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 U79  Pattern identification / Syndrome differentiation  
in Chinese Medicine 

 
 U79.0  Pattern identification / syndrome differentiation by eight principles  
 

 U79.00  Yin-yang pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.000 Yin pattern / syndrome  (2.5.2) 
    陰證 (阴证)  Yīn zhèng  

ภาวะ/กลุมอาการอิน  เปนคําเรียกรวมของภาวะที่สังกัดในภาวะพรองและภาวะเย็น  ซ่ึงแสดงออกในดานการ
ถูกระงับ  ความสงบนิ่ง  การทํางานลดลงหรือเส่ือมถอย  หรือแสดงออกทางหมองคลํ้า  รวมทั้งภาวะที่มีทิศ
ทางเขาสูภายในและเดินลงลาง  และความผิดปกติตางๆ ที่เกิดจากปจจัยกอโรคที่สังกัดอิน 

 
  U79.001 Yang pattern / syndrome  (2.5.3) 
    陽證 (阳证)  Yáng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการหยาง  เปนคําเรียกรวมหมายถึงภาวะที่สังกัดในภาวะรอนและภาวะแกรงเกิน  ซ่ึงแสดงออก
ในดานต่ืนเตน  เคล่ือนไหว  การทํางานมากขึ้นหรือรุนแรง  หรือมกีารแสดงออกไปทางสีสดใส  รวมทั้งภาวะที่
มีทิศทางเขาสูภายนอกและขึ้นสูขางบน  และความผิดปกติตางๆ ที่เกิดจากปจจยักอโรคที่สังกัดหยาง 

 
  U79.002 Pattern / syndrome of yin-yang disharmony  (2.5.4) 
    陰陽失調證   (阴阳失调证) Yīn yáng shī tiáo zhèng 

    ภาวะ/กลุมอาการอินหยางเสียสมดุล 
 
  U79.003 Yang damage pattern / syndrome  (2.5.5) 

   傷陽證 (伤阳证)  Shāng yáng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการหยางถูกทาํลาย   เกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน อินและความเย็นในรางกายมพีลังมากกวา  
หรือจากรับประทานยาจีนที่มีลักษณะเยน็จัด  หรือมีเหง่ือออกมากและทองรวง   ทําใหเกิดอาการกลัวหนาว 
หนาซีด  มีเหง่ือไหลออกเองอยางไมทราบสาเหตุ  แขนขาเย็น  ชีพจรแผวจนกระทั่งแทบจะไมรูสึก 

 
  U79.004 Yin damage pattern / syndrome  (2.5.6) 

   傷陰證 (伤阴证)  Shāng yīn zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการอินถูกทําลาย   มักเกิดจากพิษรอนจากภายนอกรุกเขาสูรางกาย  หรือเกิดตามมาจากโรคไข
พิษที่ทําลายอินของตับและไต   ทําใหมีไขตํ่าๆ  รอนที่อุงมืออุงเทาและในอก  ซูบผอม  กระหายน้ํา แกมแดง
เปนพักๆ  ล้ินแหงและมีสีแดงก่าํ   ชีพจรเล็ก  เตนแผวแตเร็ว  

 
  U79.005 Yin deficiency pattern / syndrome  (2.5.7) 

   陰虛證 (阴虚证)  Yīn xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการอินพรอง เปนกลุมอาการที่มีภาวะอินและสารน้ําของรางกายขาดพรอง  ทําใหหยางชี่มีดุล
กําลังแรงขึ้น   มีอาการปากแหง  ล้ินแหงขาดความชุมชื้น  รูปรางผอมแหง  รอนอุงมืออุงเทาและในอก  มีไข
ตํ่าๆ ตอนบาย  เหง่ือออกขณะนอนหลับเวลากลางคืน  ล้ินแดงมีฝานอย  ชีพจรเล็กและเตนเร็ว 

 
  U79.006 Yang deficiency pattern / syndrome  (2.5.8) 

   陽虛證  (阳虚证) Yáng xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการหยางพรอง  เกิดจากรางกายมีภาวะหยางชี่พรอง  ทําใหสมรรถภาพการทํางานของรางกาย
ถดถอย   มีอาการขี้หนาว  มือเทาเย็น  ใบหนาซีดขาว  ปสสาวะใสปริมาณมาก  อุจจาระเหลว  ล้ินซีดมีฝาขาว 
ชีพจรเปนแบบพรองและเตนชา 

 
   U79.007 Pattern / syndrome of dual deficiency of yin and yang  (2.5.9) 

   陰陽兩虛證 (阴阳两虚证)  Yīn yáng liǎng xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการอินและหยางลวนพรอง  เกิดจากทั้งอินและสารน้ํากับหยางชีข่องอวัยวะภายในตางพรอง  มี
อาการเวยีนศีรษะ  มีเสียงในหู  ออนเพลีย  กลัวหนาว  แขนขาเย็น  แตรอนที่อุงมืออุงเทาและในอก ใจส่ัน 
เมื่อยเอว  ล้ินซีดและแหง  ชีพจรเตนเร็วแตออน 
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   U79.008 Pattern / syndrome of yin deficiency with internal heat  (2.5.10) 
   陰虛內熱證 (陰虛內熱證 ) Yīn xū nèi rè zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการรอนภายในจากอินพรอง  เกิดจากอินและสารน้าํพรอง  ทําใหเกิดภาวะรอนขึ้นภายใน
รางกาย  อาการไดแกมีไขตํ่าๆ  หรือมไีขในตอนบาย  รอนทีอุ่งมืออุงเทาและในอก  แกมแดงขึ้นเปนพักๆ  มี
เหง่ือออกเวลากลางคืนขณะนอนหลับ  ปากแหง กระหายน้าํ  ปสสาวะนอยและมีสีเขม  ทองผูก ล้ินมีสีแดง
และไมชุมชื้น  ชีพจรเล็กและเตนเร็ว  

 
   U79.009 Pattern / syndrome of yin deficiency with effulgent fire  (2.5.11) 

   陰虛火旺證 (阴虚火旺证)  Yīn xū huǒ wàng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการไฟกําเริบจากอินพรอง   เกิดจากอินและสารน้าํพรอง  ทําใหเกิดความรอนจัดขึ้นในรางกาย  
อาการไดแกรอน  กระสับกระสาย  นอนไมหลับ ปากแหงคอแหง  มีเหง่ือออกเวลากลางคืนขณะนอนหลับ  ฝน
เปยก  แกมแดงเปนพักๆ  รอนรุมในกระดูก  อุจจาระแข็ง  ปสสาวะนอยและขน  ไอเปนเลือด  ล้ินมีสีแดงและ
ไมชุมชื้นหรือมีแผลที่ล้ิน  ชีพจรเล็กและเตนเร็ว 

 

 U79.01  Other yin-yang pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.010 Pattern / syndrome of yin deficiency with yang hyperactivity  (2.5.12) 

   陰虛陽亢證 (阴虚阳亢证)  Yīn xū yáng kàng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการหยางกําเริบจากอินพรอง  มีไขเปนพักๆ  เหง่ือออกเวลากลางคืนขณะนอนหลับ แกมแดง
เปนพักๆ  เวียนศีรษะ  ตาลาย  กระสับกระสาย  นอนไมหลับ  ล้ินไมมีฝา  ชีพจรเล็กและเตนเร็ว 

 
   U79.011 Pattern / syndrome of yin deficiency with fluid depletion  (2.5.13) 

   陰虛津虧證 (阴虚津亏证)  Yīn xū jīn kuī zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการขาดสารนํ้าจากอินพรอง  มีอาการกระหายน้าํ  ผิวแหง  ตาโบ  ปสสาวะนอยและมีสีเขม 
อุจจาระแหงแข็ง อุงมืออุงเทาและในอกรอน  ผอมแหง  มีเหง่ือออกเวลากลางคืนขณะนอนหลับ  ล้ินมีสีแดง
และไมมีฝาชีพจรเล็กและเตนเร็ว 
 

   U79.012 Pattern / syndrome of yin deficiency with water retention  (2.5.14) 
   陰虛水停證 (阴虚水停证)  Yīn xū shuǐ tíng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการนํ้าค่ังจากอินพรอง  มีอาการบวมน้ําที่แขนขา  ปสสาวะนอย  ปากแหงคอแหง  อุงมืออุง
เทาและในอกรอน  ทองผูก  ล้ินมีสีแดงไมมีฝา  ชีพจรเล็กและเตนเร็ว 

 
   U79.013 Pattern / syndrome of yin deficiency and dampness-heat  (2.5.15) 

   陰虛濕熱證 (阴虚湿热证)  Yīn xū shī rè zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการอินพรองที่มีภาวะรอนชื้นแทรกซอน  มีไขตํ่าๆ  เหง่ือออกเวลากลางคืนขณะนอนหลับ
แกมแดงในเวลาบาย  อุงมืออุงเทาและในอกรอน  ปากขมและเหนียวในปาก  หนักแขนขา  ล้ินมีสีแดงและมีฝา
สีเหลืองบาง  ชีพจรเล็กและเตนเร็ว 

 
   U79.014 Pattern / syndrome of yin deficiency and blood stasis  (2.5.16) 

   陰虛血瘀證 (阴虚血瘀证)  Yīn xū xuè yū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการอินพรองที่มีภาวะเลอืดค่ังแทรกซอน  มีอาการรอนที่อุงมืออุงเทาและในอก  ปากแหง
คอแหง  ไขตํ่าในเวลาบาย  บางสวนของรางกายมีอาการเจ็บแปลบเหมือนถูกแทง  ขากเสมหะเปนเลือดสีคลํ้า
และมีล่ิมเลือดปน   ล้ินมีจุดสีมวง  ชพีจรเล็กและเตนแบบติดขัด 

 
   U79.015 Pattern / syndrome of yang deficiency with qi stagnation  (2.5.17) 

   陽虛氣滯證 (阳虚气滞证)  Yáng xū qì zhì zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชี่ติดขัดจากหยางพรอง  มีอาการกลัวหนาว  แขนขาเย็น  หนาซีด  ตึงเจ็บตามหนาอก  
ชายโครงและทอง  มีเสียงทองล่ัน  อุจจาระเหลว  ปสสาวะใสและมีปริมาณมาก  ล้ินอวบซีด   ชีพจรจม  เตน
ชาและออน 
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   U79.016 Pattern / syndrome of yang deficiency with dampness obstruction  (2.5.18) 
   陽虛濕阻證 (阳虚湿阻证)  Yáng xū shī zǔ zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชื้นอุดก้ันจากหยางพรอง  เกิดจากหยางชี่พรอง  จึงชี่ทําการสังเคราะหน้ําไดลดลง  อาการ
ไดแกกลัวหนาว แขนขาเย็น  บวม  ปสสาวะไมคลอง  ถายอุจจาระเหลว เบื่ออาหาร แนนทอง  ล้ินอวบซีด  ฝา
ล้ินมีสีขาวเหนียวหรือสีขาวชุม  ชีพจรจม  เตนชาและออน 

      
   U79.017 Pattern / syndrome of yang deficiency with water flood  (2.5.19) 

   陽虛水泛證 (阳虚水泛证)  Yáng xū shuǐ fàn zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการบวมนํ้าจากหยางพรอง   เกิดจากหยางของมามและไตพรอง  ทําใหน้าํเกิดการสะสมค่ังคาง
ในรางกาย  มีอาการบวมน้ําทัว่รางกาย  ปสสาวะไมคลอง  ใจส่ันหายใจหอบ  ตัวเย็น  แขนขาเย็น  ทองอืด 
ถายอจุจาระเหลวล้ินอวบซีด  ฝาล้ินสีขาวและชุม  ชีพจรจม  เตนชาและออน 

 
   U79.018 Pattern / syndrome of yang deficiency with congealing phlegm  (2.5.20) 

   陽虛痰凝證 (阳虚痰凝证)  Yáng xū tán níng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการหยางพรองที่มีภาวะเสลดจับเปนกอนแทรกซอน   อาการไดแกกลัวหนาว  แขนขาเยน็ 
เวียนศีรษะ งวงนอน แนนหนาอกมีเสมหะมาก รางกายทวมและหนักเนื้อหนกัตัว  ตอมไทรอยดโต  ตอม
น้ําเหลืองตามขางคอโต  มีกอนที่เตานม  บวมตามขอขอยึด  ฝาล้ินเหนยีว  ชีพจรล่ืน 

 
   U79.019 Pattern / syndrome of yang deficiency with congealing cold  (2.5.21) 

   陽虛寒凝證 (阳虚寒凝证)  Yáng xū hán níng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการหยางพรองทีช่ี่และเลือดติดขัดจากความเย็น   อาการไดแกกลัวหนาว  แขนขาเย็น  เจ็บที่
ทรวงอก  ชายโครง  ใตล้ินป  เอวเขาซ่ึงอาการเจ็บจะบรรเทาเมื่อไดรับความอบอุน  ในสตรีจะเกิดภาวะ
ประจําเดือนมาชากวากาํหนด  ปวดประจําเดือน  เลือดประจําเดือนมีสีคลํ้าและมีกอนเลือดปน  ล้ินอวบซีด  
ฝาล้ินมีสีขาวชุมชื้น  ชีพจรจมและเตนชา                          

 

U79.02 Other yin-yang pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.020 Yin-blood depletion pattern / syndrome  (2.5.22) 

   陰血虧虛證 (阴血亏虚证)  Yīn xuè kuī xū zhèng   

 ภาวะอินและเลือดพรอง  หมายถึงภาวะสารน้ํา  สารจิง  และเลือดพรอง  ทาํใหรางกายขาดสารหลอเล้ียง  มี
รางกายซูบผอม  หนาเหลืองหมนหมอง  มีไขตํ่าๆ  แกมแดงขึ้นเปนพักๆ  ชาตามแขนขา  เวยีนศีรษะตาลาย  
ใจส่ัน  นอนไมหลับ  ล้ินมีสีแดงและไมคอยมีฝา  ชีพจรเล็กและเตนเร็ว 

 
   U79.021 Pattern / syndrome of yin exuberance with yang debilitation  (2.5.23) 

   陰盛陽衰證 (阴盛阳衰证)  Yīn shèng yáng shuāi zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการอินแรงหยางออน  พลังดานอินมีกําลังแรงจนทําใหพลังดานหยางออนลง   มีอาการกลัว
หนาว  แขนขาเย็น  ปสสาวะใสและมปีริมาณมาก  ทองรวง  หรือมีอาการปวด  ซ่ึงจะบรรเทาเมื่อไดรับความ
อบอุน  ล้ินซีด  มีฝาสีขาว  ชีพจรจมและเตนชา 

 
  U79.022 Pattern / syndrome of exuberant yin repelling yang  (2.5.24) 

   陰盛格陽證 (阴盛格阳证)  Yīn shèng gé yáng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการอินแรงขับหยางออกภายนอก   พลงดานอินภายในรางกายมีกําลังแรงจัด  จนขับหยางชี่ให
ออกไปอยูสวนภายนอกของรางกาย  ทาํใหเกิดสภาวะที่แทจริงภายในรางกายเย็น  แตแสดงออกภายนอกเปน
ภาวะรอนปลอม 

 
  U79.023 Pattern / syndrome of detriment to yin affecting yang  (2.5.25) 
    陰損及陽證 (阴损及阳证)  Yīn sǔn jí yáng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการอินพรองทําใหหยางพรองตาม   เกิดจากขาดอินเปนเวลานานจนสงผลใหการสังเคราะห 
หยางชี่ลดลง  ทําใหรางกายเกิดภาวะทั้งอินและหยางพรอง  โดยภาวะอินพรองเปนหลัก 
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  U79.024 Pattern / syndrome of detriment to yang affecting yin  (2.5.26) 
   陽損及陰證 (阳损及阴证)  Yáng sǔn jí yīn zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการหยางพรองทาํใหอินพรองตาม  เกิดขึ้นจากหยางชี่ออนแอเปนเวลานาน  ทาํใหสรางอินได
ไมพอ  รางกายเกิดภาวะทั้งอินและหยางพรอง   โดยภาวะหยางพรองเปนหลัก 

 
  U79.025 Pattern / syndrome of yin exhaustion and yang collapse  (2.5.27) 

   陰竭陽脫證 (阴竭阳脱证)  Yīn jié yáng tuō zhèng 

   ภาวะ/กลุมอาการอินและหยางวาย   เปนภาวะวกิฤตที่อินวายแลวตามดวยหยางวาย 
 

  U79.026 Pattern / syndrome of clear yang failing to ascend  (2.5.28) 
   淸陽不升證 (淸阳不升证)  Qīng yáng bù shēng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการหยางไมขึ้นสูสวนบน  เกิดจากชี่ของมามพรองทําใหไมสามารถสงหยางชี่ขึ้นไปหลอเล้ียง
สวนขนของรางกาย  เกิดอาการเวียนศีรษะ  ตาลาย  มีเสียงในหู  กลัวหนาวและแขนขาเย็น  ออนเพลีย  ไมมี
แรง  เบื่ออาหาร  ถายอุจจาระเหลว  ล้ินซีดมีฝาขาว  ชีพจรออนและเตนแบบเนิบชา 

 
  U79.027 Upcast yang pattern / syndrome  (2.5.29) 

   戴陽證 (戴阳证)  Dài yáng zhèng 

ภาวะ / กลุมอาการสวนบนรอนปลอม  เปนภาวะวิกฤตที่สวนลางของรางกายเย็นเปนสภาวะที่แทจริงของ
รางกาย  แตที่สวนบนของรางกายกลับแสดงออกเปนรอน  ซ่ึงเปนภาวะรอนไมแท  อาการแสดงออกคือที่
ใบหนาจะซีดแตกลับมแีกมแดงขึ้นเปนพกัๆ 

 
  U79.028 Yin collapse pattern / syndrome  (2.5.30) 

   亡陰證 (亡阴证)  Wáng yīn zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการอินวาย  เปนภาวะวิกฤตที่เกิดจากรางกายขาดสารอินอยางรุนแรง  เหง่ือออกเหนียวเหมือน
น้ํามัน  ตัวรอน  หนาแดง  ล้ินแหง  ไมมีน้ําลาย  ชีพจรเตนเร็ว 

 
  U79.029 Yang collapse pattern / syndrome  (2.5.31) 

   亡陽證 (亡阳证) Wáng yáng zhèng; 

   陽脫證  (阳脱证)  Yángtuōzhèng 

ภาวะ/กลุมอาการหยางวาย  เปนภาวะวิกฤตที่หยางชี่พรองจนถึงขีดสุด  มีเหง่ือเย็นๆ ทะลักออก  แขนขาเย็น
เฉียบ  หนาขาวซีด  ชีพจรออนมากจนคลําเกือบไมพบ 

 

 U79.03  Exterior-interior pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.030 Exterior pattern / syndrome  (2.5.33) 

   表證 (表证)  Biǎo lǐ biàn zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการภายนอก  เปนภาวะที่โรคเกิดอยูที่สวนภายนอกรางกาย  เกิดจากชี่ที่เปนพิษภัยทั้งหกรุกเขาสู
สวนผิวหนังและกลามเนื้อ  เกิดอาการที่สําคัญไดแกกลัวหนาว  เปนไข  ฝาล้ินมีสีขาว  และชีพจรลอย 

 
  U79.031 Interior pattern / syndrome  (2.5.34) 

   裏證 (里证)   Lǐ zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการภายใน เปนภาวะที่โรคเขาสูภายในรางกายไดแก อวัยวะตันหรืออวยัวะกลวง  ระบบของชี่
และเลือด  กระดูกและไขกระดูก ฯลฯ ที่สังกัดสวนภายในของรางกาย 

 
  U79.032 Half-exterior half-interior pattern / syndrome  (2.5.35) 

   半表半裏證 (半表半里证)  Bàn biǎo bàn lǐ zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการก่ึงภายนอกกับภายใน  โรคไมไดอยูที่สวนภายนอก  แตกย็ังไมรุกเขาภายในรางกาย
ตําแหนงของการเกิดโรคอยูระหวางภายนอกกับภายใน  มีอาการเด๋ียวรอนเด๋ียวหนาวสลับกัน  อึดอัดไมสบายที่
อกหรือชายโครง ปากขม  คอแหง  ชีพจรตึง 
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  U79.033 Exterior cold pattern / syndrome  (2.5.36) 
   表寒證 (表寒证)   Biǎo hán zhèng, 

    風寒 (风寒)     Fēng hán 

   束表證 (束表证)   Shù biǎo zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการภายนอกจากพิษหนาว  เกิดจากลมเย็นรุกเขาสูสวนภายนอก  ทําใหเกิดอาการกลัวหนาว
และมีไขไมสูง  ปวดศีรษะ  ปวดตามเนื้อตัว  ไมมีเหง่ือออก  ล้ินมีฝาสีขาวบาง  ชีพจรลอยและตึง  มี
ความหมายเชนเดียวกบั ภาวะ/กลุมอาการลมหนาวตรึงที่สวนภายนอก 

 
  U79.034 Exterior heat pattern / syndrome  (2.5.37) 

   表熱證 (表热证)   Biǎo rè zhèng; 

   風熱犯表證 (风热犯表证)  Fēng rè fàn biǎo zhèng; 

   風熱襲表證 (风热袭表证)  Fēng rè xí biǎo zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการภายนอกจากลมรอน  เกดิจากลมรอนรุกเขาที่สวนภายนอก  ทําใหเกิดอาการไขสูง  กลัวลม
เย็นเล็กนอย  ปวดศีรษะ  เจ็บคอ  มีเหง่ือออก  และกระหายน้ํา  ฝาล้ินมีสีเหลืองบาง  ชีพจรลอยและเตนเร็ว  
มีความหมายเชนเดียวกบัภาวะ/กลุมอาการลมรอนรุกเขาที่สวนภายนอก 

 
  U79.035 Exterior deficiency pattern / syndrome  (2.5.38) 

   表虛證 (表虚证)  Biǎo xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการภายนอกแบบพรอง  เกิดจากพิษลมรุกเขาและชองผิวหนังกลามเนื้อไมชิดแนน  ทําใหเกิด
อาการกลัวลม  มีเหง่ือออกเอง  มีไข  ปวดศีรษะ  ฝาล้ินขาวบาง  ชพีจรลอยและเตนเนิบชา 

 
  U79.036 Exterior excess pattern / syndrome  (2.5.39) 

   表實證 (表实证)  Biǎo shí zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการภายนอกแบบแกรงเกิน  เกิดจากพิษหนาวรุกเขาที่สวนภายนอก  ในขณะที่ชี่ที่ทําหนาที่
ปองกันของรางกายยังเขมแข็ง  อาการจึงแสดงออกเปนภาวะแกรงไดแกมีไข  กลัวหนาว  ปวดศีรษะ  ปวดเนื้อ
ตัว  ชีพจรลอยและเตนแรง  ไมมีเหง่ือออก 

 
  U79.037 Pattern / syndrome of wind-dampness assailing the exterior  (2.5.40) 

   風濕襲表證 (风湿袭表证)  Fēng shī xí biǎo zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการภายนอกจากลมชื้น  เกิดจากลมและความชื้นรุกเขาที่สวนภายนอกของรางกาย  มอีาการ 
หนักแขนขา เวียนและหนักศีรษะ  กลัวหนาว  มีไข  และไขไมยอมสรางแมจะมีเหง่ือออกแลว  ตึงแนนใน
หนาอก  ไมกระหายน้าํ  ฝาล้ินมีสีขาวชุม  ชีพจรนิ่มและเตนชา 

 
  U79.038 Pattern / syndrome of summerheat-dampness assailing the exterior  (2.5.41) 

   暑濕襲表證 (暑湿袭表证)  Shǔ shī xí biǎo zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการภายนอกจากอากาศรอนชื้น   เกิดจากอากาศรอนชื้นรุกเขาสวนภายนอกของรางกาย  ทํา
ใหเปนไข  มีอาการกลัวลมเย็นเล็กนอย  ออนเพลีย  และหนกัเนื้อตัว  หนกัศีรษะเหมือนถูกบีบกด  หนาตา
มอมแมม  กระหายน้ํา  กระวนกระวาย  ล้ินมีสีแดงและมีฝาสีเหลืองเหนียว  ชพีจรนิ่มและเตนเร็ว 

      
  U79.039 Defense-exterior insecurity pattern / syndrome  (2.5.42) 

   衛表不固證 (卫表不固证)  Wèi biǎo bù gù zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเวยชี่ทีส่วนภายนอกออนแอ   ชองผิวหนังกลามเนื้อหยอนคลาย  จึงมีเหง่ือออกเอง  
รวมกับอาการชี่พรอง  ไดแกกลัวหนาว  หายใจไมเต็มอิ่ม  ออนเพลีย  ล้ินซีด  และชีพจรออน 

