
    筋縮  (筋缩)  Jīn suō 

เสนเอ็นหด  มักพบรวมกบัอาการปวดเจ็บ  สาเหตุเกิดจากไดรับปจจัยความเยน็หรือความรอนกระทบเสนเอ็น  
หรือเลือดพรองไมสามารถหลอเล้ียงเสนเอ็น 

 
  U78.904 Thickened sinew  (3.7.5) 
    筋粗  (筋粗)  Jīn cū 

เสนเอ็นหนาตัว  หมายถึงเสนเอ็นหรือกลามเนื้อหนาขึ้นหลังจากการบาดเจ็บ  สวนมากเกิดจากเลือดค่ังอุดกั้น 
  
  U78.905 Hypertonicity of the sinew  (3.7.6) 
    筋攣  (筋挛)     Jīn luán 

เสนเอ็นเกร็ง  ทําใหการขยับเคล่ือนไหวไมคลองแคลว  สาเหตุสวนมากเกิดจากพิษภัยภายนอกจากความเย็น
และความชื้น  หรือเกิดจากเลือดและสารจินพรอง  เสนลมปราณขาดการหลอเล้ียง 

 
  U78.906 Impediment of the sinew  (3.7.7) 
    筋痹  (筋痹)  Jīn bì 

ปวดเสนเอ็น  สวนใหญเกิดจากการใชงานมากเกินไปทําใหเสนเอ็นไดรับบาดเจ็บหรือถูกพษิหนาวเย็น  ทําใหชี่
และเลือดอุดตันเสนลมปราณ  มอีาการสําคัญคือเสนเอ็นตามแขนขาบวมตึงและเจ็บ  จากนั้นกลามเนื้อและขอ
ตอจะบวม   สีผิวเปล่ียนเปนสีคลํ้า  ขอตอยืดงอไมไดตามปกติ 

 
  U78.907 Sprain  (3.7.8) 
    扭傷  (扭伤)  Niǔ shāng 

ขอแพลง  อาการบาดเจ็บบริเวณขอตออันเนื่องมาจากการบิดหมุนอยางรุนแรง  มกัพบในบริเวณกระดูกขอตอ
ใหญ  เชน  หวัไหล  ขอมือ  หัวเขา  ตาตุม  รวมถึงขอตอสะโพก  ขอศอก  เปนตน  สวนมากเกิดจากการบิด
หมุนขอตอดวยแรงที่เกินกวาขอตอจะรับไดอยางเฉียบพลัน  พบอาการบวมตึงเขียวมวง  เจบ็ปวดทนไมไหว  
ในบริเวณขอตอที่ไดรับบาดเจ็บ  และเปนอุปสรรคในการเคล่ือนไหว 

 
 
 U78.91  Spasm and contracture 
 
  U78.910 Spasm  (2.3.91)   
    拘攣  (拘挛)  Jū luán; 

    攣急  (挛急)  Luán jí 

อาการหดเกร็ง  แขนขายืดไมไดตามปกติหรือรูสึกวาเกิดการหดตัว  ทาํใหเคล่ือนไหวไมไดตามปกติ  มักเกิดกับ
แขนขา  ชายโครง  และทองนอย  เกิดจากพิษภัยจากภายนอกสงผลกระทบตอเสนเอ็น  หรือภาวะเลือด
พรอง  ทําใหเสนเอ็นขาดการหลอเล้ียง 
 

  U78.911 Contracture  (2.3.92)   
    拘急  (拘急)    Jū jí 

ตะคริว  แขนหรือขาเกิดอาการตึงแนนปวดเกร็งขึ้นอยางฉบัพลัน  เกิดจากพิษภัยเย็นและชื้น  หรือพิษรอนรุก
เขาสูกลามเนื้อ  หรือเกิดจากตับกับมามทํางานไมประสานกัน  ทําใหชี่ในเสนลมปราณติดขัดไมสามารถหลอเล้ียง
เสนเอ็น 

   
  U78.912 Contracture of the nape and neck  (2.3.93)   
    項背拘急  (项背拘急)    Xiàng bèi jū jí 

    ตะคริวของกลามเน้ือคอและหลัง 
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  U78.913 Contracture of the limb  (2.3.94)   
    四肢拘急  (四肢拘急)   Sì zhī jū jí 

ตะคริวของแขนขา  เกิดจากขาถูกความเย็นทําใหชี่ในเสนลมปราณไหลไมคลอง  สวนใหญเกิดที่ปลายขา  เกิด
การหดเกร็ง  ขาหรือนิว้เทาเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาอยางฉับพลันและรุนแรง  ขอแข็ง  ยืดหดไมได 

 

 U78.98   Other diseases  
 
    
 
 

 

 

 