 
 U79.04  Other exterior-interior pattern / syndrome differentiation   
 
  U79.040 Interior cold pattern / syndrome  (2.5.43) 

   裏寒證 (里寒证)  Lǐ hán zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการภายในเย็น   เกิดจากหยางชี่ของอวัยวะภายในพรอง  หรืออวยัวะภายในถูกพิษเย็นจาก
ภายนอกรุกเขาโดยตรง หรือเกิดจากกลุมอาการภายนอกจากพิษหนาวแพรกระจายเขาสูภายใน  มีอาการ
สําคัญคือกลัวหนาว แขนขาเย็น  หนาขาวหมนหมอง  ไมกระหายน้าํ หรือชอบด่ืมน้ําอุน  ปสสาวะใสและมี
ปริมาณมาก  ล้ินซีดและมีฝาสีขาวชุม  ชีพจรจมและเตนชา 
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  U79.041 Interior heat pattern / syndrome  (2.5.44) 
   裏熱證 (里热证)  Lǐ rè zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการภายในรอน  เปนภาวะที่ภายในรางกายมีความรอนรุนแรง  เกิดจากพษิภยัจากภายนอกรุก
เขาสูภายในแลวแปรเปนความรอน  อาการแสดงไดแกมีไข  เหง่ือออกมาก  กระหายนํ้า  ด่ืมน้าํมาก  กระวน
วาย  ปากขมปสสาวะนอยมีสีเขม   ล้ินมีสีแดงและมีฝาสีเหลือง  ชีพจรเปนแบบกระแทกและเร็ว  หรือเปน
แบบตึงและเตนเร็ว 

 
  U79.042 Interior deficiency pattern / syndrome  (2.5.45) 

   裏虛證 (里虚证)  Lǐ xū zhèng 

ภาวะ / กลุมอาการภายในพรอง   เกดิจากชี่  เลือด  อิน  หรือหยางของอวยัวะภายในพรอง  การทํางานออน
ลง  ไมมีแรง  ไมคอยอยากพูดจา  ออนเพลีย  ใจส่ัน  เวียนศีรษะ  มีเสียงในหู  รับประทานอาหารไดนอย  ปวด
เมื่อยเอวและเขา  ล้ินนิ่มและซีด  ชพีจรออน  

  U79.043 Interior excess pattern / syndrome  (2.5.46) 
   裏實證 (里实证)  Lǐ shí zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการภายในแกรงเกิน  (1) ภาวะทีพ่ิษภยัจากภายนอกรุกเขาภายในแลวแปรเปนความรอนไป
สะสมอยูในกระเพาะอาหารและลําไส   อาการที่พบไดแกไขสูง  กระสับกระสาย  กระหายน้าํ  ปวดทอง 
ทองผูก  (2) ภาวะที่พยาธิวัตถุ  เชน เสลดและเสมหะ(ถานอิ่น) เลือดค่ัง  อาหารที่ไมยอย  ติดคางอยูภายใน
รางกายจากสาเหตุท่ีการทํางานของอวยัวะภายในเสียสมดุล  ทําใหการทํางานของชี่ผิดปกติไป 

 
  U79.044 Pattern / syndrome of dual exterior and interior cold  (2.5.47) 
    表裏俱寒證 (表里俱寒证)  Biǎo lǐ jù hán zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการทั้งภายนอกและภายในเย็น   เกิดจากพิษเย็นรุกเขาที่สวนภายนอกและภายในของรางกาย
ในขณะเดียวกัน  มักมอีาการกลัวหนาวและแขนขาเย็น  ปวดศีรษะและปวดตามเนื้อตัว  รูสึกเย็นที่ทอง  
อาเจียนและทองเสีย  หายใจลําบาก  ไอ  เสมหะสีขาว  ล้ินซีดมีฝาสีขาว  ชีพจรแนนตึง 

 
  U79.045 Pattern / syndrome of dual exterior and interior heat  (2.5.48) 
    表裏俱熱證 (表里俱热证)  Biǎo lǐ jù rè zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการทั้งภายนอกและภายในรอน   เกิดจากพิษรอนรุกเขาสูภายในกอนที่ภาวะภายนอกจะถูก
ขจัดได  หรือเดิมมีภาวะภายในรอนแลวถูกพิษรอนซํ้า  อาการไดแกมีไข  กลัวลม  ปวดศีรษะ  หนาแดง 
กระหายน้ํา  กระสับกระสายกระทั่งเพอ  ทองผูก  ปสสาวะมีสีเขม  ล้ินแดงและมีฝาสีเหลืองแหง  ชีพจรลอย
เตนเร็วและแรง    

  U79.046 Pattern / syndrome of dual exterior and interior excess  (2.5.49) 
    表裏俱實證 (表里俱实证)  Biǎo lǐ jù shí zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการภายนอกและภายในลวนแกรงเกิน  อาการไดแกมีไขโดยไมมีเหง่ือออก  ปวดศีรษะ 
กลามเนื้อแผนหลังตนคอแข็งและเจ็บ  กระสับกระสาย  ตึงแนนในทอง  ทองผูก   

 
  U79.047 Pattern / syndrome of dual exterior and interior deficiency  (2.5.50) 
    表裏俱虛證 (表里俱虚证)  Biǎo lǐ jù xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการภายนอกและภายในลวนพรอง   มักมีอาการเหง่ือออก  กลัวลม  ออนเพลียไมอยากพูดจา
รับประทานอาหารนอย  ถายอุจจาระเหลว  ล้ินซีด  ชพีจรออน 

 
  U79.048 Pattern / syndrome of exterior cold and interior heat  (2.5.51) 
    表寒裏熱證 (表寒里热证)  Biǎo hán lǐ rè zhèng; 

    外寒裏熱證 (外寒里热证)  Wài hán lǐ rè zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการภายนอกเย็นภายในรอน  (1) ภาวะที่สวนภายนอกของรางกายถกูพิษเย็นตรึงไว   ในขณะที่
ภายในมีพษิรอนค่ัง  อาการไดแกเปนไขแตไมมีเหง่ือ  กระสับกระสาย  กลัวหนาว  ปวดศีรษะ  และปวดตาม
เนื้อตัว  หายใจส้ัน แนนหนาอก  กระหายน้าํ  ล้ินมีสีแดงและมีฝาสีเหลืองปนกับขาว  ชพีจรลอยและแนนตึง  
(2) ภาวะที่ภายในรางกายที่แทจริงเปนภาวะรอน  แตแสดงออกทีภ่ายนอกเปนภาวะเย็นปลอม    
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  U79.049 Pattern / syndrome of exterior heat and interior cold  (2.5.52) 
    表熱裏寒證 (表热里寒证) Biǎo rè lǐ hán zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการภายนอกรอนภายในเย็น  เปนภาวะที่ภายในรางกายหยางชี่พรอง ภายนอกถูกพิษลม  
อาการไดแกเปนไข  กลัวลมเย็นบาง  ปวดศีรษะและปวดตามเนื้อตัว  ไอ  ถายอุจจาระเหลว  ล้ินอวบซีด  ฝา
ล้ินมีสีเหลืองบาง  ชีพจรลอยและเตนเร็ว 

 

 U79.05  Other exterior-interior pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.050 Pattern / syndrome of exterior deficiency and interior excess  (2.5.53) 
    表虛裏實證 (表虚里实证)  Biǎo xū lǐ shí zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการภายนอกพรองภายในแกรง  เปนภาวะที่ชี่ที่ทําหนาที่ปองกนัสวนภายนอกออนแอ  ในขณะ
ที่ภายในชี่ที่เปนพษิภยัจับตัวขึ้น  เกิดอาการทั้งจากภาวะภายนอกพรองไดแก กลัวลม มีเหง่ือออก  และภายใน
มีภาวะแกรงเกินไดแกเจ็บทอง  ทองผูก  ฝาล้ินมีสีเหลืองหนารวมกัน 

 
  U79.051 Pattern / syndrome of exterior excess and interior deficiency  (2.5.54) 
    表實裏虛證 (表实里虚证)  Biǎo shí lǐ xū zhèng 

ภาวะภายนอกแกรงภายในพรอง  มีอาการของภาวะภายนอกแกรงและภายในพรองเกิดขึ้นรวมกัน  มีอาการ
กลัวหนาว  มีไข  แตไมมีเหง่ือออก  ออนเพลียไมมีแรง  หายใจส้ัน  เบือ่อาหาร  ใจส่ัน  ฝาขาว  ชีพจรลอย 

 
  U79.052 Pattern / syndrome of internal block and external collapse  (2.5.55) 
    內閉外脫證 (内闭外脱证)  Nèi bì wài tuō zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการภายในมีพิษภัยแกรงปดก้ันภายนอกชี่พรอง  เปนภาวะที่พิษแกรงปดกั้นอยูภายในรางกาย  
(อาการไดแกมีไข  ไอ  หายใจลําบาก  หรือมีอาการเจ็บทอง  ปวดเบงอุจจาระ  หรือมีอาการทองผูก  ปสสาวะ
ไมออก  หรือมีอาการปวดแบบบิดในทรวงอก  ใตล้ินป  และในทอง)   รวมกับอาการชี่พรอง (อาการไดแกหนา
ซีด  แขนขาเย็น  มีเหง่ือเย็น  หายใจแผวเบา  ชีพจรแผวจนแทบจับไมได) 

 
 U79.06  Qi-blood patterns / syndromes 
 
  U79.060 Qi deficiency pattern / syndrome  (2.7.2) 
    氣虛證 (气虚证)  Qì xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชี่พรอง   เปนภาวะทีช่ี่ของรางกาย (หยวนชี่) พรอง  ทําใหสมรรถภาพการทํางานของรางกาย
ถดถอย  อาการแสดงคือออนเพลียไมมีแรง  หายใจส้ัน  ไมอยากพูดจา  ล้ินซีด  ชีพจรเปนแบบพรอง   

  U79.061 Qi sinking pattern / syndrome  (2.7.3) 
    氣陷證 (气陷证)  Qì xiàn zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชี่จม เปนภาวะที่ชี่หลักของรางกาย(หยวนชี่) ออนแอ  ไมมีพลังยกขึ้น  ทาํใหหยางที่เปน
สารอาหาร (ชิงหยาง) ไมสามารถขึ้นไปสูขางบนและเคล่ือนลง  มีอาการเวียนศีรษะ  ตาลาย  ทองเสียเปนบิด
เร้ือรัง  ทองสวนบนหนักถวง  อวยัวะภายในหยอน  

  U79.062 Qi stagnation pattern / syndrome  (2.7.4) 
    氣滯證 (气滞证)  Qì zhì zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชี่ติดขัด  เปนภาวะที่อวัยวะภายในหรือรางกายเฉพาะสวนมีชี่ติดขัด  ชี่ไหลเวียนไมคลอง   
ทําใหเกิดอาการตึงแนนหรือเจ็บปวดเปนๆ หายๆ  และเคล่ือนยายไปมา  ถาเรอหรือผายลมจะรูสึกดีขึ้น  ชีพจรตึง  

  U79.063 Qi counterflow pattern / syndrome  (2.7.5) 
    氣逆證 (气逆证)  Qì nì zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชี่ทวนขึ้น    เปนภาวะที่ชี่ไมเคล่ือนลงแตกลับยอนขึ้นขางบน  ทําใหเกิดอาการไอ  หอบ 
สะอึก  คล่ืนไสอาเจียน  ปวดศีรษะ  วิงเวียน         
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  U79.064 Qi block pattern / syndrome  (2.7.6) 
    氣閉證 (气闭证)  Qì bì zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชี่ปดก้ัน  เปนภาวะที่เกิดชี่ที่เปนพิษภัยปดกั้นชองสมองหรืออวัยวะภายใน  ทาํใหชี่ติดขัด
ไหลเวียนไมได  เกิดอาการลมลงหมดสติฉับพลัน  กระวนกระวาย  กระสับกระสาย  ขากรรไกรแข็ง  แขนขา
เกร็ง  หรือมีอาการปวดบิดในอกและทอง หรือมีอาการหายใจหอบ  หนาเขียว  หรือมีอาการทองผูก  ปสสาวะ
ไมออก  ซ่ึงเปนอาการในขั้นวกิฤต 

 
  U79.065 Qi collapse pattern / syndrome  (2.7.7) 
    氣脫證 (气脱证)  Qì tuō zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชี่ทรุดลง   เปนภาวะที่ชี่หลักของรางกาย (หยวนชี่ )เส่ือมทรุดอยางหนักและทะลักออกมา
ภายนอก  เปนสภาวะวิกฤต  มีอาการหนาซีดขาวฉับพลัน  หายใจรวยริน  เหง่ือออกไมหยุด  ชีพจรเปนแบบ
พรอง   

  U79.066 Disordered qi movement pattern / syndrome  (2.7.8) 
    氣機失調證 (气机失调证) Qì jī shī tiáo zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชี่ไหลเวียนผิดปกติ   เปนคําเรียกโดยรวม  หมายถึงความผิดปกติในการไหลเวียนตางๆ ของ
ชี่ไดแก ชี่ติดขัด  ชี่ทวนขึ้น  ชี่ปดกั้น  และชี่ทรุดลง   

  U79.067 Inhibited qi movement pattern / syndrome  (2.7.9) 
    氣機不利證 (气机不利证)  Qì jī bù lì zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชี่ไหลเวียนไมคลอง   เกิดจากชี่ไหลเวียนไดไมสะดวกกระทั่งติดขัด  หรือชี่เกิดการค่ังคาง 
ทําใหอวยัวะภายในและเสนลมปราณไมสามารถทําหนาที่ไดตามปกติ  เกิดอาการแนน ตึง ปวด ชอบถอน
หายใจ  และอารมณไมโปรงใส  ชีพจรเปนแบบตึง  

  U79.068 Stagnant qi movement pattern / syndrome  (2.7.10) 
    氣機鬱滯證 (气机郁滞证)  Qì jī yù zhì zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชี่ไหลเวียนติดคาง  มีความหมายเชนเดียวกบัภาวะ/กลุมอาการชี่ไหลเวียนไมคลอง  
  U79.069 Qi depression pattern / syndrome  (2.7.11) 
    氣鬱證 (气郁证)  Qì yù zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชี่ค่ัง  มอีาการตึงแนนในอก  ปวดใตล้ินป  หงุดหงิด  เบื่ออาหาร  ในสตรีจะมีภาวะ
ประจําเดือนไมปกติ   มีความหมายเชนเดียวกับภาวะ/กลุมอาการชี่ติดขัด 

 

 U79.07  Deficiency-excess pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.070 Deficiency pattern / syndrome  (2.5.67) 
    虛證 (虚证)  Xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการพรอง เปนคําที่ใชโดยทั่วไป  หมายถึงภาวะชี่ที่ทํางานใหกบัรางกายตามปกติหรือเจิ้งชี่พรอง  
(ประกอบดวยอิน  หยาง  ชี่  และเลือดพรอง)   

  U79.071 Excess pattern / syndrome  (2.5.68) 
    實證 (实证)  Shí zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการแกรงเกิน  เปนคําที่ใชโดยทั่วไป  หมายถึงภาวะที่เกิดจากปจจยักอโรคจากภายนอก เชน 
พิษภัยทั้งหก โรคติดตอ พยาธิและสารพิษ หรือเกิดจากพยาธิวัตถุที่ส่ังสมขึ้นภายในรางกาย เชน เสลดเสมหะ 
น้ําที่ค่ังคาง ความชื้น  ฝหนอง  เลือดค่ัง  และอาหารที่ไมยอย   ทําใหการทํางานของอวัยะภายในผิดปกติ  

  U79.072 Deficiency cold pattern / syndrome  (2.5.69) 
    虛寒證 (虚寒证)  Xū hán zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเย็นจากพรอง  เกิดจากหยางชี่พรอง  มอีาการเชนเดียวกบักลุมอาการหยางพรอง  
  U79.073 Deficiency heat pattern / syndrome  (2.5.70) 
    虛熱證 (虚热证)  Xū rè zhèng 

    ภาวะ/กลุมอาการรอนจากพรอง  เกิดจากอินพรอง  ชี่พรอง  เลือดพรอง  หรือสารน้ําพรอง  
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  U79.074 Deficiency-excess complex pattern / syndrome  (2.5.71) 
    虛實挾雜證 (虚实挟杂证)  Xū shí xié zá zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการพรองและแกรงเกินทับซอนกัน   เกิดจากตอสูระหวางชี่ที่ทําหนาที่เปนภูมิตานทานของ
รางกายกบัชี่ทําใหเกิดโรค  โดยชี่ที่ใหเกดิโรคแข็งแกรงในขณะที่ชี่ของรางกายออนแอ   
 

  U79.075 Upper exuberance and lower deficiency pattern / syndrome  (2.5.72) 
    上盛下虛證 (上盛下虚证)  Shàng shèng xià xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการสวนบนแกรงเกิน สวนลางพรอง   เกิดจากอินของตับและไตซ่ึงเปนอวัยวะที่อยูสวนลาง
ของรางกายออนแอ  ในขณะที่สวนบนของรางกายมกีารติดคางของชี่ หรือมกีารสะสมของเลือดที่ค่ังและเสลด  
จึงมีอาการแสดงของทั้งสองภาวะออกมารวมกัน 

       
  U79.076 True deficiency and false excess pattern / syndrome  (2.5.73) 
    眞虛假實證 (真虚假实证)  Zhēn xū jiǎ shí zhèng 

    ภาวะ/กลุมอาการแกรงไมแท    เปนภาวะที่แสดงออกเปนแกรง  ในขณะที่ภาวะโรคที่แทจริงเปนพรอง  
  U79.077 True excess with false deficiency pattern / syndrome  (2.5.74) 
    眞實假虛證 (真实假虚证)  Zhēn shí jiǎ xū zhèng 

    ภาวะ/กลุมอาการพรองไมแท    เปนภาวะที่แสดงออกเปนพรอง  ในขณะที่ภาวะโรคที่แทจริงเปนแกรง  
  U79.078 Essential qi deficiency pattern / syndrome  (2.5.75) 
    精氣虧虛證 (精气亏虚证) Jīng qì kuī xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการจิงชี่พรอง    เปนภาวะหรือกลุมอาการที่เกิดจากขาดจิงชี่   มีอาการผอมแหง  เวยีนศีรษะ  
หูอื้อ  เต้ียกวาวยั  เชื่องชา  สมองทึบ  ในสตรีจะมีภาวะมีบุตรยาก ในบุรุษเปนหมัน  สมรรถภาพทางเพศเส่ือม
ถอยหรืออวยัวะเพศไมแข็งตัว 

 
 U79.1  Pattern identification / syndrome differentiation by disease cause  
 

 U79.10  Disease cause pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.100 External wind pattern / syndrome  (2.6.2) 
    外風證 (外风证)  Wài fēng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการจากลมภายนอก   เปนภาวะที่เกิดพิษภัยลมจากภายนอก  ซ่ึงอาจเกิดจากลมแตเพยีงอยาง
เดียว  หรือลมเกิดโรครวมกับปจจยักอโรคอื่นๆ  เชน  ความชื้น  ความรอน  โรคติดตอ  เปนตน  

  U79.101 Internal wind pattern / syndrome  (2.6.3) 
    內風證 (内风证)  Nèi fēng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการจากลมภายใน   เกดิจากลมที่เกิดขึ้นภายในรางกายสงผลกระทบตอรางกาย  มอีาการเวียน
ศีรษะ  ตาลาย  แขนขาชา  ส่ัน  ชักกระตุก  หรือคันตามผิว  

  U79.102 Wind-stroke block pattern / syndrome  (2.6.4) 
    中風閉證 (中风闭证)  Zhòng fēng bì zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการสมองขาดเลือดแบบเกร็ง   เปนภาวะสมองขาดเลือด  มีอาการหมดสติฉับพลัน  เปน
อัมพาตคร่ึงซีก  กัดฟนแนน  มอืกาํแนน  

  U79.103 Wind-stroke collapse pattern / syndrome  (2.6.5) 
    中風脫證 (中风脱证)  Zhòng fēng tuō zhèng 

ภาวะกลุมอาการสมองขาดเลือดแบบแขนขาออนเปลี้ย  เปนภาวะสมองขาดเลือด  ทําใหหยางชี่ไมทํางาน 
มีอาการหมดสติฉับพลัน  ไมลืมตา  อาปากคาง  หายใจแผวเบา  อัมพาตแบบแขนขาออนเปล้ีย  มีเหง่ือเย็น
ออก  ควบคุมการอุจจาระปสสาวะไมได  

  U79.104 Excess heat pattern / syndrome  (2.6.6) 
    實熱證 (实热证)  Shí rè zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการรอนแกรง    เกิดจากพิษรอนทีแ่กรงในขณะที่ภูมิตานทานของรางกายยังเขมแข็ง  จึงเกิด
การตอตานอยางรุนแรง  ทาํใหมีไขสูงกระสับกระสาย  ทองผูก  ชพีจรใหญหรือล่ืน  และเตนเร็ว 
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  U79.105 Excess cold pattern / syndrome  (2.6.7) 
    實寒證 (实寒证)  Shí hán zhèng 

    ภาวะ/กลุมอาการเย็นแกรง   เกิดจากพิษเย็นที่สังกัดอิน     
  U79.106 Pattern / syndrome of cold in the middle  (2.6.8) 
    中寒證  (中寒证) Zhōng hán zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการทองถูกความเย็น  เปนภาวะที่เกิดกับภาคสวนกลางของรางกาย   เกิดจากหยางชี่พรอง 
หรือการทําหนาทีย่อยและลําเลียงของมามผิดปกติ มีอาการปวดทองซ่ึงจะบรรเทาเมื่อประคบรอนหรือนวด 
แขนขาเย็น  รับประทานอาหารไดนอยลง  ทองเสีย   

  U79.107 Summerheat pattern / syndrome  (2.6.9) 
    暑證 (暑证)  Shǔ zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการอากาศรอนจัด  เกิดจากอากาศรอนจัด  อาการแสดงคือไขสูงและมีเหง่ือออก กระหายน้ํา 
หายใจส้ัน  ออนเปล้ียเพลียแรง  ปสสาวะนอยและมีสีเขม  ล้ินมีสีแดงเขม  ชพีจรเตนเร็ว  แตเปนแบบพรอง  

  U79.108 Dampness pattern / syndrome  (2.6.10) 
    濕證 (湿证)  Shī zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชื้น  เกิดจากความชื้นทั้งที่มาจากภายนอกและที่เกิดขึ้นภายในรางกายเอง  รางกาย
ออนเพลีย  หนักแขนขา  หนกัศีรษะ  เบื่ออาหาร  ไมสบายทอง  ถายอุจจาระเหลว  ล้ินมีฝาเหนียว  ชพีจร
ออนนิ่มและเตนชา  

  U79.109 External dryness pattern / syndrome  (2.6.11) 
    外燥證 (外燥证)  Wài zào zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการแหงจากภายนอก  เกิดจากอากาศแหง  มีอาการผิวแหง  จมูกปากและคอแหง  หรือไอแหง 
 

 U79.11  Other disease cause pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.110 Internal dryness pattern / syndrome  (2.6.12) 
    內燥證 (内燥证)  Nèi zào zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการแหงจากภายใน   เกดิจากขาดของเหลวในรางกาย   อาการที่แสดงออกคือรางกายผายผอม 
ผิวแหงเหี่ยว  คอแหง  ริมฝปากแหง  กระหายน้ํา  ปสสาวะนอย  ทองผูก  ล้ินแดงไมมีฝา  ชีพจรเล็กและเตน
เร็ว  

  U79.111 Cold dryness pattern / syndrome  (2.6.13) 
    凉燥證 (凉燥证)  Liáng zào zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเย็นแหง  เกิดอากาศเย็นและแหง  มีอาการปวดศีรษะ  หนาวสะทานมากกวามีไข  ไมมี
เหง่ือ  จมูกและริมฝปากแหง  ไอ  ขากเสมหะออกยาก  ล้ินมีฝาขาวบาง  ชีพจรลอยและแนน  

  U79.112 Warm dryness pattern / syndrome  (2.6.14) 
    溫燥證 (温燥证)  Wēn zào zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการรอนแหง  เกิดจากอากาศรอนแหง   อาการคือมีไข  กลัวลมเย็นเล็กนอย  จมูกและริมฝปาก
แหง  กระหายน้ํา  ไอแหง  ขากเสมหะออกยาก  กระสับกระสาย ล้ินมีฝาสีเหลืองบาง  ชีพจรลอยและเตนเร็ว  

  U79.113 Pattern / syndrome of dryness affecting the clear orifice  (2.6.15) 
    燥乾淸竅證 (燥干淸窍证)  Zào gàn qīng qiào zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการตา จมูกและปากแหง  เปนภาวะแหงที่จมกู ปากและตา  ทําใหไมมีน้ํามูก  น้ําลาย  และ
น้ําตา  

  U79.114 Dryness bind pattern / syndrome  (2.6.16) 
    燥結證 (燥结证)  Zào jié zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการทองผูกจากความแหง  เปนภาวะทองผูกที่เกิดจากขาดของเหลวในกระเพาะอาหารและ
ลําไส   



81 
 

  U79.115 Excess fire pattern / syndrome  (2.6.17) 
    實火證 (实火证)  Shí huǒ zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการไฟแกรง   เปนภาวะที่เกิดจากพษิรอนมีกําลังแรง  ซ่ึงมักจะสงผลกระทบตอกระเพาะอาหาร 
ลําไสตับและถุงน้ําดี  มอีาการไขสูง  ปวดศีรษะ  ตาแดง  ขมในปาก  ปากแหง  และชอบด่ืมน้ําเย็น  

  U79.116 Fire-heat pattern / syndrome  (2.6.18) 
    火熱證 (火热证) Huǒ rè zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการจากไฟรอน  เกิดจากถูกพิษรอนจัดจากภายนอกหรือพลังหยางที่รอนกําเริบขึ้นในรางกาย  อาการ
ไดแกเปนไข  กระหายน้ํา  หนาแดง  ตาแดง  ทองผูก  ปสสาวะเหลือง  ล้ินแดง  มีฝาสีเหลือง  ชีพจรเตนเร็ว   

  U79.117 Pattern / syndrome of deficiency fire flaming upward  (2.6.19) 
    虛火上炎證 (虚火上炎证)  Xū huǒ shàng yán zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการสวนบนรอนจากไฟของภาวะพรอง  เกิดจากพลังดานอินของรางกายไมสามารถควบคุมธาตุ
ไฟ  ทําใหเกิดอาการคอแหง  เจ็บคอ  กระสับกระสาย  นอนไมหลับ  เวียนศีรษะ  หอูื้อ  หลงลืม  รอนที่ฝามือ
ฝาเทาและในอก  มีเหง่ือออกเวลากลางคืนขณะนอนหลับ  หรือมีอาการตาแหง  มีแผลที่ล้ินและในปาก  ล้ิน
แหงเหี่ยวมีสีแดง  ชีพจรเล็กแตเตนเร็ว  

  U79.118 Pus pattern / syndrome  (2.6.20) 
    膿證 (脓证)    Nóng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการหนอง  มีน้าํหนองไหลจากบริเวณที่เกิดโรค  มีกล่ินเหม็น  รวมกับอาการไข  กระหายน้ํา  
ล้ินมีฝาเหนียวเหนอะ  ชีพจรล่ืนและเตนเร็ว  

  U79.119 Food accumulation pattern / syndrome   (2.6.21) 
    食積證 (食积证)  Shí jī zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการอาหารไมยอย  เปนภาวะที่มีอาการทองอืดแนนทีบ่ริเวณใตล้ินปหรือบริเวณทอง  อาเจยีน
เปนของเปร้ียว  เบื่ออาหาร  อุจจาระกล่ินเหม็นเหมือนไขเนา  ล้ินมีฝาเหนียวเหนอะ  มีความหมายเชน 
เดียวกันภาวะอาหารอุดกั้น 

 

 U79.12  Other disease cause pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.120 Worm accumulation pattern / syndrome  (2.6.22) 
    蟲積證 (虫积证)  Chóng jī zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการพยาธิอุดตัน   เกิดจากพยาธอิุดตันในลําไส  ทําใหเกิดอาการแนนหรือเจ็บทอง  รางกายซูบ
ผอม  ออนเพลีย  ไมมีแรง  หนาซีด  

  U79.121 Wind-phlegm pattern / syndrome  (2.6.23) 
    風痰證 (风痰证)  Fēng tán zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการลมเสมหะ    เกิดจากลมภายนอกรวมกับเสมหะ  หรือลมจากภายในที่เกิดจากตับกับเสมหะ
อาการไดแกขากเสมหะออกมาเปนฟอง  รูสึกแนนหรือถูกกดที่หนาอก  เวียนศีรษะ  เจ็บตึงที่ศีรษะและตา  
หรือมีเสียงเสมหะในคอ  ชาตามแขนขา  กระทั่งเกิดอาการหมดสติพูดไมได  ตาปดไมลง  และปากเบีย้ว  

  U79.122 Cold-phlegm pattern / syndrome  (2.6.24) 
    寒痰證 (寒痰证)  Hán tán zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเสมหะเย็น   มีอาการไอเสมหะสีขาว  หายใจลําบากหรือหายใจมีเสียงวี๊ด   กลัวหนาวเย็น
ตามแขนขา  ฝาล้ินบางและมีสีขาว  ชีพจรเปนแบบตึงล่ืนหรือตึงแนน  

  U79.123 Heat-phlegm pattern / syndrome  (2.6.25) 
    熱痰證 (热痰证)  Rè tán zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเสมหะรอน   เกดิขึ้นจากเสมหะขุนจับกบัพิษรอนแลวค่ังคางสะสมในปอด  และสงผล
กระทบตอหวัใจ  มีอาการไอ  เสมหะสีเหลือง แนนหนาอก  มีไข  กระหายน้ํา  ใจส่ัน  นอนไมหลับ  ปสสาวะมี
ปริมาณนอยและสีเขม  ล้ินแดงและมีฝาสีเหลืองเหนียวเหนอะ  ชีพจรเปนแบบล่ืนและเตนเร็ว    
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  U79.124 Dryness-phlegm pattern / syndrome  (2.6.26) 
    燥痰證 (燥痰证)  Zào tán zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเสมหะแหง   เกิดจากการจับตัวของพิษรอนแหงและเสมหะขุนในปอด  ทําใหมอีาการไอ
เสมหะเหนียวขากออกยาก  หรือไอมีเสมหะปนเลือด  เจ็บหนาอกเหมือนถกูบีบกด  จมูกและปากแหง  ล้ิน
คอนขางแหง  มีฝาเหนยีว  ชพีจรเล็กบางและเตนแบบติดขัด  

  U79.125 Blood stasis-phlegm pattern / syndrome  (2.6.27) 
    瘀痰證 (瘀痰证)  Yū tán zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเสมหะและเลือดค่ัง   เกิดจากเสมหะขุนจับตัวกับเลือดที่ค่ัง  แลวอุดกั้นการไหลเวียนของชี ่ 
เกิดกอนขึ้นที่รางกายเฉพาะที่และมอีาการเจ็บแปลบๆ  หรือมีอาการชาตามแขนขา  แนนหนาอก  มีเสมหะ
มากหรือมีเสมหะเปนสีแดงคลํ้า  ล้ินมีสีมวงหรือมีจุดสีมวงบนล้ิน  ฝาเหนียว  ชพีจรตึงและเตนแบบติดขัด  

  U79.126 Purulent phlegm pattern / syndrome  (2.6.28) 
        膿痰證 (脓痰证)   Nóng tán zhèng  

    ภาวะ/กลุมอาการเสมหะเปนหนอง  มกีารขากเสมหะออกมาเปนหนอง  
  U79.127 Dampness-phlegm pattern / syndrome  (2.6.29) 
    濕痰證 (湿痰证)  Shī tán zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเสมหะชื้น  เกิดจากการอุดกั้นของเสมหะและความชื้นในปอด  ทําใหเกิดอาการไอ  มีเสมหะ
มาก  หนักตามแขนขา  แนนหนาอก  เบื่ออาหาร  เหนยีวในปาก  ล้ินมีฝาสีขาวเหนียว  ชพีจรล่ืน  

  U79.128 Pattern / syndrome of binding of phlegm and qi  (2.6.30) 
    痰氣互結證 (痰气互结证)  Tán qì hù jié zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเสมหะจับกับชี่  มอีาการซึมเศรา  นอนไมหลับ  ฝนมาก  มีความรูสึกเหมือนมขีองติดคอ  
แนนหนาอก  ขากเสมหะมาก  ล้ินมีฝาขาวเหนยีว  ชีพจรตึงและล่ืน  

  U79.129 Pattern / syndrome of internal harassment of phlegm-heat  (2.6.31) 
    痰熱內擾證 (痰热内扰证)  Tán rè nèi rǎo zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเสมหะรอนรบกวนภายใน    เกิดจากเสมหะและความรอนรบกวนจิตปดกั้นการไหลเวยีน
ของชี่  มีอาการไอมีเสมหะสีเหลืองขน  หายใจลําบาก  เปนไข  กระหายน้ํา  กระสับกระสาย  นอนไมหลับ  ฝน
มาก  ล้ินมีสีแดงและมีฝาสีเหลืองเหนียว  ชีพจรล่ืนและเตนเร็ว 

 

 U79.13  Other disease cause pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.130 Pattern / syndrome of internal block of phlegm-heat  (2.6.32) 
    痰熱內閉證 (痰热内闭证)  Tán rè nèi bì zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเสมหะรอนปดก้ันภายใน    เกิดจากเสมหะและความรอนภายค่ังคางสะสมจนปดกั้นจิตใจ
อาการคือมึนงง  เพอหรือคลุมคล่ัง  ตึงแนนอก  เจ็บแบบรอนผาว  ไอ  หายใจยาก  และมีเสมหะสีเหลืองขน   
เปนไข  กระหายน้ํา  บางรายมีภาวะหมดสติฉับพลันพรอมกับหายใจมีเสียงวี้ด  ล้ินมีสีแดง  มีฝาสีเหลืองเหนียว  
ชีพจรล่ืน  

  U79.131 Pattern / syndrome of phlegm-heat stirring wind  (2.6.33) 
    痰熱動風證 (痰热动风证)  Tán rè dòng fēng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการลมภายในจากเสมหะรอน   มีอาการชักหรือวิงเวียน  รวมกับอาการแนนเหมือนถูกบีบกด
ตรงหนาอก  ไอ  หายใจลําบาก  และมีเสมหะสีเหลืองขน  มีไข  กระหายน้าํ  หรือมีอาการคล่ืนไสอาเจียน   
ล้ินมีสีแดง  มีฝาสีเหลืองเหนียว  ชีพจรล่ืนและเตนเร็ว 

 
  U79.132 Pattern / syndrome of lingering phlegm nodule  (2.6.34) 
    痰核留結證 (痰核留结证)  Tán hé liú jié zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการกอนจากเสมหะ   มีกอนใตผิวหนังโดยเฉพาะอยางยิ่งที่บริเวณคอ  กอนพอขยับได  เปน
กอนกลมและผิวเกล้ียง  ผิวหนังบริเวณที่เปนกอนไมเปล่ียนเปนสีแดง  ไมรอน  และไมเจ็บปวด 
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  U79.133 Pattern / syndrome of blood stasis with wind-dryness  (2.6.35) 
    血瘀風燥證 (血瘀风燥证)  Xuè yū fēng zào zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการลมแหงจากเลือดค่ัง   เปนภาวะที่มีเลือดค่ังแลวทําใหเกิดแหงและลมขึ้นภายในรางกาย   มี
อาการผิวหนังแหงและหลุดลอก  คัน  รวมกับอาการวิงเวียน  แขนขาชา  ล้ินมีสีมวง  หรือมีจุดสีมวงบนล้ิน  
ชีพจรเล็กและเตนแบบติดขัด  

  U79.134 Pattern / syndrome of blood stasis with water retention  (2.6.36) 
    血瘀水停證 (血瘀水停证)  Xuè yū shuǐ tíng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเลือดค่ังและนํ้าติดคาง    เกิดกอนในทองและเจ็บแปลบๆ  ทองบวมโต  ปสสาวะไมคลอง  
ล้ินมีสีมวงหรือมีจุดสีมวงบนล้ิน  ชพีจรเล็กและเตนแบบติดขัด  

  U79.135 Pattern / syndrome of internal obstruction of cold-dampness  (2.6.37) 
    寒濕內阻證 (寒湿内阻证)  Hán shī nèi zǔ zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการพิษเย็นชื้นอุดก้ันภายใน  มอีาการหนักศีรษะและตามเนื้อตัว   ปวดตึงตามขอ  ไมมีเหง่ือ
ออก  บวมที่ใบหนาและแขนขา  ถายอจุจาระเหลว  ถายปสสาวะลํายาก  ล้ินมฝีาสีขาวและชุมชื้น   ชีพจรล่ืน  

  U79.136 Pattern / syndrome of congealing cold with blood stasis  (2.6.38) 
    寒凝血瘀證 (寒凝血瘀证)  Hán níng xiě yū zhèng 

กลุมอาการเลือดค่ังจากพิษเย็น  เกิดจากพิษเย็นอุดกั้นการไหลเวียนของชี่และเลือด  ทําใหเกิดอาการเจ็บปวด
ซ่ึงจะรุนแรงขึ้นเมื่อถูกเย็นและบรรเทาเมื่อไดรับความอบอุน  แขนขาเย็นและเขียวคลํ้า  ในสตรีจะมภีาวะ
ประจําเดือนมาชากวาปกติ  ปวดประจาํเดือนรุนแรง  ประจาํเดือนมีสีคลํ้าและเปนกอนเปนล่ิม   ล้ินมีสีมวง
คลํ้าและมีฝาสีขาว  ชีพจรจมและเตนแบบติดขัด  

  U79.137 Blood cold pattern / syndrome  (2.6.39) 
    血寒證 (血寒证)  Xuè hán zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเย็นในเลือด  เปนภาวะที่พิษเย็นเขาสูเสนเลือดทําใหเลือดไหลเวียนไมสะดวก  เกิดอาการ
เจ็บปวดแบบที่รุนแรงขึ้นเมื่อถูกความเย็นและบรรเทาลงเมื่อไดรับความอบอุน  มือเทาเย็น  ปวดประจําเดือน 
ประจําเดือนมาชา  ประจําเดือนมีสีมวงคลํ้า  ริมฝปากสีเขียวอมมวง   

  U79.138 Pattern / syndrome of retained dampness-heat toxin  (2.6.40) 
    濕熱毒蘊證 (湿热毒蕴证)  Shī rè dú yùn zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการจากพิษรอนชื้นสะสม  มีอาการบวมแดงเปนแผลที่มือเทา  ผิวหนัง  ห ู จมกู  ศีรษะ ใบหนา  
และรอบอวัยวะสืบพันธุ  หรือเปนไข  ดีซาน  สติไมแจมใส  ผิวหนังมีผ่ืนจ้ํา  ปสสาวะขัดแสบ  ล้ินมีสีแดง  ฝา
ล้ินสีเหลืองเหนียว  ชพีจรนิ่มและเตนเร็ว  

  U79.139 Pattern / syndrome of dampness-heat pouring downward  (2.6.41) 
    濕熱下注證 (湿热下注证)  Shī rè xià zhù zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการรอนชื้นลงสูสวนลาง   มีอาการปสสาวะบอยและเจ็บเวลาปสสาวะ  หรือตกขาวเปนสีเหลือง
มีกล่ินเหม็น  มีแผลหนองที่ขา 

 

 U79.14  Other disease cause pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.140 Pattern / syndrome of pestilential toxin pouring downward  (2.6.42) 
    瘟毒下注證 (瘟毒下注证)  Wēn dú xià zhù zhèng 

    ภาวะ/กลุมอาการอัณฑะรอนในโรคคางทูม  มอีาการอัณฑะบวมแดงและเจ็บในผูปวยโรคคางทูม 
 
  U79.141 Wind-toxin pattern / syndrome  (2.6.43) 
    風毒證 (风毒证)   Fēng dú zhèng   

ภาวะ/กลุมอาการผ่ืนลมพิษ   เกิดจากพิษของลมกระทาํตอผิวหนังและกลามเนื้อ   ทาํใหผิวหนังบวมน้ําขึ้น
ฉับพลัน  มอีาการชา  คัน  และเจ็บปวด  หรือเกิดผ่ืนลมพิษบวมแดงขึ้นตามใบหนา  ตา  จมูก  และปาก      
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  U79.142 Wind-fire-heat toxin pattern / syndrome  (2.6.44) 
    風火熱毒證 (风火热毒证)  Fēng huǒ rè dú zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการพิษอักเสบจากลมและไฟรอน   เกิดจากการส่ังสมของพิษลมและไฟรอนค่ังที่ผิวหนังและ
กลามเนื้อ  ทําใหเกิดเปนตุมฝตางๆ  มีอาการคัน  ชา  แสบรอน  หรือมหีนองและเปนแผล  รวมกับมีไขสูง  ล้ิน
มีสีแดงก่ํา  ฝาล้ินสีเหลืองน้ําตาล  ชีพจรเปนแบบกระแทกและเตนเร็ว  

  U79.143 Fire toxin pattern / syndrome  (2.6.45) 
    火毒證 (火毒证)   Huǒ dú zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการพิษอักเสบจากไฟรอน  เกิดจากพิษไฟค่ังในผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิว   ทําใหบริเวณนั้นเกิด
อาการบวม  ปวดแสบปวดรอน  แลวมหีนองเกิดขึ้น  รวมกับอาการไข  กระหายน้ํา  ล้ินสีแดงและมีฝาเหลือง  
ชีพจรเตนเร็ว  

  U79.144 Pattern / syndrome of inward invasion of fire toxin  (2.6.46) 
    火毒內陷證 (火毒内陷证)  Huǒ dú nèi xiàn zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการพิษไฟแทรกเขาภายใน    เกิดจากพิษไฟแทรกเขาสูอวัยวะภายใน   ทําใหเกิดอาการไขสูง 
กระหายน้ํา  เพอคล่ัง  ทองผูก  ปสสาวะสีเขม  ล้ินสีแดงก่ําและมีฝาเหลือง  ชพีจรจมและเตนเร็ว  

  U79.145 Yin toxin pattern / syndrome  (2.6.47) 
    陰毒證 (阴毒证)   Yīn dú zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการพิษอักเสบที่สังกัดอิน   เกิดจากพิษเย็นที่สังกัดอินส่ังสมขึน้ในรางกาย    มีอาการบวมเจ็บ
เฉพาะบริเวณ แตอาการจะบรรเทาเมื่อประคบอุน  ไมกลัดหนองและแตกเปนแผล  หรืออาจมีกล่ินหนองจางๆ  
รวมกับอาการกลัวหนาวและแขนขาเย็น   ล้ินมีฝาสีขาว  ชีพจรจม 

 
  U79.146 Pattern / syndrome of inward attack of snake venom  (2.6.48) 
    蛇毒內攻證 (蛇毒内攻证)  Shé dú nèi gōng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการจากพิษง ู   เกิดจากงูกัด  พิษงูเขาสูอวัยวะภายใน  มีอาการปวดศีรษะ  วิงเวียน  แนน
หนาอก  หายใจขัด  มีเหง่ือเย็นๆ ออก  แขนขาเย็น  หรือหมดสติ  

  U79.147 Calculus obstruction pattern / syndrome  (2.6.49) 
    石阻證 (石阻证)  Shí zǔ zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการจากน่ิวอุดตัน   เกิดจากกอนนิ่วอุดตัน  ทาํใหเกิดอาการปวดแนนหรือปวดบิดที่บริเวณใต
ชายโครงดานขวาหรือปวดเอวราวไปยังทองนอย  

  U79.148 Wind-cold pattern / syndrome  (2.6.50) 
    風寒證 (风寒证)  Fēng hán zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการถูกลมเย็น   เกิดจากลมเย็นจากภายนอกมากระทบ   มอีาการกลัวหนาว  มีไขไมสูงนัก  
ปวดศีรษะ  ปวดตามเนื้อตัว  ไมมีเหง่ือออก  คัดจมูกน้ํามกูใสไหล  ฝาล้ินมีสีขาวบางและชุม  ชีพจรลอย  

  U79.149 Wind-heat pattern / syndrome  (2.6.51) 
    風熱證 (风热证)  Fēng rè zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการถูกลมรอน   เกิดจากลมรอนจากภายนอกมากระทบ  มอีาการไข  กลัวเย็นเล็กนอย  ไอ 
กระหายน้ํา  ล้ินมีสีแดงที่ปลายล้ินหรือขอบล้ิน  ฝาสีเหลืองบาง  ชพีจรลอยและเตนเร็ว 

 

 U79.15  Other disease cause pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.150 Wind-fire pattern / syndrome  (2.6.52) 
    風火證 (风火证)  Fēng huǒ zhèng 

    ภาวะ/กลุมอาการถูกลมและไฟ   เกิดจากลมและไฟ (หรือความรอนที่รุนแรง) จากภายนอกมากระทบ  
  U79.151 Wind-dampness pattern / syndrome  (2.6.53) 
    風濕證 (风湿证)  Fēng shī zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการจากถูกลมชื้น   เกิดจากลมชื้นจากภายนอกมากระทบ  มีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตัว  หนัก
เนื้อหนักตัว  ปวดตามขอ  และขอเคล่ือนไหวไมไดตามปกติ 
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  U79.152 Wind-dryness pattern / syndrome  (2.6.54) 
    風燥證 (风燥证)  Fēng zào zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการจากถูกลมแหง   เกดิจากลมแหงจากภายนอกมากระทบ  มีอาการปวดศีรษะ  เปนไข กลัว
ลม  ไมมีเหง่ือออก  จมกูริมฝปากและคอแหง  ไอแหง  ฝาล้ินบางและแหง  

  U79.153 Heat toxin pattern / syndrome  (2.6.55) 
    熱毒證 (热毒证)  Rè dú zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการพิษอักเสบจากรอน   เกิดการสะสมของพิษรอนจนเกิดเปนพิษอักเสบ  อาการคือเปนฝ  
แผล  และเปนผ่ืน   

  U79.154 Dampness toxin pattern / syndrome  (2.6.56) 
    濕毒證 (湿毒证)  Shī dú zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการจากพิษอักเสบจากชืน้   เกิดจากความชื้นสะสมแลวเกิดเปนพิษอักเสบ  พิษอกัเสบจากชื้น
จะมีการดําเนินของโรคเปนเวลานาน  สภาวะของโรครักษาใหหายยาก  และมีส่ิงขับแบบขุนขน  

  U79.155 Cold-dampness pattern / syndrome  (2.6.57) 
    寒濕證 (寒湿证)  Hán shī zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการจากเย็นและชื้น   (1) ภาวะที่เกิดจากการไหลเวยีนของชีแ่ละเลือดถูกอุดกั้นโดยความเย็น
และชื้น  มอีาการปวดตามขอ  กลามเนื้อ  และกระดูก  (2) ภาวะที่เกดิจากความชื้นแทรกเขามามและ
กระเพาะอาหารและความเย็นเขาทําลายหยางของมาม  หรือหยางของไตและมามพรอง  ทําใหน้ําค่ังคาง
ภายในรางกาย  มีอาการกลัวหนาว  แขนขาเย็น  ทองอืดแนนทอง  ทองเสีย  หรือมีอาการบวมน้ํา  

  U79.156 Dampness-heat pattern / syndrome  (2.6.58) 
    濕熱證 (湿热证)  Shī rè zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการรอนชื้น   เกิดจากรอนและชื้นที่มาจากภายนอกหรือเกิดขึ้นภายใน  มอีาการแตกตางกันไป
ตามตําแหนงที่เกิดโรค  เชน  เกิดดีซานในกรณีที่รอนชื้นสะสมในตับและถุงน้ําดี  มภีาวะตกขาวหรือเปนมุตกิด
ในกรณีที่รอนชื้นลงสูสวนลางของรางกาย   ทองเสียเมื่อลําไสมีภาวะรอนชื้น  เปนตน  

  U79.157 Yin summerheat pattern / syndrome  (2.6.59) 
    陰暑證 (阴暑证)  Yīn shǔ zhèng 

ภาวะ / กลุมอาการถูกเย็นในขณะอากาศรอนจัด   เกิดขึ้นเมื่ออากาศรอนจัดแลวด่ืมเคร่ืองด่ืมที่เย็นจัดหรือถูก
ลม  อาการคือมีไข  ปวดศีรษะ  กลัวเย็น  ไมมีเหง่ือออก  ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว  บางรายอาจอาเจยีน  ปวด
ทอง  ทองเสีย  

  U79.158 Phlegm-dampness pattern / syndrome  (2.6.60) 
    痰濕證 (痰湿证)  Tán shī zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเสมหะจากความชื้น  เกิดจากการสะสมของความชื้นขึ้นเปนเสมหะ  มีอาการตางไปตาม
ตําแหนงที่เกิดโรค  เชน  เมื่อเสมหะอุดกั้นในปอดจะมีอาการไอ  มีเสมหะสีขาว  และแนนหนาอก   เมื่อเสมหะ
สะสมในมามจะมีอาการแนนที่ใตล้ินป  รับประทานอาหารไดนอย  เหนียวในปาก  ทั้งนี้จะพบอาการแสดงออก
โดยทั่วไปของภาวะเสมหะชื้น  ไดแก  ล้ินมีฝาเหนียวสีขาว  ชีพจรล่ืน 

 
 U79.2  Pattern identification / syndrome differentiation by qi-blood  
 
 U79.21  Other qi-blood pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.210 Pattern / syndrome of depressed qi transforming into fire  (2.7.12) 
    氣鬱化火證 (气郁化火证)  Qì yù huà huǒ zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชี่ค่ังทําใหไฟกําเริบ   มีอารมณซึมเศรา  หงุดหงิด  โมโหงาย  ตึงแนนและรูสึกเจ็บรอนในอก  
ล้ินมีสีแดงและมีฝาสีเหลือง      
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  U79.211 Pattern / syndrome of congealing cold with qi stagnation  (2.7.13) 
    寒凝氣滯證 (寒凝气滞证)  Hán níng qì zhì zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชี่ติดขัดจากพิษเย็น   เกิดจากพิษเย็นขัดขวางการไหลเวียนและการทํางานของชี่  ทาํใหเกิด
อาการปวดตางๆ เชน ปวดตามเนื้อตัว ปวดศีรษะ ปวดที่กานคอคอแข็ง ปวดหลัง  ปวดเอว ปวดใตล้ินปและ
ทอง  ปวดตามแขนขาและตามขอ  ซ่ึงอาการปวดจะบรรเทาเมื่อไดรับความอบอุน    

 
  U79.212 Sunken middle qi pattern / syndrome  (2.7.14) 
    中氣下陷證 (中气下陷证)  Zhōng qì xià xiàn zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการจงชี่ทรุดลง   รูสึกถวงหนักที่บริเวณใตล้ินปในทอง  ทองรวงเร้ือรัง  กระทั่งมีภาวะลําไส
หยอนออกมาจากปากทวาร  อวัยวะภายในหยอน 

 
  U79.213 Pattern / syndrome of qi deficiency with failure to constrain  (2.7.15) 
    氣虛不攝證    (气虚不摄证) Qì xū bù shè zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชี่พรองไมสามารถเก็บกักของเหลว    มีอาการแสดงเชน  ฝนเปยก  กล้ันปสสาวะไมได  
เหง่ือออกเอง  มีเลือดออก  หนาซีดหมอง  ออนเพลียไมมีแรง  ล้ินอวบซีด  ชีพจรออน เปนตน  

 
  U79.214 Qi deficiency fever pattern / syndrome  (2.7.16) 
    氣虛發熱證 (气虚发热证)  Qì xū fā rè zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการรอนจากชี่พรอง   มีไขตํ่าๆ อยูไมหาย  เมื่อออกแรงอาการไขจะชัดขึ้น  รวมกับอาการ
ออนเพลีย  ไมมีแรง  หายใจส้ัน  ล้ินซีด  ชีพจรออน  

  U79.215 Pattern / syndrome of qi deficiency with dampness obstruction  (2.7.17) 
    氣虛濕阻證 (气虚湿阻证) Qì xū shī zǔ zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชื้นอุดก้ันจากชี่พรอง   มีอาการเซ่ืองซึม  ออนเพลีย  รับประทานอาหารไดนอย หายใจส้ัน 
หนักศีรษะและเนื้อตัว  ทองอืด  ทองรวง  ชีพจรล่ืนและออน 

 
  U79.216 Pattern / syndrome of qi deficiency with water retention  (2.7.18)  
    氣虛水停證 (气虚水停证)  Qì xū shuǐ tíng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการนํ้าค่ังจากชี่พรอง   มีอาการบวมน้ําตามแขนขา  ปสสาวะไมคลอง  หนักศีรษะและเนื้อตัว 
ตึงเจ็บหรือรูสึกเหมือนกับถกูกดทับที่หนาอก  ใตล้ินป  หรือทอง  ล้ินซีดและมีฝาชุมฉ่ํา 
 

  U79.217 Pattern / syndrome of qi deficiency with external contraction  (2.7.19) 
    氣虛外感證 (气虚外感证)  Qì xū wài gǎn zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชี่พรองและพิษภัยภายนอกแทรกเขา   มีอาการจากทั้งภาวะชี่พรองและภาวะภายนอก
รวมกัน  ไดแก  กลัวหนาว  เปนไข  มีเหง่ือออกเอง  ปวดศีรษะ  คัดจมูก  เสียงพูดแผวเบา  ออนเพลีย  และ
หายใจส้ัน 

 
  U79.218 Pattern / syndrome of dual deficiency of qi and yin  (2.7.20) 
    氣陰兩虛證 (气阴两虚证)  Qì yīn liǎng xū zhèng; 

    氣陰虧虛證 (气阴亏虚证)  Qì yīn kuī xū zhèng  

ภาวะ/กลุมอาการชี่และอินพรอง  มีอาการออนเพลีย  ไมมีแรง  หายใจส้ัน  ไมอยากพูดจา  ปากแหงคอแหง 
กระวนกระวาย  กระหายน้ํา  แกมแดงในเวลาบาย  ปสสาวะนอย  ทองผูก  ซูบผอม  ล้ินแหงและไมคอยมีฝา 
ชีพจรเปนแบบพรอง 

 
  U79.219 Blood deficiency pattern / syndrome  (2.7.21) 
    血虛證 (血虚证)  Xuè xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเลือดพรอง  เปนภาวะขาดเลือดทําใหหลอดเลือดไมมีเลือดมาหลอเล้ียง  มีอาการเวยีน
ศีรษะ  ตาลาย  ใจส่ัน  ฝนมาก  มอืเทาชา  ในสตรีมีประจําเดือนมานอย  สีจาง  หรือประจําเดือนไมมา 
ใบหนา  หนังตา  ริมฝปาก  เล็บและล้ินมีสีขาวซีด  ชพีจรเล็ก  
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 U79.22  Other qi-blood pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.220 Blood collapse pattern / syndrome  (2.7.22) 
    血脫證 (血脱证)  Xuè tuō zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเสียเลือด  เปนภาวะวิกฤตจากการที่มีเลือดออกในปริมาณมากอยางเฉียบพลัน  หรือเลือดออก
เร้ือรัง  ทําใหเกิดอาการหนาซีดขาว  ใจส่ัน  ชีพจรแผวเบา  หรือเปนแบบกลวง    

  U79.221 Blood stasis pattern / syndrome  (2.7.23) 
    血瘀證 (血瘀证)  Xuè yū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเลือดค่ังอุดก้ัน  มีล่ิมเลือดอุดกั้นภายในทําใหเลือดไหลเวียนไมสะดวก อาการคือเจ็บแปลบๆ 
ตําแหนงที่ปวดคงที่  กดเจ็บ  บวม  มีเลือดออก  ผิวหนังเปนเกล็ด  ริมฝปาก  เล็บ  และล้ินมีสีมวงคลํ้า  ชพีจร
ติดขัด  

  U79.222 Blood amassment pattern / syndrome  (2.7.24) 
    蓄血證 (蓄血证) Xù xuè zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเลือดค่ังสะสมภายใน  เกิดจากเลือดค่ังสะสมอยูภายในเสนลมปราณหรือในอวัยวะภายใน   
เชน  เลือดค่ังในมดลูก  จะมีอาการตึงเจ็บที่บริเวณทองนอย  ส่ันสะทาน  และเปนไข  เพอหรือมีความผิดปกติ
ทางจิตอื่นๆในเวลากลางคืน  ในกรณีที่เลือดค่ังในจงเจียวจะมีอาการเจ็บและตึงบริเวณใตล้ินป  เปนตน 

 
  U79.223 Blood heat pattern / syndrome  (2.7.25) 
    血熱證 (血热证)  Xuè rè zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการรอนในเลือด  เปนภาวะไฟรอนลุกลามขึ้นภายในสงผลกระทบตอสวนของเลือด  ทําใหเกิด
อาการตัวรอน  กระหายน้ํา  ออกผ่ืนจ้ํา  เลือดกําเดาไหล  อาเจียนเปนเลือด  ล้ินสีแดงเขม  ชีพจรเร็ว  

  U79.224 Pattern / syndrome of dual deficiency of qi and blood  (2.7.26) 
    氣血兩虛證 (气血两虚证)  Qì xuè liǎng xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชี่และเลือดพรอง    เกิดจากชี่พรองไมสามารถผลักดันการไหลเวียนของเลือดไดตามปกติ  ทําให
รางกายขาดเลือดมาหลอเล้ียง  อาการสําคัญไดแกหนาซีดขาวหรืออมเหลือง  เวียนศีรษะ  ตาลาย  หายใจเบา      
ไมอยากพูด  ออนเพลีย  ไมมีแรง  เหง่ือออกเอง  ใจส่ัน  นอนไมหลับ  ล้ินซีดและนิ่ม  ชีพจรเล็กและเตนออน  

  U79.225 Qi-blood disharmony pattern / syndrome  (2.7.27) 
    氣血失調證 (气血失调证)  Qì xuè shī tiáo zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชี่และเลือดเสียสมดุล   มีอาการออนเพลีย  ไมมีแรง  หายใจส้ัน  หนาซีดหรือขาว  หรือ
เหลืองซีด  เวียนศีรษะ  ตาลาย  ริมฝปากและเล็บซีด  ใจส่ัน  นอนไมด้ิน  ล้ินซีด  และชีพจรเตนออน  

  U79.226 Pattern / syndrome of qi deficiency with blood stasis  (2.7.28) 
    氣虛血瘀證 (气虚血瘀证)  Qì xū xuè yū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเลือดค่ังจากชีพ่รอง  เกิดจากชี่พรองไมมีแรงกระตุนทาํใหการไหลเวยีนของเลือดติดขัด  อาการ
สําคัญคือหนาซีดขาวหรือคลํ้า  ออนเพลีย  ไมมแีรง  หายใจเบา  ๆ ไมอยากพูดจา  เจ็บแบบแปลบ  ๆ ตําแหนงที่เจบ็อยู
กับที ่  ล้ินมีสีมวงจางหรือมปีานสีมวง  ชพีจรเตนแบบติดขัด  

  U79.227 Pattern / syndrome of qi stagnation and blood stasis  (2.7.29) 
    氣滯血瘀證 (气滞血瘀证)  Qì zhì xuè yū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเลือดค่ังจากชี่ติดคาง  เกิดจากชี่ไหลเวียนไมคลองทําใหการไหลเวียนของเลือดติดขัดตามไปดวย 
ที่บริเวณหนาอก  ชายโครง  ใตล้ินป  หรือทองมีอาการตึงเจ็บ  เจ็บแปลบ  หรือมีกอนเกิดขึ้นเปนพักๆ  ล้ินมีสีมวง
หรือมีจุดจ้ํา  ชีพจรตึงและเตนแบบติดขัด  

  U79.228 Pattern / syndrome of qi collapse following bleeding  (2.7.30) 
    氣隨血脫證 (气随血脱证)  Qì suí xuè tuō zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชี่ออกขางนอกตามการเสียเลือด  เปนภาวะที่ติดตามมาหลังการเสียเลือดปริมาณมาก   ทําให 
หยางชี่เสียออกนอกรางกายตามไปดวย  มีอาการหนาซีดขาว  มือเทาเย็นเฉียบ  เหง่ือออกทวมตัว  หรือถึงกับเปน
ลมหมดสติ   ล้ินซีด  ชีพจรแผวเบาจนแทบจะจับไมได  หรือชีพจรอาจลอยและแตกกระจาย   
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    U79.229  Pattern / syndrome of qi failing to control the blood  (2.7.31)  
    氣不攝血證 (气不摄血证)  Qì bù shè xuè zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชี่ไมเก็บกักเลือด  เปนภาวะที่ชี่พรองจนไมสามารถเก็บกับเลือด  ทําใหเลือดไหลออกนอกหลอด
เลือด มีอาการอาเจียนเปนเลือด ถายอุจจาระเปนเลือด มีเลือดออกทางชองคลอด เปนจ้ําเลือดใตผิวหนัง หายใจต้ืน
ออนเพลียไมมีแรง  หนาซีดขาว  ล้ินซีด  ชีพจรเล็กและออน 

 

 U79.23  Other qi-blood pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.230 Pattern / syndrome of blood deficiency complicated by stasis  (2.7.32) 
    血虛挾瘀證 (血虚挟瘀证)  Xuè xū xié yū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเลือดพรองรวมกับเลือดค่ัง   มีอาการหนาซีดขาวหรือเหลือง  เวยีนศีรษะตาลาย  ใจส่ัน  
ฝนมากจนสงผลกระทบตอการนอน  เจ็บแปลบเฉพาะที่และตําแหนงเจ็บอยูคงที่  ในสตรีมีภาวะประจําเดือน
มานอย  สีมวงคลํ้า  หรือมกีอนมีล่ิมปน  ปวดประจําเดือน  ประจําเดือนไมมา  ล้ินมีสีมวงหรือมีจุดจ้าํ  ชีพจร
เล็กและเตนติดขัด 

 
  U79.231 Pattern / syndrome of blood deficiency and congealing cold  (2.7.33) 
    血虛寒凝證 (血虚寒凝证)  Xuè xū hán níng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเลือดพรองรวมกับถูกเย็น  เกิดจากเลือดพรองและพษิเย็นจับแข็ง  ทําใหเลือดไหลเวียนไม
คลอง  มีอาการหนาสีเหลืองซีด  เวียนศีรษะ  ตาลาย  ริมฝปากมวงคลํ้า  มือเทาไมอุน  มีอาการเจ็บแบบเย็น
และชาไมรูสึกเฉพาะที่  ในสตรีมีภาวะประจําเดือนมาชากวาปกติ  และมีปริมาณนอย  สีเขม  หรือมีล่ิมปน  
ปวดประจาํเดือน  ประจําเดือนไมมาตามปกติ  ฝามีสีขาว  ชพีจรจมและเล็ก 

 
  U79.232 Pattern / syndrome of blood deficiency and wind-dryness  (2.7.34) 
    血虛風燥證 (血虚风燥证)  Xuè xū fēng zào zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเลือดพรองรวมกับลมแหง  เปนภาวะที่เลือดพรองทําใหแหงแลวเกิดลม  ผิวหนังขาดการ
หลอเล้ียง  อาการแสดงไดแกผิวหนังหยาบแหงและหลุดลอก  ผมเสียและหลุดรวง  ชาตามผิวหนัง  มือเทาเกร็ง  
หนาหมอง  เล็บซีด  เวียนศีรษะ  ตาลาย  ล้ินซีด  ชพีจรเล็ก  

  U79.233 Pattern / syndrome of blood deficiency engendering wind  (2.7.35) 
    血虛生風證 (血虚生风证)  Xuè xū shēng fēng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเกิดลมภายในจากเลือดพรอง  เกิดจากเลือดตับพรอง ทําใหเกิดลมจากภาวะพรองกอกวน
ภายใน  มีอาการเวียนศีรษะ  แขนขาส่ัน  ชา  คัน  เกร็ง  กลามเนื้อกระตุก  รวมกับอาการเลือดพรองดวย  

 
 U79.3  Pattern / syndrome differentiation by fluid - humor 
 
 U79.30  Fluid-humor pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.300 Phlegm pattern / syndrome  (2.8.2)  
    痰證 (痰证)   Tán zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการจากถาน (เสมหะขุนขนหรือเสลด)  เกิดจากเสลดอุดกั้นภายใน  หรือกระจายไปตามรางกาย
อาการแสดงไดแกไอหอบ  เสมหะมาก  รูปรางอวน  วิงเวียน  วิกลจริต  ฟนเฟอน  หลงลืม  ลมชัก  หรือพบกอนที่
มีลักษณะกลมผิวเกล้ียง  ล้ินมีฝาเหนียว  ชีพจรล่ืน  

  U79.301 Fluid retention pattern / syndrome  (2.8.3) 
    飮證 (飮证)   Yǐn zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการอิน (เสมหะใส) ค่ังคาง  มีอาการเวยีนศีรษะ  แนนหนาอกและใตล้ินป  อาเจยีนเปน
ของเหลวใส  ล้ินมีฝาเหนยีว  ชีพจรตึง  

  U79.302 Water retention pattern / syndrome  (2.8.4) 
    水停證 (水停证)  Shuǐ tíng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการนํ้าค่ังคาง  เกิดจากน้าํค่ังคางภายในรางกาย   มีอาการบวมน้ํา  ปสสาวะนอย  ทองมานน้าํ  
ล้ินมีฝาสีขาวล่ืน  ชีพจรนิ่ม 
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  U79.303 Humor collapse pattern / syndrome  (2.8.5) 
    液脫證 (液脱证)  Yè tuō zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเสยีนํ้า  เกิดจากขาดน้ํา  มีอาการริมฝปากแหงแตก  ผิวแหงเหี่ยว  ขอบตาลึก  หูอื้อ 
ปสสาวะนอย  อุจจาระแหง  ล้ินมีสีแดงคอนขางแหง  ชีพจรเล็กและเตนออน  

  U79.304 Fluid-humor deficiency pattern / syndrome  (2.8.6) 
    津液虧虛證 (津液亏虚证)  Jīnyè kuī xū zhèng; 

    津液虧損證 (津液亏损证)  Jīnyè kuī sǔn zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการของเหลว (จินเย) พรอง  เปนภาวะของเหลวพรอง   อวัยวะภายใน  เนื้อเยื่อ  และชองทวารตางๆ 
ขาดความชุมชื้น   อาการแสดงไดแกปาก  จมูก  ริมฝปาก  ล้ิน  และผิวหนังแหง  ปสสาวะนอย  อุจจาระแหง   

  U79.305 Fluid-qi deficiency pattern / syndrome  (2.8.7) 
    津氣虧虛證 (津气亏虚证)  Jīn qì kuī xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการของเหลวและชี่พรอง  เกิดจากทั้งชี่และของเหลวในรางกายพรอง  มีอาการเซ่ืองซึม  
หายใจส้ันและถี่   กระหายน้ํา  ผิวแหง   ล้ินมีสีแดงและมีฝาแหง   ชีพจรเล็กและเตนออน   

  U79.306 Pattern / syndrome of qi stagnation with water retention  (2.8.8) 
    氣滯水停證 (气滞水停证)  Qì zhì shuǐ tíng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการนํ้าค่ังคางจากชี่ติดขดั  เกิดจากการไหลเวียนของชี่ติดขัด  ทําใหน้ําค่ังคางภายใน  มีอาการ
แขนขาบวมน้ํา  ปสสาวะไมคลอง  หนักศีรษะและเนื้อตัว  ตึงแนนและเจบ็ที่บริเวณหนาอก  ชายโครง  และใต
ล้ินป  ล้ินซีด  มีฝาสีขาวล่ืน  ชีพจรจึงและเตนเนิบชา  

  U79.307 Pattern / syndrome of fluid retention in the chest and hypochondrium  (2.8.9) 
    飮停胸脅證 (飮停胸胁证)  Yǐn tíng xiōng xié zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการของเหลวค่ังคางในปอด   เปนภาวะที่มีของเหลวค่ังคางในปอด  ทาํใหการไหลเวยีนของชี่
ติดขัด  มีอาการตึงแนนและเจ็บที่หนาอกและชายโครง  เมื่อไอขากเสมหะจะเจ็บรุนแรงขึ้น  หายใจหอบถี ่ 
หรือมีอาการเวียนศีรษะ  เมื่อพลิกตัว  หายใจ  หรือลากดึงหนาอกและชายโครงจะทําใหเจ็บขึ้น  ฝาล้ินสีขาว
ชุม  ชีพจรตึง  

  
  U79.308 Pattern / syndrome of mutual contention of wind and water  (2.8.10) 
    風水相搏證 (风水相搏证)  Fēng shuǐ xiāng bó zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการจากลมกระทบนํ้า   เกิดจากพิษลมรุกเขาปอด   ทาํใหไมสามารถกระจายชีแ่ละพาชี่เขามา
ในรางกายไดตามปกติ  สงผลทําใหน้ําค่ังคางอยูในผิวหนัง  มีอาการบวมน้ําที่ศีรษะและใบหนาอยางฉับพลัน  
จากนั้นจะกระจายไปทัว่ทั้งตัว  รวมกับอาการกลัวหนาว  เปนไข  ไมมีเหง่ือออก  ปสสาวะนอย  ล้ินมีฝาสีขาว
บาง  ชีพจรลอย 

 
 U79.4  Pattern identification / syndrome differentiation by visceral organs 
 
 U79.40  Heart diseases pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.400 Heart qi deficiency pattern / syndrome  (2.9.3) 
    心氣虛證 (心气虚证)  Xīn qì xū zhèng; 

    心氣不足證 (心气不足证)  Xīn qì bù zú zhèng; 

    心氣虧虛證 (心气亏虚证)  Xīn qì kuī xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชี่ของหัวใจพรอง  มอีาการใจส่ัน  นอนไมหลับ  ฝนมาก  หลงลืม  เวียนศีรษะ  ตาลาย  สี
หนาไมสดชื่น  ล้ินซีด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 
 

  U79.401 Heart blood deficiency pattern / syndrome  (2.9.4) 
    心血虛證 (心血虚证)   Xīn xuè xū zhèng; 

    心血不足證 (心血不足证)  Xīn xuè bù zú zhèng; 

    心血虧虛證 (心血亏虚证)  Xīn xuè kuī xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเลือดของหัวใจพรอง  เกิดจากเลือดพรองไมสามารถหลอเล้ียงจิตไดตามปกติ  มีอาการ 
ใจส่ัน  นอนไมหลับ  ฝนมาก  ความจําไมดี  เวียนศีรษะ  ตาลาย  ใบหนาไมมีสีเลือด  ล้ินซีด  ชีพจรเล็ก  

  U79.402 Pattern / syndrome of dual deficiency of heart qi and blood  (2.9.5) 
    心氣血兩虛證 (心气血两虚证)  Xīn qì xuè liǎng xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชี่และเลือดของหัวใจพรอง   เกิดจากทั้งชี่และเลือดพรองทําใหไมสามารถหลอเล้ียงหัวใจ
และจิต  มีอาการใจส่ัน  หายใจส้ัน  ออนเพลีย  ไมมีแรง  เวียนศีรษะ  หลงลืม  ฝนมากจนรบกวนการนอน 
หนาซีด  ล้ินซีด  ชีพจรเล็กและเตนออน 

 
  U79.403 Pattern / syndrome of heart deficiency with timidity  (2.9.6) 
    心虛膽怯證 (心虚胆怯证) Xīn xū dǎn qiè zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการขลาดกลัวจากชีห่ัวใจพรอง   เปนภาวะชีข่องหัวใจพรองทําใหชี่ของถุงน้ําดีไมสงบนิ่ง  มี
อาการใจส่ัน  นอนไมหลับ  ขลาดกลว  ตกใจงาย  เวียนศีรษะ  แนนหนาอก  ล้ินซีด  ชีพจรออนหรือเตนรัว  

  U79.404 Heart yin deficiency pattern / syndrome  (2.9.7) 
    心陰虛證 (心阴虚证)  Xīn yīn xū zhèng; 

    心陰不足證 (心阴不足证) Xīn yīn bù zú zhèng; 

    心陰虧虛證 (心阴亏虚证)  Xīn yīn kuī xū zhèng 

ภาวะ / กลุมอาการอินของหัวใจพรอง   เปนภาวะของเหลวที่สังกัดอินพรอง  ทําใหเกิดความรอนจากพรอง
กอกวนภายใน  อาการสําคัญคือใจส่ัน  กระวนกระวาย  นอนไมหลับ  ฝนมาก  รอนฝามอืฝาเทา  รอนในอก 
ไขตํ่าๆ ตอนบายหรือหัวคํ่า  มีเหง่ือออกกลางคืนขณะนอนหลับ  ล้ินแดง  ฝานอย  ชพีจรเล็กและเตนเร็ว  

 
  U79.405 Heart yang deficiency pattern / syndrome  (2.9.8) 
    心陽虛證 (心阳虚证)   Xīn yáng xū zhèng; 

    心陽不足證 (心阳不足证)  Xīn yáng bù zú zhèng; 

    心陽虧虛證 (心阳亏虚证)  Xīn yáng kuī xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการหยางของหัวใจพรอง  เปนภาวะที่หยางของหัวใจพรองลงจนไมสามารถใหความอบอุนและ
ผลักดันการไหลเวียนของชี่และเลือด  อาการสําคัญคือใจส่ัน  ใจเตนรัว  แนนหรือเจ็บหนาอก  กลัวหนาว  แขน
ขาเย็น  ริมฝปากและล้ินซีดหมองคลํ้า   

  U79.406 Heart yang collapse pattern / syndrome  (2.9.9) 
    心陽虛脫證 (心阳虚脱证)  Xīn yáng xū tuō zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการหยางของหัวใจพรองจนหลุดออกภายนอก  เปนภาวะวิกฤตเกิดจากหยางของหวัใจพรอง
จนถึงขีดสุด  หยางชี่จะทะลักออกภายนอก  อาการสําคัญคือมีเหง่ือเย็นทะลักออกอยางฉับพลัน  แขนขาเย็น
เฉียบ  ไมคอยรูสึกตัว  หนาซีดขาว  ใจส่ัน  เจ็บหนาอก  ชีพจรแผวจนแทบจะจบัไมได  

  U79.407 Pattern / syndrome of heart fire flaming upward  (2.9.10) 
    心火上炎證 (心火上炎证)  Xīn huǒ shàng yán zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการไฟของหัวใจรอนขึ้นขางบน  อาการแสดงไดแกเปนแผลในปาก  หงุดหงิดงาย  นอนไมหลับ 
และปลายล้ินแดง 

 
  U79.408 Intense heart fire pattern / syndrome  (2.9.11) 
    心火熾盛證 (心火炽盛证)  Xīn huǒ chì shèng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการไฟของหัวใจกําเริบ  เปนภาวะที่ไฟของหัวใจกําเริบรุนแรงสงผลตอจิต  ทําใหเปนไข  
กระหายน้ํา  กระสับกระสาย  นอนไมหลับ  ในรายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการคลุมคล่ัง  พูดเพอเจอ  ภาวะนี้
จะมีปลายล้ินเปนสีแดงและมีฝาสีเหลือง  ชีพจรเตนเร็วและเปนแบบล่ืน    
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  U79.409 Pattern / syndrome of heat harassing the heart spirit  (2.9.12) 
    熱擾心神證 (热扰心神证)  Rè rǎo xīn shén zhèng 

    ภาวะ/กลุมอาการความรอนรบกวนจิต  มีความหมายเชนเดียวกับภาวะ/กลุมอาการไฟของหวัใจกาํเริบ 
 
 U79.41  Other heart diseases pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.410 Pattern / syndrome of transmission of heart heat to the small intestine  (2.9.13) 
    心移熱小腸證 (心移热小肠证)  Xīn yí rè xiǎo cháng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการความรอนจากหัวใจยายสูลาํไสเล็ก   เกิดจากความรอนของหัวใจรุนแรงและกระจายไปยัง
ลําไสเล็ก  มีไข  กระหายน้าํ  กระสับกระสาย  มีแผลเจ็บในปาก  ปสสาวะนอยมีสีเขม  หรือเจ็บเวลาปสสาวะ  
กระทั่งปสสาวะเปนเลือด   ปลายล้ินแดงและมีฝาเหลือง  ชีพจรเร็ว  

  U79.411 Heart blood stasis (obstruction) pattern / syndrome  (2.9.14) 
    心血瘀阻證 (心血瘀阻证)  Xīn xuè yū zǔ zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเลือดค่ังอุดก้ันหัวใจ   เกิดจากการไหลเวียนในหลอดเลือดหัวใจติดขัด   มีอาการใจส่ันและ
เจ็บแบบแปลบทีบ่ริเวณหนาหวัใจ  มีความหมายเดียวกับภาวะ/กลุมอาการหลอดเลือดหัวใจอุดตัน 

 
  U79.412 Heart vessel obstruction pattern / syndrome  (2.9.15) 
    心脈痹阻證 (心脉痹阻证)  Xīn mài bì zǔ zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการหลอดเลือดหัวใจอุดตัน  มีอาการใจส่ัน  ใจเตน  เจบ็แนนหนาอกและบริเวณหัวใจ  ซ่ึงอาจ
ราวไปยังไหลหรือแขน  ชีพจรเตนผิดจังหวะ 

 
  U79.413 Pattern / syndrome of phlegm clouding the heart spirit  (2.9.16) 
    痰蒙心神證 (痰蒙心神证)  Tán méng xīn shén zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเสมหะครอบคลุมจิต   มีอาการมึนงง  ซึมเศรา  กระทั่งหมดสติ  ซ่ึงจะมีเสียงเสมหะใน
ลําคอดวย  

  U79.414 Pattern / syndrome of phlegm-fire harassing the heart spirit  (2.9.17) 
    痰火擾心證 (痰火扰心证)  Tán huǒ rǎo xīn zhèng; 

    痰火擾神證 (痰火扰神证)  Tán huǒ rǎo shén zhèn 

ภาวะ/กลุมอาการไฟเสมหะรบกวนจิต  เปนภาวะที่ไฟเสมหะกําเริบขึ้นภายในแลวสงผลกระทบตอจิตใจ  ทําให
เกิดอาการมึนงง  กระสับกระสาย  นอนไมหลับ  วุนวายอยูไมสุข  หมดสติและเพอ  ล้ินแดงมีฝาเหลืองเหนียว
ชีพจรล่ืนและเตนเร็ว  

  U79.415 Pattern / syndrome of water qi intimidating the heart  (2.9.18) 
    水氣凌心證 (水气凌心证)  Shuǐ qì líng xīn zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการนํ้ารุกเขาหวัใจ   เปนภาวะที่หยางชี่ของหัวใจและไตพรอง  ทําใหเกิดภาวะน้าํค่ังคางและน้ํา
รุกเขาสูหัวใจ  มอีาการใจส่ัน  หายใจหอบถี่  บวมน้ําทั้งตัว  แตบวมมากที่ขา  ปสสาวะนอยแตใส  รวมกับ
อาการเซ่ีองซึม  ออนเพลีย  แขนขาเยน็  หนาซีดหรือหมองคลํ้า  ล้ินอวบซีดและมีฝาเหนียวสีขาว  ชีพจรจม
และเตนออน 

 
  U79.416 Pattern / syndrome of (blood) stasis obstructing the brain collateral  (2.9.19) 
    瘀阻腦絡證 (瘀阻脑络证)  Yū zǔ nǎo luò zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเลือดค่ังอุดก้ันหลอดเลือดสมอง   มีเลือดค่ังในศีรษะ อุดกัน้หลอดเลือดในสมอง  มีอาการ 
เวียนศีรษะ  ปวดศีรษะแบบแปลบๆ  ตําแหนงที่เจ็บอยูคงที่  หรือมอีาการหลงลืม  นอนไมหลับ  หรือมีอาการ
หมดสติ  หนาหมองคลํ้า  

  U79.417 Pattern / syndrome of qi block with syncope  (2.9.20) 
    氣閉神厥證 (气闭神厥证)  Qì bì shén jué zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการหมดสติจากชี่ปดก้ัน  เกิดจากความกระทบเทือนทางจิตใจทําใหการไหลเวียนของชี่ถกูปด
กั้นและสงผลกระทบตอจิต  เกิดอาการเปนลมลมลงฉับพลัน  พูดไมได  หรือไมไดสติ  ขากรรไกรแข็ง  ชัก
กระตุก  ชีพจรตึงหรือแฝงอยูลึกๆ 
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  U79.418 Pattern / syndrome of fluid retention in the pericardium  (2.9.21) 
    飮停心包證 (飮停心包证)  Yǐn tíng xīn bāo zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการของเหลวค่ังคางในเยื่อหุมหัวใจ   มีน้าํค่ังคางอยูในเยื่อหุมหัวใจแลวอุดกั้นการไหลเวียนของ
ชี่และเลือด   มีอาการใจเตน  แนนหนาอก  หายใจลําบากจนนอนราบไมได  ล้ินมีสีมวง  และมีฝาสีขาวล่ืน   
ชีพจรจมหรือแฝงอยูลึก 

 
 U79.42 Lung diseases pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.420 Lung qi deficiency pattern / syndrome  (2.9.24) 
    肺氣虛證（肺气虚证)   Fèi qì xū zhèng; 

    肺氣虧虛證 (肺气亏虚证)  Fèi qì kuī xū zhèng 

   ภาวะ/กลุมอาการชี่ปอดพรอง   มีอาการหนาซีด  หายใจส้ัน  พูดเสียงเบา  กลัวลม  มีเหง่ือออกเอง  
  U79.421 Lung yin deficiency pattern / syndrome  (2.9.25) 
    肺陰虛證 (肺阴虚证)   Fèi yīn xū zhèng; 

    肺陰虧虛證 (肺阴亏虚证)  Fèi yīn kuī xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการอินปอดพรอง  เกิดจากอินของปอดพรอง  ทําใหเกิดความรอนรบกวนภายใน  มีอาการไอ
แหง  ไมคอยมีเสมหะ  เสมหะเหนยีวขากไมคอยออก  ตัวรอนเปนพกัๆ  มีเหง่ือออกเวลากลางคืนขณะนอน
หลับ  ล้ินแดงคอนขางแหง  ชีพจรเล็กและเตนเร็ว  

  U79.422 Lung yang deficiency pattern / syndrome  (2.9.26) 
    肺陽虛證 (肺阳虚证)   Fèi yáng xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการหยางปอดพรอง  เกิดจากหยางชี่ที่ใหความอบอุนแกปอดพรอง   มีอาการไอ  หายใจลําบาก
และมีเสมหะใส  กลัวหนาว  แขนขาเยน็  เหง่ือออกเอง  หนาซีด  ล้ินอวบ  ฝาล้ินสีขาวชุม  ชีพจรออน  

  U79.423 Pattern / syndrome of wind-cold assailing the lung  (2.9.27) 
    風寒襲肺證 (风寒袭肺证)  Fēng hán xí fèi zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการลมเย็นรุกเขาปอด  มีอาการหนาวส่ัน  คัดจมูก  น้ํามกูไหล  มีน้ํามูกใสเปนน้ําเสมหะใส  ล้ิน
มีฝาสีขาวบาง  ชพีจรลอยและเปนแบบแนน  

  U79.424 Pattern / syndrome of wind-cold fettering the lung  (2.9.28)  
    風寒束肺證 (风寒束肺证)  Fēng hán shù fèi zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการลมเย็นปดลอมปอด   เกิดจากลมเย็นรุกเขาปอดทําใหปอดไมสามารถทําการกระจายชี่ได
ตามปกติ  เกิดอาการไอมีเสมหะสีขาวใส  กลัวหนาว มีไขตํ่าๆ  คัดจมูกและมีน้ํามูกใสไหล  คันคอ  แนน
หนาอกล้ินมีฝาสีขาว  ชพีจรลอยและเปนแบบแนน  

  U79.425 Pattern / syndrome of wind-heat invading the lung  (2.9.29)  
    風熱犯肺證 (风热犯肺证)  Fēng rè fàn fèi zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการลมรอนคุกคามปอด  เปนภาวะลมรอนรุกเขาปอดทําใหปอดเสียความสามารถในการ
กระจายชี่ตามปกติ  เกิดอาการไอ  เปนไข  กลัวลมเล็กนอย  เจ็บคอ  ปลายล้ินแดง  มีฝาเหลืองบาง  ชีพจร
ลอยและเตนเร็ว  

  U79.426 Pattern / syndrome of dryness invading the lung  (2.9.30) 
    燥邪犯肺證 (燥邪犯肺证)  Zào xié fàn fèi zhèng; 

    燥邪傷肺證 (燥邪伤肺证)  Zào xié shāng fèi zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการพิษแหงคุกคามปอด  เกิดจากไดรับพิษแหงจากภายนอกทาํใหปอดเสียความสามารถในการ
กระจายชี่และพาชี่ลงลาง    อาการที่สําคัญไดแกไอแหง  ไมคอยมีเสมหะ  จมูกคอปากและล้ินแหง  มีไข  หนาว
ส่ันเล็กนอย  ล้ินแดงและคอนขางแหง  ชีพจรลอย  

  U79.427 Lung heat pattern / syndrome  (2.9.31) 
    肺熱證 (肺热证)   Fèi rè zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการปอดรอน   เปนคําโดยทั่วไปหมายถึงภาวะ/กลุมอาการรอนของปอด 
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  U79.428 Intense lung heat pattern / syndrome  (2.9.32) 
    肺熱熾盛證 (肺热炽盛证)  Fèi rè chì shèng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการปอดรอนรุนแรง   มีไข  กระหายน้ํา  ไอ  หายใจลําบากหรือเจ็บหนาอก  ทองผูก  ปสสาวะ
มีสีเขม  ล้ินมีสีแดงและมีฝาสีเหลือง  

U79.429 Pattern / syndrome of phlegm-heat obstructing the lung  (2.9.33) 
    痰熱閉肺證 (痰热闭肺证)  Tán rè bì fèi zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเสมหะรอนอุดก้ันปอด   มีอาการไอ  หายใจลําบาก  เสมหะขนสีเหลืองหรือมีเลือดปน  เจ็บ
หนาอก  ล้ินแดงและมีฝาเหนียวสีเหลือง  ชีพจรเร็วและล่ืน 

 

 U79.43  Other lung diseases pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.430 Pattern / syndrome of phlegm turbidity obstructing the lung  (2.9.34) 
    痰濁阻肺證 (痰浊阻肺证)  Tán zhuó zǔ fèi zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเสลดอุดก้ันปอด   มีอาการไอ  เสมหะสีขาวปริมาณมาก  แนนหนาอก  ล้ินมีฝาสีขาวเหนยีว  
ชีพจรล่ืน  

  U79.431 Pattern / syndrome of cold-phlegm obstructing the lung  (2.9.35) 
    寒痰阻肺證 (寒痰阻肺证)  Hán tán zǔ fèi zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเสมหะเย็นอุดก้ันปอด  มีอาการไอและมีเสมหะที่ขากออกไดงาย   แนนหนาอก  หอบ  และ
มีเสียงหืด  กลัวหนาว  แขนขาเย็น  ล้ินซีดและมีฝาสีขาวเหนยีวหรือชุม  ชพีจรตึงและล่ืน  

  U79.432 Pattern / syndrome of summerheat damaging the lung vessel  (2.9.36) 
    暑傷肺絡證 (暑伤肺络证)  Shǔ shāng fèi luò zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการอากาศรอนทําลายหลอดเลือดปอด   เปนไข  กระหายน้าํ  ไอ  ขากเสมหะเปนเลือด  ล้ินมี
สีแดงและมีฝาสีเหลือง  ชีพจรออนและเตนเร็ว  

  U79.433 Pattern / syndrome of heat toxin blocking the lung  (2.9.37) 
    熱毒閉肺證 (热毒闭肺证)  Rè dú bì fèi zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการพิษรอนอุดก้ันปอด  มีไข  แตแขนขากลับเย็น  ไอ  หายใจลําบาก  แนนหนาอก หายใจมี
เสียงดัง  ล้ินมีสีแดง  ฝาสีเหลือง  ชีพจรจมและเตนเร็ว    

  U79.434 Pattern / syndrome of lung dryness with intestinal obstruction  (2.9.38) 
    肺燥腸閉證 (肺燥肠闭证)  Fèi zào cháng bì zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการปอดแหงกระทบลําไส  อาการแสดงคือไอ  หายใจลําบาก  กระหายน้ํา  ทองผูก  แนนทอง 
ล้ินมีสีเหลืองแหง  ชีพจรจมและแข็ง 

 

 U79.44   Spleen diseases pattern / syndrome differentiation  
 
  U79.440 Spleen deficiency pattern / syndrome  (2.9.40) 
    脾虛證 (脾虚证)   Pí xū zhèng 

ภาวะ / กลุมอาการมามพรอง   เปนคําเรียกโดยทัว่ไปตอภาวะพรองแบบตางๆ ของมาม เชน ชี่ของมามพรอง 
อินหรือหยางของมามพรอง  

  U79.441 Spleen qi deficiency pattern / syndrome   (2.9.41) 
    脾氣虛證 (脾气虚证)   Pí qì xū zhèng; 

    脾氣虧虛證 (脾气亏虚证)  Pí qì kuī xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชี่มามพรอง  มีอาการเวียนศีรษะ  ออนเพลีย  หนาเหลืองซีด  อาหารไมยอย  ทองอืดแนน 
ออนเพลีย  เบื่ออาหาร  และทองเสีย        
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  U79.442 Pattern / syndrome of spleen failing in transportation  (2.9.42) 
    脾失健運證 (脾失健运证)  Pí shī jiàn yùn zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการการลําเลยีงของมามผิดปกติ    เปนภาวะมามพรอง  มีอาการเบื่ออาหาร ทองอืด ทองเสีย 
มีเสียงลําไสเคล่ือนไหว  ในรายที่เปนเร้ือรังจะมีอาการซูบผอม  ไมมีแรง  และบวมที่เทา  

  U79.443 Spleen yin deficiency pattern / syndrome  (2.9.43) 
    脾陰虛證 (脾阴虚证)   Pí yīn xū zhèng; 

    脾陰虧虛證 (脾阴亏虚证)  Pí yīn kuī xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการอินของมามพรอง  เปนภาวะอินพรองทําใหมามทําหนาที่ลําเลียงไดไมดี   มีความรูสึกหิวแต
กินไมลง  รางกายซูบผอมและออนเพลีย  

  U79.444 Spleen yang deficiency pattern / syndrome  (2.9.44) 
    脾陽虛證 (脾阳虚证)   Pí yáng xū zhèng; 

    脾陽虧虛證 (脾阳亏虚证)  Pí yáng kuī xū zhèng; 

    脾虛寒證 (脾虚寒证)   Pí xū hán zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการหยางของมามพรอง  เกิดจากหยางของมามออนแอไมสามารถใหความอบอุนและผลักดันการ
ทํางานของมามตามปกติ  รับประทานอาหารไดนอย  ทองอืด  ปวดทอง  แตอาการบรรเทาเมื่อไดรับความ
อบอุนหรือบบีนวด  อุจจาระเหลว  ล้ินซีดมีฝาสีขาว  ชีพจรจม  เตนชาและออน  

  U79.445 Pattern / syndrome of spleen failing to control the blood  (2.9.45) 
    脾不統血證 (脾不统血证)  Pí bù tǒng xuè zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการมามไมสามารถคุมเลือด   เกิดจากชี่มามออนแอไมสามารถควบคุมเลือดใหไหลเวียนอยูแตใน
หลอดเลือด    มีเลือดออกเร้ือรังตามบริเวณตางๆ เชนจ้ําเลือดตามผิวหนัง  ถายอุจจาระปสสาวะเปนเลือด  
เลือดออกทางชองคลอดแบบกะปริดกะปรอย  ประจําเดือนมามากหรือมากอนกําหนด  ตกเลือด  

  U79.446 Sunken spleen qi pattern /syndrome  (2.9.46) 
    脾虛氣陷證 (脾虚气陷证)  Pí xū qì xiàn zhèng; 

    脾氣下陷證 (脾气下陷证)  Pí qì xià xiàn zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชี่ทรุดลงจากมามพรอง  เปนภาวะที่ชี่มามพรองทําใหจงชี่ทรุดลง  มีอาการปวดถวงบริเวณ
ใตล้ินป  อวัยวะภายในหยอน  ทองเสียเร้ือรัง  ปวดถายอุจจาระบอยๆ  ล้ินซีด  ชีพจรออน  

  U79.447 Pattern / syndrome of spleen deficiency with dampness encumbrance  (2.9.47) 
    脾虛濕困證 (脾虚湿困证)  Pí xū shī kùn zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการมามพรองถูกชื้นปดลอม  มีอาการแนนทอง  เบื่ออาหาร  มีเสียงลําไสเคล่ือน  คล่ืนไส  
คอแหงแตไมกระหายน้ํา  ออนเพลีย  ล้ินมีฝาเหนียว  เปนภาวะ/กลุมอาการเดียวกับภาวะมามพรองและ
ความชื้นส่ังสม  

  U79.448 Pattern / syndrome of spleen deficiency with stirring of wind  (2.9.48) 
    脾虛動風證 (脾虚动风证)  Pí xū dòng fēng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการมามพรองทําใหเกิดลมภายใน  มีอาการแขนขาส่ันหรือกระตุกรวมกับรับประทานอาหารได
นอย  ทองอืด  แนนทอง  ทองเสีย  ออนเพลียไมมีกําลัง  หนาซีด  ล้ินซีด  ชพีจรออน  

  U79.449 Pattern / syndrome of spleen deficiency with water flood  (2.9.49) 
    脾虛水泛證 (脾虚水泛证)  Pí xū shuǐ fàn zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการบวมนํ้าจากมามพรอง    มีอาการบวมน้ําที่ใบหนาและแขนขา  อาจมอีาการทองมานน้ํา 
รวมกับอาการรับประทานอาหารไดนอย  ทองอืด  ถายอจุจาระเหลว  ออนเพลีย  หนาซีด  ล้ินอวบซีดมีฝาสี
ขาวชุม   ชพีจรล่ืนหรือออน 
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 U79.45  Other spleen diseases pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.450 Pattern / syndrome of cold-dampness encumbering the spleen  (2.9.50) 
    寒濕困脾證 (寒湿困脾证)  Hán shī kùn pí zhèng; 

    濕困脾陽證 (湿困脾阳证)  Shī kùn pí yáng zhèng 

ภาวะกลุมอาการเย็นชื้นปดลอมมาม  เปนภาวะที่ความเย็นและชื้นปดกั้นมาม  ทําใหมามเย็นและเสีย
ความสามารถในการลําเลียงตามปกติ  มีอาการเบื่ออาหาร  ทองอืด  ถายอุจจาระเหลว  หนักเนื้อตัว  ตกขาว 
รูปรางอวน  ล้ินซีดฝาขาวเหนยีว  ชีพจรลอยออนและเตนชา  

  U79.451 Pattern / syndrome of dampness-heat in the spleen  (2.9.51) 
    濕熱蘊脾證 (湿热蕴脾证)  Shī rè yùn pí zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการรอนชื้นสะสมในมาม  ความรอนชื้นสะสมขึ้นภายใน  ทําใหมามไมสามารถลําเลียงไดตามปกติ
มีอาการทองอืด  เบื่ออาหาร  เปนไข  หนักเนื้อตัว  อุจจาระเหลวแตถายออกไมคลอง  ล้ินแดง  ฝาเหลืองเหนียว
ชีพจรนิ่มและเตนเร็ว  

  U79.452 Pattern / syndrome of dampness-heat in the spleen and stomach  (2.9.52)
    寒濕困脾證 (寒湿困脾证)  Hán shī kùn pí zhèng; 

    濕困脾陽證 (湿困脾阳证)  Shī kùn pí yáng zhèng 

    濕熱蘊脾證 (湿热蕴脾证)  Shī rè yùn pí zhèng 

    脾胃濕熱證 (脾胃湿热证)  Pí wèi shī rè zhèng; 

    中焦濕熱證 (中焦湿热证)  Zhōng jiāo shī rè zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการมามและกระเพาะอาหารรอนชื้น  มีอาการทองอืด  เบื่ออาหาร  คล่ืนไส  ออนเพลีย  หนัก
เนื้อตัว  หรือเกิดดีซานแบบผิวและตาขาวมีสีเหลืองแจม  ล้ินมีฝาสีเหลืองเหนียว  เปนภาวะ/กลุมอาการ
เดียวกับจงเจยีวรอนชื้น  

  U79.453 Spleen-stomach cold deficiency pattern / syndrome  (2.9.53) 
    脾胃虛寒證 (脾胃虚寒证)  Pí wèi xū hán zhèng; 

    脾胃陽虛證 (脾胃阳虚证)  Pí wèi yáng xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการมามและกระเพาะอาหารเย็นจากพรอง   เกิดจากมามและกระเพาะอาหารพรองขาดหยาง
ชี่ใหความอบอุนจึงเกิดเย็นขึ้นภายใน  อาการคือรูสึกเย็นและเจ็บบริเวณกระเพาะอาหาร  รวมกับเบื่ออาหาร 
ทองอืด  เรอ  อาเจียนเปนน้าํใสๆ  ทองเสียเร้ือรัง  ออนเพลียและแขนขาเย็น   เปนภาวะ/กลุมอาการเดียวกับ
ภาวะหยางของมามและกระเพาะอาหารพรอง  

  U79.454 Spleen-stomach weakness pattern / syndrome  (2.9.54) 
    脾胃虛弱證 (脾胃虚弱证)  Pí wèi xū ruò zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการมามและกระเพาะอาหารออนแอ   เปนภาวะที่มีทั้งชี่ของมามพรองและกระเพาะอาหาร
ออนแอ  

  U79.455 Spleen-stomach yin deficiency pattern / syndrome  (2.9.55) 
    脾胃陰虛證 (脾胃阴虚证)  Pí wèi yīn xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการอินของมามและกระเพาะอาหารพรอง   เปนภาวะที่ขาดของเหลวที่สังกัดอินมาหลอเล้ียง
มามและกระเพาะอาหาร  มีอาการปากแหง  คอแหง  รูสึกหวิแตไมอยากทานอาหาร  ไมสบายทอง  ทองอืด
และปวดแบบต้ือๆ  อยากอาเจยีน  สะอกึ  ผายผอม  ทองผูก  ล้ินมีสีแดงและไมชุมชื้น  ชีพจรเล็กและเตนเร็ว  

  U79.456 Spleen-stomach disharmony pattern / syndrome  (2.9.56) 
    脾胃不和證 (脾胃不和证)  Pí wèi bù hé zhèng 

ภาวะ / กลุมอาการมามและกระเพาะอาหารไมประสานกัน   เกิดจากชี่ติดขดัทําใหมามและกระเพาะอาหาร
ไมทํางานตามปกติ  มีอาการตึงแนนทอง  เบื่ออาหาร  ถายอุจจาระเหลว  เรอ  มีเสียงลําไสเคล่ือน  ชีพจรตึง 
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 U79.46  Gastrointestinal diseases pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.460 Stomach deficiency pattern / syndrome  (2.9.58) 
    胃虛證 (胃虚证)  Wèi xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการกระเพาะอาหารพรอง  หมายถึง  ภาวะกระเพาะอาหารพรองตางๆ เชน ชี่ของกระเพาะ
อาหารพรอง  หยางหรืออินของกระเพาะอาหารพรอง 

 
  U79.461 Stomach qi deficiency pattern / syndrome  (2.9.59) 
    胃氣虛證 (胃气虚证)  Wèi qì xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชี่กระเพาะอาหารพรอง  เกิดจากชี่ของกระเพาะอาหารพรอง  ทําใหไมสามารถพาชี่ลงลาง
ไดตามปกติ ทําใหเกิดอาการปวดหวิวๆใตล้ินป  ซ่ึงอาการปวดจะบรรเทาเมื่อบีบนวด  รับประทานอาหารได
นอย  ล้ินซีด  ชีพจรออน  

  U79.462 Stomach yang deficiency pattern / syndrome  (2.9.60) 
    胃陽虛證 (胃阳虚证)   Wèi yáng xū zhèng wèi 

    胃虛寒證 (胃虚寒证)   Xū hán zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการหยางกระเพาะอาหารพรอง   เกิดจากกระเพาะอาหารขาดหยางชี่มาใหความอบอุน มี
อาการเจ็บกระเพาะอาหารซ่ึงจะบรรเทาเมื่อประคบอุนหรือบบีนวด  รับประทานอาหารไดนอยลง  แนนทอง 
กลัวหนาวแขนขาเย็น  ล้ินซีดและมีฝาสีขาว  ชีพจรจม  เตนชาและออน  

  U79.463 Stomach yin deficiency pattern / syndrome  (2.9.61) 
    胃陰虛證 (胃阴虚证)   Wèi yīn xū zhèng wèi 

    胃陰虧虛證 (胃阴亏虚证) Yīn kuī xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการอินกระเพาะอาหารพรอง  เกิดจากของเหลวที่สังกัดอนิพรอง ทําใหชี่ของกระเพาะไม
สามารถเคล่ือนลงตามปกติ  มีอาการตึงแนนใตล้ินป  ไมสบายทองและแสบทอง  หิวแตไมอยากรับประทาน 
อาหารล้ินแดงคอนขางแหง  ชีพจรเล็กและเตนเร็ว  

  U79.464 Stomach cold pattern / syndrome  (2.9.62) 
    胃寒證 (胃寒证)  Wèi hán zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการกระเพาะอาหารเย็น  เกิดจากความเย็นรุกเขากระเพาะอาหาร อุดกั้นการเคล่ือนไหวของชี่  มี
อาการเจ็บแบบเย็นที่ใตล้ินปและทองฉับพลัน  กลัวหนาว  แขนขาเย็น  ล้ินมีฝาขาว  ชีพจรตึง  

  U79.465 Stomach excess cold pattern / syndrome  (2.9.63) 
    胃實寒證 (胃实寒证)  Wèi shí hán zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการกระเพาะอาหารเย็นแกรง   เกิดจากกระเพาะอาหารถูกพษิเย็น    มีอาการเจ็บกระเพาะ
อาหารรุนแรงขึ้นฉับพลันและรูสึกเย็นๆ   อาเจยีนเปนน้ํา  มีอาการกลัวหนาวและแขนขาเย็น  ล้ินมีฝาสีขาว  

  U79.466 Stomach heat pattern / syndrome  (2.9.64) 
    胃熱證 (胃热证)  Wèi rè zhèng; 

    胃火證 (胃火证)  Wèi huǒ zhèng; 

    胃熱壅盛證 (胃热壅盛证)  Wèi rè yōng shèng zhèng; 

    胃火熾盛證 (胃火炽盛证)  Wèi huǒ chì shèng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการกระเพาะอาหารรอน  เกิดจากไฟในกระเพาะอาหารรุนแรงทําใหไมสามารถพาลงไดตามปกติ  
มีอาการเจ็บแบบรอนที่ใตล้ินป  หิวบอย  ปากเหม็น  เหงือกบวมเจ็บ  ปสสาวะเหลือง  อุจจาระแข็ง  ล้ินแดง  ฝา
เหลือง  ชีพจรเตนเร็ว  

  U79.467 Pattern / syndrome of (blood) stasis in the stomach collateral  (2.9.65) 
    瘀阻胃絡證 (瘀阻胃络证)  Yū zǔ wèi luò zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการหลอดเลือดของกระเพาะอาหารอุดตัน  เกิดจากมีล่ิมเลือดอุดกั้นหลอดเลือดในกระเพาะ
อาหาร  มีอาการเจ็บแบบแปลบๆ ที่บริเวณใตล้ินป  ซ่ึงจะไมชอบใหบีบนวด  หรือคลําพบกอนที่บริเวณใตล้ินป  
มีอาการอาเจียนเปนเลือดสีคลํ้าและล่ิมเลือดปะปน   ล้ินมีจุดสีมวง  ชีพจรตึงและเตนติดขัด    
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  U79.468 Pattern / syndrome of intestinal dryness and fluid depletion  (2.9.66) 
    腸燥津虧證 (肠燥津亏证)  Cháng zào jīn kuī zhèng; 

    腸燥津傷證 (肠燥津伤证)  Cháng zào jīn shāng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการแหงของลาํไสจากขาดนํ้า  มีอาการอุจจาระแหงแข็ง  ขับถายออกยาก  มีเสียงลําไส
เคล่ือนไหวเปนพักๆ  ทองอืดและเจ็บทอง  หรือคลําพบกอนทีบ่ริเวณทองสวนลาง  กระหายน้ํา  ล้ินมีสีแดง
แหง   ฝาล้ินสีเหลือง   ชพีจรตึงและเตนติดขัด  

  U79.469 Pattern / syndrome of blood deficiency and intestinal dryness  (2.9.67) 
    血虛腸燥證 (血虚肠燥证)  Xuè xū cháng zào zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการแหงของลาํไสจากเลอืดพรอง   มีสาเหตุจากเลือดพรองทาํใหไมสามารถหลอเล้ียงลําไสให
ชุมชื้น   มีอาการอุจจาระแหง  ขับถายออกยาก  หรือมีเลือดปน  ใบหนาและล้ินซีด  ชีพจรเล็กและเตนติดขัด 

 

 U79.47  Other gastrointestinal diseases pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.470 Pattern / syndrome of cold stagnating in stomach and intestines  (2.9.68) 
    寒滯胃腸證 (寒滞胃肠证)  Hán zhì wèi cháng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการความเย็นอุดก้ันกระเพาะอาหารและลําไส   เกิดจากพษิเย็นรุกเขากระเพาะอาหารและ
ลําไสทําใหการยอยและลําเลียงอาหารผิดปกติ  มอีาการเจ็บฉับพลันที่บริเวณใตล้ินปและทอง  ซ่ึงอาการจะ
รุนแรงขึ้นเมื่อถูกเย็น  และบรรเทาลงเมื่อไดรับความอบอุน  มีอาการคล่ืนไส  อาเจียน  รูสึกหวานในปากและ
ไมกระหายน้าํ  ทองเสียเปนน้ํา  มีอาการกลัวหนาวและแขนขาเย็น  ล้ินมีฝาสีขาว  ชีพจรตึง  

  U79.471 Intestinal dampness-heat pattern / syndrome  (2.9.69) 
    腸道濕熱證 (肠道湿热证)  Cháng dào shī rè zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการลาํไสรอนชื้น  มีอาการถายอุจจาระเปนหนองปนเลือดรวมกบัเจ็บทอง  เวลาถายอจุจาระจะ
ปวดเบง  ปสสาวะมีสีเขมและปริมาณนอย  ล้ินมีฝาสีเหลืองเหนียว  ชพีจรเร็วและล่ืน  

  U79.472 Pattern / syndrome of intestinal heat and bowel excess  (2.9.70) 
    腸熱腑實證 (肠热腑实证)  Cháng rè fǔ shí zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการลาํไสรอนแกรง  เกดิจากภายในรอนรุนแรงทําใหชี่ของอวยัวะกลวงติดขัด  มอีาการทองผูก
อุจจาระแข็ง  ทองอืดแนน  ปวดทองและกดเจ็บ ล้ินสีแดงฝาสีเหลืองหนาและแหง  ชีพจรจม  เตนเร็วและแรง  

  U79.473 Gastrointestinal qi stagnation pattern / syndrome  (2.9.71) 
    胃腸氣滯證 (胃肠气滞证)  Wèi cháng qì zhì zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชี่กระเพาะอาหารและลาํไสติดขัด  เปนภาวะทีก่ารไหลเวยีนของชี่กระเพาะอาหารและลําไสติดขัด 
อาการสําคัญคือที่ใตล้ินปและทองมีอาการตึงเจ็บไปมา   เรอมีเสียงลําไสเคล่ือน  ผายลม    

  U79.474 Pattern / syndrome of yin deficiency with stirring wind  (2.9.72) 
    陰虛動風證 (阴虚动风证)  Yīn xū dòng fēng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการอินพรองทําใหเกิดลมภายใน  เปนภาวะที่อินของตับและไตพรอง  อินไมควบคุมหยาง  จึงเกิด
ลมจากภาวะพรองขึ้นภายใน  มีอาการเวียนศีรษะ  มือเทาส่ันกระดิกหรือแขนขากระตุก  รวมกับอาการอื่นๆ จาก
ภาวะอินพรอง  

  U79.475 Pattern / syndrome of fluid retention in the stomach and intestines  (2.9.73) 
    飮留胃腸證 (飮留胃肠证)  Yǐn liú wèi cháng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการของเหลวคางในกระเพาะอาหารและลําไส   มีอาการตึงแนนที่บริเวณใตล้ินป   ในกระเพาะ
อาหารมีเสียงน้ํากระเพื่อมและมีเสียงน้ําเคล่ือนไหวในลําไส  ปากจืด  ไมกระหายน้ํา  ล้ินมีฝาสีขาวล่ืน   ชีพจร
จมและล่ืน  

  U79.476 Pattern / syndrome of worms accumulating in the intestines  (2.9.74) 
    蟲積腸道證 (虫积肠道证)  Chóng jī cháng dào zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการพยาธิในลําไส  เกิดจากพยาธิไสเดือนหรือพยาธิอื่นๆ อาศัยอยูในลําไสและแยงสารอาหาร อุดกั้น
การไหลเวียนของชี่   มีอาการปวดทอง  หนาเหลือง  ซูบผอม  มีตัวพยาธิปนออกมากับอุจจาระ  
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U79.477 Large intestinal fluid deficiency pattern / syndrome  (2.9.75) 
    大腸津虧證 (大肠津亏证)  Dà cháng jīn kuī zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการลาํไสใหญนํ้าพรอง   มอีาการทองผูกหรือถายอุจจาระออกยาก  รวมกบัปากแหง  ล้ินมีสี
แดงและไมมีฝา  

  U79.478 Large intestinal heat bind pattern / syndrome  (2.9.76) 
    大腸熱結證 (大肠热结证)  Dà cháng rè jié zhèng  

ภาวะ/กลุมอาการความรอนจับในลําไสใหญ  มีอาการทองผูกและตึงเจ็บแนนทอง  ล้ินมีฝาสีเหลืองและแหง   
ชีพจรจมแตเตนแรง  

U79.479 Large intestinal dampness-heat pattern / syndrome  (2.9.77) 
    大腸濕熱證 (大肠湿热证)  Dà cháng shī rè zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการลาํไสใหญรอนชื้น  ลําไสใหญรอนชื้นทําใหการสงผานกากอาหารเสียไป  มีอาการปวดทอง
ทองเสีย  อุจจาระหนืดมีกล่ินเหม็น  ถายเปนมูกเลือด  แสบรอนที่ปากทวารหนัก  ล้ินแดงมีฝาเหลืองเหนียว  
ชีพจรล่ืนและเตนเร็ว 

 

 U79.48  Other gastrointestinal diseases pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.480 Small intestine qi stagnation pattern / syndrome  (2.9.22) 
    小腸氣滯證 (小肠气滞证)  Xiǎo cháng qì zhì zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชี่ลําไสเล็กติดขัด  เกดิจากชี่ลําไสเล็กติดขัด  มอีาการปวดทองและมีเสียงลําไสเคล่ือน 
      
 U79.5  Other pattern identification / syndrome differentiation by visceral 

organs  
 
 U79.50  Liver-gallbladder diseases pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.500 Liver qi depression pattern / syndrome  (2.9.79) 
    肝氣鬱結證 (肝气郁结证)  Gān qì yù jié zhèng; 

    肝鬱證 (肝郁证)   Gān yù zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชี่ตับค่ังคาง  มีอาการซึมเศรา  ถอนหายใจบอยๆ  ตึงแนนที่ใตชายโครงหรือทองสวนลาง  
หรือมีอาการปวดทองที่ยายไปมา  ชีพจรตึง  ในสตรีจะมีอาการเจ็บเตานมและประจําเดือนผิดปกติ   เปนกลุม
อาการเดียวกับชีข่องตับติดขัด 

 
  U79.501 Liver blood deficiency pattern / syndrome  (2.9.80) 
    肝血虛證 (肝血虚证)   Gān xuè xū zhèng; 

    肝血虧虛證 (肝血亏虚证)  Gān xuè kuī xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเลือดตับพรอง  เปนภาวะจากเลือดพรองไมสามารถหลอเล้ียงตับไดเพียงพอ   มีอาการเวียน
ศีรษะ  ตาลาย  สายตาถดถอย  แขนขาชาและส่ัน  หนาซีด  เยื่อบุหนังตาและเล็บซีด  ล้ินซีด  ชีพจรเล็ก  

  U79.502 Liver yin deficiency pattern / syndrome  (2.9.81) 
    肝陰虛證 (肝阴虚证)   Gān yīn xū zhèng; 

    肝陰虧虛證 (肝阴亏虚证)  Gān yīn kuī xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการอินตับพรอง เปนภาวะที่ของเหลวซ่ึงสังกัดอินพรอง ทําใหเกิดความรอนจากพรองรบกวน
ภายใน  มอีาการเวียนศีรษะ  ตาแหง  ปวดต้ือๆ ที่ชายโครง  อุงมืออุงเทาและในอกรอน  ล้ินแดงไมคอยมีฝา
ชีพจรเล็กและเตนเร็ว  

  U79.503 Liver yang deficiency pattern / syndrome  (2.9.82) 
    肝陽虛證 (肝阳虚证)   Gān yáng xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการหยางตับพรอง  เกิดจากหยางพรองทําใหตับไมสามารถทํางานไดตามปกติ  มีอาการ 
ซึมเศรา ต่ืนเตนงาย  ตึงแนนบริเวณใตชายโครง กลัวหนาวและแขนขาเย็น  เวียนศีรษะ ตาพรา ล้ินซีดมีฝาสี
ขาว  ชีพจรจมเตนชาและออน  
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  U79.504 Pattern / syndrome of internal stirring of liver wind  (2.9.83) 
    肝風內動證 (肝风内动证)  Gān fēng nèi dòng zhèng; 

    肝風證 (肝风证)   Gān fēng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการลมตับรบกวนภายใน  เกิดจากหยางตับกําเริบ   มอีาการแขนขากระตุก  เวยีนศีรษะและส่ัน  
  U79.505 Pattern / syndrome of liver yang transforming into wind  (2.9.84) 
    肝陽化風證 (肝阳化风证)  Gān yáng huà fēng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการหยางตับทําใหเกิดลมขึ้นภายใน  เกิดจากหยางของตับกําเริบทําใหเกิดลมรบกวนภายใน   มีอาการ
เวียนศีรษะ แขนขาชาและส่ัน  ปวดตึงศีรษะ  หนาแดง  ในรายที่รุนแรงจะมอีาการลมลงหมดสติฉับพลัน  อัมพาต
ใบหนา  รางกายอัมพาตคร่ึงซีก  

  U79.506 Pattern / syndrome of liver depression and qi stagnation  (2.9.85) 
    肝鬱氣滯證 (肝郁气滞证)  Gān yù qì zhì zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชี่ตับติดขัด  เปนภาวะที่ตับไมสามารถทําการขับระบายไดตามปกติ  ทําใหการไหลเวียนของ
ชี่ติดขัด  มีอารมณซึมเศรา  ตึงเจ็บที่ทรวงอกชายโครงหรือทองนอย  ชีพจรตึง  

  U79.507 Pattern / syndrome of liver depression and blood stasis  (2.9.86) 
    肝鬱血瘀證 (肝郁血瘀证)  Gān yù xiě yū zhèng; 

    肝血瘀滯證 (肝血瘀滞证)  Gān xuè yū zhì zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเลือดค่ังจากชี่ตับติดขัด   เปนภาวะที่ชี่ของตับติดขัดแลวทาํใหเกิดเลือดค่ังขึ้น   มีอารมณ
ซึมเศรา  ตึงแนนที่ใตชายโครงหรือเจ็บแปลบๆ  หรือมีกอนที่บริเวณใตชายโครงหรือทองนอย  ล้ินมีสีมวงหรือมี
จุดสีมวงบนล้ิน  ชีพจรตึงและเตนแบบติดขัด  

 
  U79.508 Pattern / syndrome of depressed liver qi transforming into fire  (2.9.87) 
    肝鬱化火證 (肝郁化火证)  Gān yù huà huǒ zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการรอนจากชี่ตับติดขัด  มีอาการตึงแนน  เจ็บหรือแสบรอนทีบ่ริเวณใตชายโครง  หงุดหงิด
โมโหงาย  ปากแหงและขมในปาก  ล้ินมีสีแดง  ฝาสีเหลือง  ชพีจรตึงและเตนเร็ว   มีความหมายเชนเดียวกับ 
ภาวะ/กลุมอาการชี่ของตับค่ังแลวเกิดไฟ  

 
  U79.509 Pattern / syndrome of liver fire flaming upward  (2.9.88) 
    肝火上炎證 (肝火上炎证)  Gān huǒ shàng yán zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการไฟตับเผาขึ้นบน  เกิดจากไฟตับกําเริบทําใหเกิดความรอนขึ้นสูสวนบนของรางกาย  มีอาการ
ปวดศีรษะ กระสับกระสาย  หนาแดงและตาแดง  มีเสียงในหู  ปวดชายโครง  ล้ินแดงมีฝาเหลือง  ชีพจรตึงและ
เตนเร็ว 

 

 U79.51 Other liver-gallbladder diseases pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.510 Intense liver fire pattern / syndrome  (2.9.89) 
    肝火熾盛證 (肝火炽盛证)  Gān huǒ chì shèng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการไฟตับกําเริบ  มีอาการเจ็บทีบ่ริเวณใตชายโครง ปากแหงและขมในปาก  อาเจยีน 
เปนน้ําขม  หงุดหงิดโมโหงาย  นอนไมหลับ  หรือฝนมากจนรบกวนการนอนหลับ  หนารอนผาว  ตาแดงก่ํา  
ทองผูก  ปสสาวะมีสีเขม  ล้ินมีสีแดง  ฝาสีเหลือง  ชีพจรตึงและเตนเร็ว  

  U79.511 Pattern / syndrome of ascendant hyperactivity of liver yang  (2.9.90) 
        肝陽上亢證 (肝阳上亢证)   Gān yáng shàng kàng zhèng  

ภาวะ/กลุมอาการหยางตับกําเริบขึ้นบน  เกิดจากอินของตับและไตพรอง  หยางของตับจึงมีกําลังแรงและรุก
ขึ้นขางบน  มีอาการวิงเวียนศีรษะ  มีเสียงในหู  ปวดตึงศีรษะและลูกตา  ศีรษะหนักแตเทาเบา  เอวและเขา
เมื่อยลาออนแรงล้ินแดง  ชีพจรตึง         
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  U79.512 Liver-gallbladder dampness-heat pattern / syndrome  (2.9.91) 
    肝膽濕熱證 (肝胆湿热证)  Gān dǎn shī rè zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการตับและถุงนํ้าดีรอนชื้น  เปนภาวะที่มีความรอนชื้นสะสมทําใหตับและถุงน้ําดีไมสามารถทําการ
ระบายไดตามปกติ  มีอาการตัวเหลือง  ตาเหลือง ปวดแนนชายโครง เบื่ออาหารเบื่ออาหารมัน ล้ินแดงมีฝา
เหลืองเหนียว  ชีพจรตึงล่ืนและเตนเร็ว  

  U79.513 Pattern / syndrome of cold stagnating in the liver meridian  (2.9.92) 
    寒滯肝脈證 (寒滞肝脉证)  Hán zhì gān mài zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเสนลมปราณตับติดขัดจากความเย็น  เปนภาวะที่พิษเย็นแทรกเขาเสนลมปราณของตับ
ทําใหชี่ไหลเวียนไมสะดวก  มีอาการเจ็บแบบเย็นบริเวณที่อยูตามแนวของเสนลมปราณตับ  เชน  ทองนอย  
อวัยวะเพศภายนอก  และกลางกระหมอม  ภาวะนี้จะตรวจพบฝามีสีขาว  ชีพจรตึงแนน   

  U79.514 Pattern / syndrome of dampness-heat in the liver meridian  (2.9.93) 
    肝經濕熱證 (肝经湿热证)  Gān jīng shī rè zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการรอนชื้นในเสนลมปราณตับ  มีอาการตึงแนนและเจ็บที่ใตชายโครง 
 
  U79.515 Gallbladder heat pattern / syndrome  (2.9.94) 
    膽熱證 （胆热证）  Dǎn rè zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการรอนในถุงนํ้าดี  มีอาการหงุดหงิดโมโหงาย  ตึงแนนที่บริเวณใตชายโครง  ขมในปาก  หรือ
เจ็บในหู  หอูื้อ  นอนไมหลับ  ล้ินมีสีแดง  ฝาสีเหลือง 

 
  U79.516 Pattern / syndrome of depressed gallbladder with harassing phlegm  (2.9.95) 
    膽鬱痰擾證（胆郁痰扰证） Dǎn yù tán rǎo zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชี่ถุงนํ้าดีค่ังคางจากเสมหะ   เกิดจากเสมหะรอนสงผลกระทบตอภายใน ทําใหชี่ของถุงน้ําดี
ไมสามารถกระจายไดตามปกติ มีอาการขลาดกลัว ตกใจงาย กระสับกระสายนอนไมหลับ วิงเวียนศีรษะ 
คล่ืนไส  อาเจียน  ล้ินมีฝาขาวเหนยีว  ชีพจรตึง  

  U79.517 Gallbladder qi deficiency pattern / syndrome  (2.9.96) 
    膽氣虛證（胆气虚证）  Dǎn qìxū zhèng; 

    膽氣虧虛證（胆气亏虚证） Dǎn qì kuī xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชี่ถุงนํ้าดีพรอง  มอีาการขลาดกลัว ขี้สงสัย ชอบถอนหายใจ หงุดหงิด ออนไหวงาย 
ออนเพลีย  วิงเวยีนศีรษะ  และนอนไมหลับ  

  U79.518 Pattern / syndrome of worms harassing the gallbladder  (2.9.97) 
    蟲擾膽腑證（虫扰胆腑证） Chóng rǎo dǎn fǔ zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการพยาธิอุดตันถุงนํ้าดี  บริเวณทองสวนบนมีอาการเจ็บแบบถูกชอนอยางรุนแรงเปนพักๆ  
และมีอาการหนาซีด  มือเทาเย็น  อาเจยีนเปนน้ําขมๆ  หรือเปนตัวพยาธิไสเดือน    

 

 U79.52  Kidney-bladder diseases pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.520 Kidney deficiency pattern / syndrome  (2.9.99) 
    腎虛證（肾虚证）  Shèn xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการไตพรอง  เปนคําทีใ่ชทั่วไปสําหรับกลุมอาการพรองของไต  ประกอบดวยชี่ไตพรอง อิน
หรือหยางไตพรอง  

  U79.521 Kidney essence insufficiency pattern / syndrome  (2.9.100) 
    腎精不足證（肾精不足证） Shèn jīng bù zú zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการสารจิงของไตพรอง  เปนภาวะที่สารจิงพรองทําใหไมสามารถหลอเล้ียงสมองไดตามปกติ   มี
การเจริญเติบโตชา  แกกอนวยั  ความสามารถในการเจริญพันธุลดลง         
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  U79.522 Kidney qi deficiency pattern / syndrome  (2.9.101) 
    腎氣虛證（肾气虚证）  Shèn qì xū zhèng; 

    腎氣虧虛證  (肾气亏虚证)  Shèn qì kuī xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชี่ไตพรอง  มีอาการวิงเวียนศีรษะ หลงลืม หูอือ้ ปวดหลัง  สมรรถภาพทางเพศ 
เส่ือมถอย  ชีพจรออน  

  U79.523 Kidney qi insecurity pattern / syndrome  (2.9.102) 
    腎氣不固證 (肾气不固证） Shèn qì bù gù zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชี่ไตไมเก็บกัก  เกิดจากชี่ไตพรองทําใหไมสามารถเกบ็รักษาสารจาํเปนตางๆ ในรางกาย 
ไดตามปกติ  มีอาการปวดเมื่อยเอวและเขาควบคุมปสสาวะไมได  ประจาํเดือนกะปริดกะปรอย  ตกขาว
ปริมาณมาก  แทงบุตร   

  U79.524 Kidney yin deficiency pattern / syndrome  (2.9.103) 
    腎陰虛證（肾阴虚证）  Shèn yīn xū zhèng; 

    腎陰虧虛證（肾阴亏虚证） Shèn yīn kuī xū zhèng 
ภาวะ/กลุมอาการอินไตพรอง  เปนภาวะอินของไตพรองทําใหเกิดรอนจากพรองรบกวนภายใน  มีอาการปวดเมื่อย
เอว   ฝนเปยก  เวียนศีรษะมีเสียงในหู  อุงมืออุงเทาและในอกรอน  แกมแดงก่ําเปนพักๆ  ล้ินมีสีแดงและไม
คอยมีฝา  ชีพจรเล็ก  

  U79.525 Pattern / syndrome of kidney yin deficiency with fire effulgence  (2.9.104) 
    腎陰虛火旺證（肾阴虚火旺证） Shèn yīn xū huǒ wàng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการรอนกําเริบจากอินไตพรอง  มีไขเปนพักๆ  มีเหง่ือออกเวลากลางคืนขณะนอนหลับ  
แกมแดงก่ําเปนพกัๆ  ฝามือฝาเทาและในอก  ฝนเปยก  หล่ังเร็ว  มีความตองการทางเพศสูง  เจ็บเอว  มีเสียง
ในหู  ล้ินมีสีแดงและมีฝาสีเหลืองคอนขางแหง  ชีพจรเล็กและเตนเร็ว  

  U79.526 Kidney yang deficiency pattern / syndrome  (2.9.105) 
    腎陽虛證（肾阳虚证）  Shèn yáng xū zhèng; 

    腎陽虧虛證（肾阳亏虚证） Shèn yáng kuī xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการหยางไตพรอง  เกดิจากหยางของไตพรองจึงไมสามารถใหความอบอุนแกรางกายตามปกติ  
อาการคือรูสึกเย็นและปวดเมื่อยที่เอวและเขา  สมรรถภาพทางเพศเส่ือมถอย  หล่ังเร็ว  ปสสาวะบอยกลางคืน
กลัวหนาว  ตัวเย็น  ล้ินซีด  ฝาขาว  ชีพจรจมไมมีแรง  

  U79.527 Pattern / syndrome of kidney failing to receive qi  (2.9.106) 
    腎不納氣證（肾不纳气证） Shèn bù nà qì zhèng  

ภาวะ/กลุมอาการไตไมดึงเก็บชี่   มีอาการหายใจลําบากแบบหายใจออกมากกวาหายใจเขา  ไอคอยๆ และ
เสียงพูดแผวเบา  

  U79.528 Pattern / syndrome of kidney deficiency with water flood  (2.9.107) 
    腎虛水泛證（肾虚水泛证）Shèn xū shuǐ fàn zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการนํ้าค่ังคางจากไตพรอง   เปนภาวะที่หยางของไตพรอง  ทําใหไมสามารถสังเคราะหน้ําได
ตามปกติ  น้ําจึงค่ังคางไปทั่วรางกาย  มีอาการบวมน้ําโดยเฉพาะอยางยิ่งที่ขา  ปสสาวะนอย  ตัวเย็น  กลัว
หนาว  ล้ินอวบซีด  ฝาขาวล่ืน  ชพีจรจม  

  U79.529 Kidney meridian cold-dampness pattern / syndrome  (2.9.108) 
    腎經寒濕證（肾经寒湿证） Shèn jīng hán shī zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเสนลมปราณไตเย็นชื้น   เกิดจากหยางของไตพรองทําใหความเย็นและความชื้นแทรกเขา  
รูสึกหนักที่เอวและเขา  รวมกับอาการปวดแบบเย็นๆ  เคล่ือนไหวไดไมคลองแคลว  กลัวหนาว  แขนขาเยน็   
ล้ินมีฝาสีขาวเหนยีว  ชีพจรเตนออนและชา 
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 U79.53  Other kidney-bladder diseases pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.530 Bladder deficiency cold pattern / syndrome  (2.9.109) 
    膀胱虛寒證（膀胱虚寒证） Páng guāng xū hán zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการกระเพาะปสสาวะเยน็จากพรอง   เปนภาวะที่หยางของไตพรอง  ทําใหกระเพาะปสสาวะไม
สามารถสรางปสสาวะไดตามปกติ  มีอาการปสสาวะบอย  ปสสาวะกะปริดกะปรอย  หรือปสสาวะเปนหยด  
รูสึกเย็นที่ทองสวนลาง  ล้ินมีฝาสีขาวชุม  ชีพจรไมมีแรง  

  U79.531 Bladder dampness-heat pattern / syndrome  (2.9.110) 
    膀胱濕熱證（膀胱湿热证） Páng guāng shī rè zhèng  

ภาวะ/กลุมอาการกระเพาะปสสาวะรอนชื้น  เกิดจากกระเพาะปสสาวะรอนชื้นทําใหการสรางปสสาวะผิดปกติ
เกิดอาการตึงแนนทองนอย ปสสาวะบอย  กล้ันปสสาวะไมได  มีอาการแสบรอนเวลาปสสาวะ  ล้ินแดงมีฝา
เหลืองเหนียว  ชีพจรล่ืนและเตนเร็ว  

  U79.532 Pattern / syndrome of heat accumulating in the bladder  (2.9.111) 
    熱積膀胱證（热积膀胱证） Rè jī páng guāng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการความรอนสะสมในกระเพาะปสสาวะ  มอีาการตึงแนนที่ทองสวนลาง  ปสสาวะขัดและเจบ็
แสบ  ปสสาวะบอย  มีไขแตไมหนาวส่ัน 

 

 U79.54  Combined visceral pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.540 Heart-kidney non-interaction pattern / syndrome  (2.9.113) 
    心腎不交證（心肾不交证） Xīn shèn bù jiāo zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการหัวใจและไตไมประสานกัน เกิดจากอินของหัวใจและไตพรองทําใหหยางชี่มีกําลังแรง  มี
อาการกระวนกระวาย  นอนไมหลับ  ฝนเปยก  หูอื้อ  ปวดเมื่อยเอว  ล้ินแดงมีฝานอย  ชีพจรเล็กและเตนเร็ว  

  U79.541 Heart-kidney yang deficiency pattern / syndrome  (2.9.114) 
    心腎陽虛證（心肾阳虚证） Xīn shèn yáng xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการหยางของหัวใจและไตพรอง  เกิดจากหยางชี่ของหวัใจและไตพรองทําใหไมสามารถใหความ
อบอุน  มีอาการใจส่ัน  บวมน้ํา  ปวดเมือ่ยและเย็นที่เอวและเขา  ล้ินมีสีมวงซีด  ฝาขาวล่ืน  ชีพจรเปนแบบพรอง  

  U79.542 Heart-kidney qi deficiency pattern / syndrome  (2.9.115) 
    心肺氣虛證（心肺气虚证） Xīn fèi qì xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชี่ของหัวใจและปอดพรอง  มีอาการไอหอบ  ใจส่ัน  หายใจส้ัน  แนนหนาอก  ออนเพลีย 
ล้ินซีด  ชีพจรเปนแบบพรอง  

  U79.543 Pattern / syndrome of dual deficiency of the heart and spleen  (2.9.116) 
    心脾兩虛證（心脾两虚证） Xīn pí liǎng xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการหัวใจและมามพรอง  เกิดจากชี่ของมามพรองและเลือดของหัวใจพรอง  มีอาการใจส่ัน นอน
ไมหลับ  เวียนศีรษะ  ทองอืด  ถายอุจจาระเหลว  ล้ินซีด  ชีพจรเปนแบบพรอง  

  U79.544 Heart-liver blood deficiency pattern / syndrome  (2.9.117) 
    心肝血虛證（心肝血虚证） Xīn gān xuè xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเลือดของหัวใจและตับพรอง  เกิดจากเลือดพรองหัวใจและตับขาดเลือดมาหลอเล้ียง  มี
อาการใจส่ัน  ฝนมาก  เวียนศีรษะ  ชาตามแขนขา  ล้ินซีด  ชพีจรเล็ก  

  U79.545 Lung-kidney qi deficiency pattern / syndrome  (2.9.118) 
    肺腎氣虛證（肺肾气虚证） Fèi shèn yīn xū zhèn 

ภาวะ/กลุมอาการชี่ของปอดและไตพรอง   เกิดจากชี่ของปอดและไตออนแอทําใหไมสามารถดึงเก็บชี่ไดดี   มี
อาการไอและหอบเร้ือรัง  หายใจออกยาวกวาหายใจเขา  อาการจะหนักขึ้นเมื่อใชแรง  ล้ินสีมวงซีด  ชีพจรออน      
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  U79.546 Lung-kidney yin deficiency pattern / syndrome  (2.9.119) 
    肺腎陰虛證（肺肾阴虚证） Fèi shèn qì xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการอินของปอดและไตพรอง  เกิดจากอินและสารน้าํของปอดและไตพรองทําใหเกิดรอนจาก
พรองรบกวนภายใน มอีาการไอแหง  ไมคอยมีเสมหะ  ปวดเมื่อยเอว  ฝนเปยก  รอนรุมในกระดูก  เหง่ือออก
เวลากลางคืนขณะนอนหลับ  แกมแดงเปนพักๆ  ล้ินแดงไมคอยมีฝา  ชีพจรเล็กและเตนเร็ว  

  U79.547 Lung-kidney yang deficiency pattern / syndrome  (2.9.120) 
    肺腎陽虛證（肺肾阳虚证） Fèi shèn yáng xū zhèng; 

    水寒射肺證（水寒射肺证） Shuǐ hán shè fèi zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการหยางของไตและปอดพรอง   เกิดจากหยางของไตพรองทําใหน้ําค่ังคางเขาสูปอด  มีอาการ
กลัวหนาวและแขนขาเย็น  หายใจลําบากและขากเสมหะเปนสีขาวใสปริมาณมาก  บวมที่ขา  ปสสาวะนอย  
ล้ินอวบซีด  ล้ินมีฝาสีขาวล่ืน  ชีพจรออน  

  U79.548 Spleen-lung qi deficiency pattern / syndrome  (2.9.121) 
    脾肺氣虛證（脾肺气虚证） Pí fèi qì xū zhèng; 

    脾肺兩虛證（脾肺两虚证） Pí fèi liǎng xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชี่ของมามและปอดพรอง   มีอาการเบื่ออาหาร  ถายอุจจาระเหลว  ทองอืด  ไอเร้ือรัง 
หายใจลําบาก หายใจส้ันถี่  มีเสมหะใสปริมาณมาก  พูดไมคอยมีเสียง  ไมอยากพูดจา  หนาซีดหมอง  ล้ินซีดมี
ฝาชุม  ชีพจรเล็กและออน 

 
  U79.549 Pattern / syndrome of liver fire invading the lung  (2.9.122) 
    肝火犯肺證（肝火犯肺证） Gān huǒ fàn fèi zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการไฟตับคุกคามปอด  เกิดจากไฟของตับกาํเริบขึ้นบนกระทบปอด มีอาการเจ็บรอน 
ที่หนาอกหรือชายโครง  หงุดหงิด  โกรธงาย  ไอมีเสมหะสีเหลือง  ล้ินแดงมีฝาเหลืองบาง  ชีพจรตึงและเร็ว 

 

 U79.55  Other combined visceral pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.550 Pattern / syndrome of liver qi invading the stomach  (2.9.123) 
    肝氣犯胃證（肝气犯胃证） Gān qì fàn wèi zhèng; 

    肝胃不和證（肝胃不和证） Gān wèi bù hé zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการตับและกระเพาะอาหารไมประสานกัน  เกิดจากชี่ของตับติดขัด  ทําใหกระเพาะอาหารไม
สามารถพาชี่ลงลางไดตามปกติ  มีอาการตึงเจ็บที่ทรวงอก  ใตล้ินป  และชายโครง  เรอเปร้ียว  ล้ินมีฝาเหลือง
บาง  ชีพจรตึง   

  U79.551 Pattern / syndrome of liver depression and spleen deficiency  (2.9.124) 
    肝鬱脾虛證（肝郁脾虚证） Gān yù píxū zhèng; 

    肝脾不調證（肝脾不调证） Gān pí bù tiáo zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชี่ของตับติดขัดและมามพรอง  เกิดจากชี่ตับติดขัด  ทําใหมามไมสามารถทําการยอยและ 
ลําเลียงอาหารไดตามปกติ  มอีาการตึงเจ็บที่ทรวงอกและชายโครง  ทองอืด  ถายอุจจาระเหลว  ชพีจรตึง 

 
  U79.552 Liver-kidney yin deficiency pattern / syndrome  (2.9.125) 
    肝腎陰虛證（肝肾阴虚证） Gān shèn yīn xū zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการอินของตับและไตพรอง  เกิดจากอินและสารน้าํของตับและไตพรอง ทําใหเกิดรอนจาก 
พรองรบกวนภายใน  มีอาการเมื่อยเอว  เจ็บที่ทรวงอกและชายโครง  เวียนศีรษะ  มีเสียงในหู  ฝนเปยก  รอน
รุมในกระดูก  เหง่ือออกกลางคืนขณะนอนหลับ  แกมแดงเปนพกัๆ  ล้ินแดงมีฝาเล็กนอย  ชีพจรเล็กและเร็ว   

  U79.553 Spleen-kidney yang deficiency pattern / syndrome  (2.9.126) 
    脾腎陽虛證（脾肾阳虚证） Pí shèn yáng xū zhèng; 

    脾腎虛寒證（脾肾虚寒证） Pí shèn xū hán z 

ภาวะ/กลุมอาการหยางของมามและไตพรอง   เกิดจากหยางชี่ของมามและไตพรอง ทําใหภายในหนาวเย็น  
อาการคือทองรวงเร้ือรัง  บวมน้ํา  ปวดแบบเย็นที่เอวและทอง  
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 U79.6  Pattern identification / syndrome differentiation by six-meridian  
 
 U79.60  Six-meridian pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.600 Greater yang disease pattern / syndrome  (2.11.2) 
    太陽病證（太阳病证） Tài yáng bìng zhèng; 

    太陽病 （太阳病） Tài yáng bìng 

ภาวะ / กลุมอาการโรคไทหยาง  เปนภาวะที่สังกัดโรคของเสนลมปราณทั้งหกในระยะแรก  หรือโรคที่เกิดจากพิษ
ภัยภายนอกในระยะแรก  เกิดจากพิษภัยจากลมหนาวรุกเขาสูสวนผิวของรางกาย  ทําใหเกิดอาการตางๆ ขึ้นจาก
การตอสูกันระหวางชี่ที่เปนภูมิตานทานของรางกายกับชี่ที่เปนพิษภัย   

  U79.601 Greater yang meridian pattern / syndrome  (2.11.3) 
    太陽經證（太阳经证） Tài yáng jīng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเสนลมปราณไทหยาง  เกิดจากพิษภัยจากลมหนาวรุกเขาสวนผิวของรางกาย  ทําใหสวนอิ๋งและ
สวนเวยเสียสมดุล  เกิดอาการที่สําคัญไดแกกลัวหนาว  ปวดศีรษะ  และชีพจรลอย  

  U79.602 Greater yang bowel pattern / syndrome  (2.11.4) 
    太陽腑證（太阳腑证） Tài yáng fǔ zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการอวัยวะกลวงไทหยาง  เกิดจากไมสามารถขจัดพิษภัยในเสนลมปราณไทหยาง  พิษภัยจึงลุกลาม
ตอไปยังกระเพาะปสสาวะซ่ึงเปนอวัยวะกลวง (ฝู) ที่สังกัดเสนไทหยาง ซ่ึงแบงตามกลไกที่ตางกันเปน
ภาวะไทหยางมีน้ําสะสม และภาวะไทหยางมีเลือดสะสม  

  U79.603 Greater yang cold damage pattern / syndrome  (2.11.5) 
    太陽傷寒證（太阳伤寒证） Tài yáng shāng hán zhèng; 

    太陽傷寒（太阳伤寒）  Tài yáng shāng hán 

ภาวะ/กลุมอาการไทหยางถูกลมหนาว   เปนภาวะที่เสนลมปราณไทหยางถูกลมหนาวจากภายนอกที่มีพิษหนาว
เปนหลัก  ทําใหเวยหยางถูกปดกั้น  ชองผิวหนังกลามเนื้อปด  ทําใหเกิดอาการสําคัญคือเปนไข  กลัวหนาว  ไมมี
เหง่ือ  ปวดศีรษะ  ปวดเนื้อตัว  ชีพจรแนน   

  U79.604 Greater yang water-retention pattern / syndrome  (2.11.6) 
    太陽蓄水證（太阳蓄水证） Tài yáng xù shuǐ zhèng; 

    太陽蓄水（太阳蓄水）  Tài yáng xù shuǐ 

ภาวะ/กลุมอาการไทหยางนํ้าสะสม   เกิดจากการที่ไมสามารถขจัดโรคในเสนลมปราณไทหยางได  ทําใหพิษภัยกับ
น้ําจับตัวกัน กระเพาะปสสาวะสังเคราะหปสสาวะไมไดตามปกติ  ทําใหน้าํค่ังคาง   มีอาการสําคัญคือเปนไข 
กลัวหนาว   ปสสาวะไมคลอง  

  U79.605 Yang brightness disease pattern / syndrome  (2.11.7) 
    陽明病證（阳明病证） Yáng míng bìng zhèng; 

    陽明病（阳明病） Yáng míng bìng 

ภาวะ/กลุมอาการโรคหยางหมงิ  เปนภาวะที่เกิดขึ้นในกระบวนการดําเนินของโรคซางหาน  มีการแสดง
ออกเปนภาวะหยางรอนกําเริบ   กระเพาะอาหารและลําไสรอนแหง    

  U79.606 Yang brightness meridian pattern / syndrome  (2.11.8) 
    陽明經證（阳明经证） Yáng míng jīng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการของเสนลมปราณหยางหมิง  เกิดจากพิษรอนกําเริบกระจายไปทั่วรางกายแตยังไมทําใหอุจจาระ
ในลําไสแข็ง   อาการสําคัญคือมีไขสูง  เหง่ือออก  กระหายน้ํา  ชีพจรเปนแบบกระแทก 

 
  U79.607 Yang brightness bowel pattern / syndrome  (2.11.9) 
    陽明腑證（阳明腑证） Yáng míng fǔ zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการอวัยวะกลวงหยางหมิง  เปนภาวะทีพ่ิษรอนกําเริบขึ้นภายใน  อุจจาระจับแข็งเปนกอน  มีไข
เปนพักๆ  มีเหง่ือออก  เจ็บแนนทอง  ทองผูก  ชีพจรจมและเปนแบบแกรง    
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  U79.608 Lesser yang disease pattern / syndrome  (2.11.10) 
    少陽病證（少阳病证） Shǎo yáng bìng zhèng; 

    少陽病（少阳病） Shǎo yáng bìng 

ภาวะ/กลุมอาการโรคเสาหยาง    เปนภาวะที่พิษภัยสงผลกระทบตอเสนลมปราณถุงน้ําดีและกระเพาะอาหาร 
สภาวะของโรคไมสังกัดภาวะภายนอกหรือภายในแตอยูระหวางภายนอกกบัภายใน  อาการสําคัญคือสะบัดรอน
สะบัดหนาว  ตึงแนนไมสบายที่ทรวงอกและชายโครง  ปากขม  คอแหง  ตาลาย  ชพีจรตึง  

  U79.609 Lesser yang meridian pattern / syndrome  (2.11.11) 
    少陽經證（少阳经证） Shǎo yáng jīng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเสนลมปราณเสาหยาง   เปนภาวะของเสนลมปราณถุงน้ําดี  มอีาการสะบัดรอนสะบัด
หนาว  ตึงแนนและเจ็บที่หนาอกและใตชายโครง  ไมอยากรับประทานอาหารและด่ืมน้ํา  กระวนกระวายใจ 
คล่ืนไส  ปากขม  คอแหง  ตาลาย  ล้ินมีฝาสีขาว  ชีพจรตึง 

   
 U79.61  Other six-meridian pattern / syndrome differentiation 
 

  U79.610 Lesser yang bowel pattern / syndrome  (2.11.12) 
    少陽腑證（少阳腑证） Shǎo yáng fǔ zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการอวัยวะกลวงเสาหยาง   เกิดจากความรอนจับตัวขึ้นในทางเดินกระเพาะอาหารและลําไส   
มีอาการสะบัดรอนสะบัดหนาว ตึงเจ็บที่หนาอกและใตชายโครง  อาเจียนไมหยุด  เปนตะคริวใตล้ินป  กระวน
กระวาย ทองผูกหรือมีน้ําอจุจาระซึมออกรอบๆ กอนอุจจาระที่แข็ง  ล้ินมีสีแดงและมีฝาสีเหลืองแหง  ชีพจรตึง
และแรง  

  U79.611 Greater yin disease pattern / syndrome  (2.11.13) 
    太陰病證（太阴病证）Tài yīn bìng zhèng; 

    太陰病（太阴病） Tài yīn bìng 

ภาวะ / กลุมอาการโรคไทอิน เกิดจากหยางของมามพรอง ทําใหความเย็นชืน้เกิดขึ้นภายใน  เกิดภาวะเย็น
จากพรอง  มีอาการปวดแนนทอง  ไมอยากรับประทานอาหาร  ทองเสีย  ชีพจรออน 

 
  U79.612 Greater yin wind stroke pattern / syndrome  (2.11.14) 
    太陰中風證（太阴中风证） Tài yīn zhòng fēng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเสนลมปราณไทอินถูกพิษลม  เปนภาวะที่มีกลุมอาการไทอนิเย็นจากพรองเกิดรวมกับกลุม
อาการภายนอกจากลมเย็น  มีอาการกลัวหนาว  เปนไข  มีเหง่ือออก  ตึงและเจ็บในทอง  ซ่ึงจะบรรเทาเมื่อ
ไดรับความอบอุนหรือบบีนวด  ทองรวงเปนน้ํา 

 
  U79.613 Lesser yin disease pattern / syndrome  (2.11.15) 
    少陰病證 (少阴病证) Shǎo yīn bìng zhèng; 

    少陰病 (少阴病) Shǎo yīn bìng 

ภาวะ/กลุมอาการโรคเสาอิน เปนภาวะที่สังกัดโรคของเสนลมปราณทั้งหก  เปนสภาวะของโรคจากพิษภัย
ภายนอกในระยะสุดทายทีห่ัวใจและไตเย็นจากพรอง  มีอาการกลัวหนาว  เซ่ืองซึม  หงุดหงิด  โมโหงาย  นอน
ไมหลับ  แขนขาเย็น  ทองรวงเปนอาหารที่ยังไมยอย  ชีพจรเล็ก 

 
  U79.614 Lesser yin exterior cold pattern / syndrome  (2.11.16) 
    少陰表寒證 (少阴表寒证)  Shǎo yīn biǎo hán zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเสาอินภายนอกเย็น   เกดิจากพิษเย็นรุกเขาเสาอินกอน  แลวจึงเขาสูไทหยาง  มกัพบในผูที่
มีพื้นฐานรางกายแบบหยางพรองมากอน  มีอาการเปนไข  กลัวหนาว  ปวดศีรษะ  ไมมีเหง่ือ  แขนขาเย็น   
ล้ินมีฝาสีขาว  ชีพจรจม  

  U79.615 Lesser yin cold transformation pattern / syndrome  (2.11.17) 
    少陰寒化證 (少阴寒化证)  Shǎo yīn hán huà zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเสาอินเย็น  เกิดจากหยางชี่ของหัวใจและไตพรองทําใหเกิดภาวะเย็นจากพรองขึ้น มีอาการ
กลัวหนาว  แขนขาเย็น  ถายอจุจาระเปนอาหารทีย่ังไมยอย   
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  U79.616 Lesser yin heat transformation pattern / syndrome  (2.11.18) 
    少陰熱化證 (少阴热化证)  Shǎo yīn rè huà zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเสาอินรอน   เปนภาวะที่อินของหัวใจและไตพรองทําใหหยางมีกําลังแรง  เกิดภาวะรอนจาก
พรองขึ้น  มีอาการกระสับกระสายนอนไมหลับ  ปลายล้ินแดง  ชพีจรเล็กและเตนเร็ว  

  U79.617 Reverting yin disease pattern / syndrome  (2.11.19) 
    厥陰病證 (厥阴病证)   Jué yīn bìng zhèng; 

    厥陰病 (厥阴病)    Jué yīn bìng 

ภาวะ/กลุมอาการเจวอิน  เปนภาวะในระยะสุดทายของโรคอินทั้งสาม  เปนภาวะวกิฤตมีอาการรอนกบัหนาว
สลับกัน  หรืออินกับหยางสลับกัน  

  U79.618 Reverting yin heat reversal pattern / syndrome  (2.11.20) 
    厥陰熱厥證 (厥阴热厥证)   Jué yīn rè jué zhèng 

ภาวะ/ กลุมอาการเจวอินแบบภายนอกเย็นภายในรอน   เปนภาวะที่เกิดขึ้นในระยะทายของโรคจากพิษภัย
ภายนอก  โดยพิษภัยปดกั้นหยางรอนไวภายในไมใหออกมาสูภายนอก  มีอาการมือเทาเย็นเฉียบ  หนาแดง  ตา
แดง  รอนที่หนาอกและทอง  กระหายน้ํา  หงุดหงิด  กระสับกระสาย  นอนไมหลับ  ปสสาวะนอยและมีสีเขม  
ทองผูก  ล้ินมีสีแดง  ฝาสีเหลือง  ชีพจรล่ืนและเตนเร็ว  

  U79.619 Reverting yin cold reversal pattern / syndrome  (2.11.21) 
    厥陰寒厥證 (厥阴寒厥证)  Jué yīn hán jué zhèng 

ภาวะ/ กลุมอาการเจวอินเย็น   เปนภาวะที่เกิดขึ้นในระยะทายของโรคจากพิษภัยจากภายนอก  มีอาการมือ
เทาเย็นเฉียบ  ชีพจรแผวมากหรือเตนแบบกระตุก 

 
 U79.62  Other six-meridian pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.620 Greater yang blood amassment pattern / syndrome  (2.11.22) 
    太陽蓄血證 (太阳蓄血证)  Tài yáng xù xuè zhèng; 

    太陽蓄血 (太阳蓄血)   Tài yáng xù xuè 

ภาวะ/กลุมอาการไทหยางมีเลือดสะสม  เปนภาวะในเสนลมปราณไทหยางไมสามารถรักษาใหหาย  พิษภยัรอน
ลามเขาสูภายใน  พิษรอนจับตัวกับเลือดที่ในทองนอย  ทําใหเกิดอาการปวดเกร็ง  ทองนอยแข็งตึง  อุจจาระสีดํา   

  U79.621 Pattern / syndrome of heat entering blood chamber  (2.11.23) 
    熱入血室證 (热入血室证)  Rè rù xuè shì zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการมดลูกรอน  เกิดจากพิษรอนแทรกเขาสูมดลูก  ทาํใหปวดทองนอย  ประจําเดือนผิดปกติ 
สะบัดรอนสะบัดหนาว  ละเมอ 

 
 U79.7  Pattern identification / syndrome differentiation by defense, qi, 

nutrient and blood 
 
 U79.70  Defense, qi, nutrient and blood pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.700 Defense aspect pattern / syndrome  (2.12.2) 
    衛分證 (卫分证)  Wèi fèn zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการของสวนเวย  เปนภาวะในโรคเวินปงที่เกิดจากพิษภยัภายนอกรุกเขาสวนผิว ทาํใหการ
ทํางานของสวนเวยชี่ผิดปกติ  ชี่ของปอดไมสามารถกระจายไดตามปกติ  เกิดภาวะภายนอกรอน  มอีาการไข  
กลัวลมหนาวเล็กนอย ปลายล้ินแดง  ชพีจรลอยและเตนเร็ว  

  U79.701 Qi aspect pattern / syndrome  (2.12.3) 
    氣分證 (气分证)  Qì fèn zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการของสวนชี่  เปนภาวะในโรคเวิ้นปงที่พิษภยัลุกลามเขาสูอวัยวะภายใน ทําใหภายในรอน
แกรงจากหยางรอนกาํเริบ  เกิดอาการไขสูงและไมหนาวส่ัน  กระหายน้ํามาก  หนาแดง  ปสสาวะมีสีเขม  ล้ินมี
สีแดงและมีฝาสีเหลือง  ชพีจรเตนเร็วและแรง  รวมกับอาการรวมอื่นๆ ตามอวัยวะที่ถกูพิษรอนรุกเขา เชน 
ปอด  อกและกะบังลม  กระเพาะอาหารลําไส  ถุงน้ําดี ฯลฯ  



107 
 

  U79.702 Nutrient aspect pattern / syndrome  (2.12.4) 
    營分證 (营分证)  Yíng fèn zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการของสวนอ๋ิง  เปนภาวะในโรคเวินปงที่พิษภยัจมเขาสูภายใน  ทําใหสวนอิ๋งที่สังกัดอิน
เสียหาย  จิตถูกรบกวน  มีไขสูงโดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลากลางคืน  กระสับกระสาย  นอนไมหลับ  ออกผ่ืน
หรือจ้ํา  ล้ินสีแดงก่ํา  

  U79.703 Blood aspect pattern / syndrome  (2.12.5) 
    血分證 (血分证)  Xuè fèn zhèng 

ภาวะ/ กลุมอาการของสวนเลือด(เซว)  เปนภาวะในโรคเวินปงที่พิษภัยลงลึกเขาสูสวนเลือด ทําใหเลือด
เสียหาย  อินถูกทําลาย  กระตุนเลือดและกระตุนลมภายใน  ทําใหเปนไข  หมดสติ  เพอ  ชักหรือมือเทา
กระดิก  ออกผ่ืนจ้ํา  อาเจียนเปนเลือด  เลือดกําเดาไหล  ล้ินสีแดงเขม   

  U79.704 Pattern / syndrome of both defense-qi aspects disease  (2.12.6) 
    衛氣同病證 (卫气同病证)  Wèi qì tóng bìng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการโรคของสวนเวยรวมกับสวนชี่   เกิดจากพษิรอนในสวนเวยไมถูกขจัดแลวลุกลามเขาสู 
สวนชี่  ทําใหเกิดภาวะของสวนเวยและสวนชี่ขึ้นดวยกัน  มีไขสูง  กลัวลมเย็นเล็กนอย  กระหายน้ํา   
กระวนกระวายใจ  ล้ินมีสีแดง  ชีพจรลอยและเตนเร็ว  

  U79.705 Pattern / syndrome of both defense-nutrient aspects disease  (2.12.7) 
    衛營同病證 (卫营同病证)  Wèi yíng tóng bìng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการโรคของสวนเวยรวมกับสวนอ๋ิง  เปนภาวะในโรคเวินปงทีม่ีภาวะสวนเวยกับสวนอิ๋งเกิดขึ้น
พรอมกัน  มีอาการไขสูง  เพอ  หนาวส่ัน  ปวดศีรษะ  และปวดไปทั้งตัว  

  U79.706 Pattern / syndrome of dual blaze of qi-nutrient aspects  (2.12.8) 
    氣營兩燔證 (气营两燔证)  Qì yíng liǎng fán zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการสวนชีแ่ละสวนอ๋ิงรอน  มีไขสูง กระหายน้ํา หงุดหงิดโมโหงาย เพอ และเกิดผ่ืนจ้าํที่ผิวหนัง 
 

  U79.707 Pattern / syndrome of dual blaze of qi-blood aspects  (2.12.9) 
    氣血兩燔證 (气血两燔证)  Qì xuè liǎng fán zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการสวนชีแ่ละสวนเลือดรอน  มีไขสูง กระหายน้าํ เพอ  เกิดผ่ืนจ้ําที่ผิวหนัง  และมีเลือดออก
ตามบริเวณตางๆ  

  U79.708 Pattern / syndrome of heat entering the blood aspect  (2.12.10) 
    熱入血分證 (热入血分证)  Rè rù xuè fèn zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการรอนเขาสูสวนเลือด  มีไข  มึนงง  มีเลือดออก  ล้ินสีแดงเขม  
  U79.709 Pattern / syndrome of heat entering nutrient-blood aspects  (2.12.11) 
    熱入營血證 (热入营血证)  Rè rù yíng xuè zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการรอนเขาสูสวนอ๋ิงและสวนเลือด   มีไขสูงในเวลากลางคืน  กระสับกระสาย  นอนไมหลับ  
มึนงง  มีจ้ําหรือจุดเลือดออกใตผิวหนัง  ทองผูก ล้ินมีสีแดงเขม  ชพีจรเล็กและเตนเร็ว 

   

 U79.71  Other defense, qi, nutrient and blood pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.710 Pattern / syndrome of exuberant heat stirring wind  (2.12.12) 
    熱盛動風證 (热盛动风证)  Rè shèng dòng fēng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการรอนจัดกระตุนลมภายใน   มีไขสูง  ไมไดสติ  คอแข็ง  ขากรรไกรแข็ง  หลังแอน  ล้ินมีสีแดง
เขม  ฝาสีเหลือง  ชพีจรตึงและเตนเร็ว  

  U79.711 Pattern / syndrome of exuberant heat with bleeding  (2.12.13) 
    熱盛動血證 (热盛动血证)  Rè shèng dòng xuè zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการรอนจัดกระตุนเลือด    มีไขสูง  กระหายน้าํ  เพอ  หนาแดงตาแดง  ถายอุจจาระหรือ
ปสสาวะเปนเลือด  เลือดกําเดาไหล  มผ่ืีนจ้ําใตผิวหนัง  ล้ินมีสีแดงเขมฝาสีเหลือง  ชีพจรเปนแบบกระแทกและ
เตนเร็ว  
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  U79.712 Pattern / syndrome of heat entering the pericardium  (2.12.14) 
    熱入心包證 (热入心包证)  Rè rù xīn bāo zhèng; 

    熱閉心包證 (热闭心包证)  Rè bì xīn bāo zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการรอนเขาสูเยื่อหุมหัวใจ  มีไขสูง  เพอ  หนาแดง  เสียงหายใจดัง  ล้ินมีสีแดง  ฝาสีเหลือง  
ชีพจรเตนเร็วและล่ืน  

  U79.713 Residual heat pattern / syndrome  (2.12.15) 
    餘熱未淸證 (余热未淸证)  Yú rè wèi qīng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการจากความรอนตกคาง  น้ําในรางกายถูกทําลายจากความรอนที่ตกคางอยู  มีไขตํ่าๆ ตลอด  
กระสับกระสาย  กระหายน้าํ  ทองผูก  ปสสาวะมีสีเขม  ล้ินมีสีแดงและไมชุม  ชีพจรเล็กและเตนเร็ว  

  U79.714 Pattern / syndrome of toxin congesting the upper energizer  (2.12.16) 
    毒壅上焦證 (毒壅上焦证)  Dú yōng shàng jiāo zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการพิษรอนอุดก้ันซางเจียว  ในระยะเร่ิมแรกจะมีไขและหนาวส่ัน  รวมกับบวมแดงที่ศีรษะและ
ใบหนา  ระคายคอ  เจบ็คอ  จากนั้นจะมีไขสูง  กระหายน้ํา  ศีรษะและใบหนารอนและบวม  มีผ่ืนตามผิวหนงั  
กระสับกระสาย  ในลําคอมีการอักเสบติดเชื้อ  รวมกบัอาการไอและหายใจลําบาก  

  U79.715 Pattern / syndrome of wind-heat with epidemic toxin  (2.12.17) 
    風熱疫毒證 (风热疫毒证)  Fēng rè yì dú zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการพิษระบาดจากลมรอน  มีอาการหนาวส่ันและเปนไข  ศีรษะและหนาบวมแดงเจ็บคอ  มีผ่ืน
จ้ําตามผิวหนัง  กระสับกระสาย  กระหายน้ํา  ปวดศีรษะ  คล่ืนไส  ล้ินมีสีแดงเขม  ชีพจรใหญแรงและเตนเร็ว  

  U79.716 Pattern / syndrome of dampness obstructing defense yang  (2.12.18) 
    濕遏衛陽證 (湿遏卫阳证)  Shī è wèi yáng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชื้นอุดก้ันสวนเวยหยาง    มีอาการกลัวหนาว  มีไขรุมๆ  ปวดศีรษะเหมือนถูกบบีรัด  หนกั
เนื้อตัวและแขนขา  แนนหนาอก  ไมรูสึกหิว  ไมกระหายน้าํ  ล้ินมีฝาสีขาวเหนยีว  ชีพจรนิ่ม  

U79.717 Pattern / syndrome of pathogen hidden in the pleurodiaphragmatic interspace  
(2.12.19) 

    邪伏膜原證 (邪伏膜原证)  Xié fú mó yuán zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการพิษภัยเขาสูโมหยวน  มีอาการหนาวและรอนสลับกัน  ปวดศีรษะอยางรุนแรง  ปวดเมื่อย
ตามตัว  ตึงแนนหนาอกและชายโครง  อาเจียนเปนน้ําเสมหะ  ล้ินมีฝาขาวหนา  

  U79.718 Qi aspect dampness-heat pattern / syndrome  (2.12.20) 
    氣分濕熱證 (气分湿热证)  Qì fēn shī rè zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการสวนชีร่อนชื้น  เกิดจากพษิรอนชื้นรุกเขาสวนชี่  มีอาการตัวรอนรุมๆ  แนนหนาอก  แนน
ทอง  ดีซาน  หนักแขนขา  คล่ืนไสอาเจยีน  ล้ินมีสีแดง  ฝาสีเหลืองเหนียว  ชพีจรล่ืนและเตนเร็ว  

  U79.719 Pattern / syndrome of dampness-heat obstructing qi movement  (2.12.21) 
    濕熱鬱阻氣機證 (湿热郁阻气机证)  Shī rè yù zǔ qìjī zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการรอนชื้นอุดก้ันการไหลเวียนของชี ่ เกิดจากพษิรอนชื้นอุดกัน้การเคล่ือนไหวของชี ่  มอีาการ
เปนไข  ออนเพลีย  เจ็บตามแขนขา  แนนหนาอก  แนนทอง  คล่ืนไส  อาเจียน  ปสสาวะมีสีเขม  ล้ินมีฝาสีขาว
เหนียวหรือเขรอะ 

 

 U79.72  Other defense, qi, nutrient and blood pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.720 Pattern / syndrome of dampness predominating over heat  (2.12.22) 
    濕重於熱證 (湿重于热证)  Shī zhòng yú rè zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการรอนชื้นแบบชื้นเดน   มอีาการตัวรอนรุมๆ  กระหายแตไมอยากทานน้ํา  หนักศีรษะและ
แขนขา  ปสสาวะไมคลอง  ทองเสีย  ล้ินมีสีแดง  ฝาสีเหลืองเหนียว  ชพีจรเตนคอนขางเร็วและล่ืน      
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  U79.721 Pattern / syndrome of heat predominanting over dampness  (2.12.23) 
熱重於濕證 (热重于湿证)  Rè zhòng yú shī zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการรอนชื้นแบบรอนเดน   มีอาการตัวรอนรุมๆ  กระหายนํ้า  หนาแดงตาแดง  หนักศีรษะและ
แขนขา  ถายอจุจาระเหลว  ปสสาวะนอย  ล้ินมีสีแดง ฝาสีเหลืองเหนียว   ชีพจรเตนเร็วและล่ืน  

  U79.722 Spreading dampness-heat pattern / syndrome  (2.12.24) 
    濕熱浸淫證 (湿热浸淫证)  Shī rè jìn yín zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเปนแผลรอนชื้น  เกิดจากพิษรอนชื้นแทรกกระจายเขาสูบริเวณผิวหนัง  ซ่ึงมักพบที่บริเวณ
หนังตา  ห ู จมูก  มุมปาก  นิว้มือและนิว้เทาเปนแผลบวมแดง  คัน  หรือเปนแผลพุพอง  

  U79.723 Pattern / syndrome of summerheat with cold-dampness  (2.12.25) 
    暑兼寒濕證 (暑兼寒湿证)  Shǔ jiān hán shī zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการพิษอากาศรอนรวมกับเย็นชื้น   เกิดจากอากาศรอนและความเย็นชื้นรุกเขาสวนภายนอก
ของรางกาย  ทําใหเกิดอาการปวดศีรษะ  เปนไข  กลัวเย็น  ไมมีเหง่ือออก  แนนบริเวณใตล้ินป  กระวน
กระวาย  ล้ินมีฝาเหนียวบาง  

U79.724 Pattern / syndrome of summerheat-dampness encumbering the middle 
energizer  (2.12.26) 
暑濕困阻中 (暑湿困阻中)  Shǔ shī kùn zǔ zhōng 

焦證 (焦证)    Jiāo zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการพิษอากาศรอนชื้นปดลอมจงเจียว  เกิดจากอากาศรอนชืน้ปดกั้นกระเพาะอาหารและมาม 
ทําใหมีไขสูง  กระหายนํ้าตลอดเวลา  เหง่ือออกมาก  ปสสาวะนอย  แนนที่ใตล้ินป  หนักเนื้อตัว  ชพีจรใหญมี
พลัง  

  U79.725 Summerheat pattern / syndrome  (2.12.27) 
    暑熱證 (暑热证)   Shǔ rè zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการอากาศรอน  เกดิจากอากาศรอนรุกเขาสูรางกาย  ทาํใหเปนไข  กระหายน้าํ  ออนเพลีย 
หายใจส้ัน  กระวนกระวายใจ  เวียนศีรษะ  มีเหง่ือออก  ปสสาวะนอย  ล้ินมีสีแดงและมีฝาสีเหลืองแหง  ชีพจร
ใหญมีพลัง  

  U79.726 Summerheat dampness pattern / syndrome  (2.12.28) 
    暑濕證 (暑湿证)   Shǔ shī zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการอากาศรอนชื้น   อาการคือเปนไขกระสับกระสาย  แนนหนาอก  คล่ืนไส  อาเจียน  ล้ินมีสี
แดง  ฝาล้ินสีเหลืองเหนียว  ชพีจรเตนเร็วและล่ืน  

  U79.727 Pattern / syndrome of summerheat entering yang brightness  (2.12.29) 
    暑入陽明證 (暑入阳明证)  Shǔ rù yáng míng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการพิษอากาศรอนรุกเขาหยางหมิง   เกิดจากอากาศรอนจดัรุกเขาสูเสนลมปราณหยางหมิง     
ทําใหเกิดภาวะโรคในสวนชี ่  อาการคือมีไขสูง  เหง่ือออกมาก  กระสับกระสาย  ปวดศีรษะเวยีนศีรษะ หนา
แดง  เสียงหายใจดัง  กระหายน้ํา  ปากแหง  ล้ินมีฝาสีเหลืองแหง   ชีพจรใหญและเตนแบบกระแทกหรือชพีจร
ใหญแตกลวง  

  U79.728 Pattern / syndrome of summerheat damaging fluid and qi  (2.12.30) 
    暑傷津氣證 (暑伤津气证)  Shǔ shāng jīn qì zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชี่และนํ้าสึกหรอจากอากาศรอน  เกิดจากอากาศรอนทําลายชี่และน้ําในรางกาย   ทาํใหเกิด
อาการตัวรอน เหง่ือออก  กระหายน้ําและด่ืมน้ํามาก  กระสับกระสาย  หนาแดง  ออนเพลีย  หายใจส้ัน  
ปสสาวะมีสีเขมและปริมาณนอย  ล้ินมสีีแดง  ฝาสีเหลืองแหง   ชีพจรลอยใหญแตออนแรง 

 
  U79.729 Pattern / syndrome of summerheat-heat stirring wind  (2.12.31) 
    暑熱動風證 (暑热动风证)  Shǔ rè dòng fēng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการอากาศรอนกระตุนลมภายใน  เกิดจากอากาศรอนจัดเหนี่ยวนําใหเกิดลมภายในขึ้น  ม ี
ไขสูง  หมดสติ  ชักกระทั่งหลังแอน  ขากรรไกรแข็ง 
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 U79.9  Other pattern identification / syndrome differentiation 
 
 U79.90  Triple energizer pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.900 Upper energizer disease pattern / syndrome  (2.13.2) 
    上焦病證 (上焦病证)   Shàng jiāo bìng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการโรคของซางเจียว   เปนภาวะของโรคเวินปงในระยะแรกที่พษิภัยรอนรุกเขาเสนลมปราณมือ
ไทอินปอดและเสนลมปราณมือเจวอินเยื่อหุมหวัใจ อาการคือเปนไข เหง่ือออก ไอ หอบ หรือหมดสติ เพอ  

  U79.901 Middle energizer disease pattern / syndrome  (2.13.3) 
    中焦焦病證 (中焦病证)  Xià jiāo bìng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการโรคของจงเจยีว เปนภาวะของโรคเวินปงในระยะกลาง  เกิดจากพิษรอนรุกเขาสูเสน
ลมปราณกระเพาะอาหาร  ทําใหเกิดภาวะกระเพาะอาหารรอนแหงรวมกับอินพรอง  หรือมามรอนชื้นรวมกับ
อินพรอง 
 

  U79.902 Lower energizer disease pattern / syndrome  (2.13.4) 
    下焦病證 (下焦病证)   Xià jiāo bìng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการโรคของเซ่ียเจียว  เปนภาวะที่พิษภัยรอนเขาสวนเซ่ียเจียว ทําลายอินของตับและไต  มีไข  
แกมแดง  มอืเทาขยบัหรือชัก  ล้ินแดงก่าํไมคอยมีฝา  

  U79.903 Triple energizer dampness-heat pattern / syndrome  (2.13.5) 
    三焦濕熱證 (三焦湿热证)  Sān jiāo shī rè zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการซานเจยีวรอนชื้น  เกิดจากพิษรอนชื้นรุกเขาทั้งซางเจียว  จงเจียว  และเซ่ียเจียว  
  U79.904 Upper energizer dampness-heat pattern / syndrome 
    上焦濕熱證 (上焦湿热证)  Shàng jiāo shī rè zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการซางเจียวรอนชื้น  เปนภาวะในระยะเร่ิมแรกของโรครอนชืน้  โดยทั่วไปมีอาการส่ันสะทาน
และมีไข  หนกัศีรษะและเนื้อตัว  แนนหนาอก  ไอ  ไมมีเหง่ือ  ชีพจรลอยออนและเตนเร็ว  

  U79.905 Lower energizer dampness-heat pattern / syndrome 
    下焦濕熱證 (下焦湿热证) Xià jiāo shī rè zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเซ่ียเจียวรอนชื้น   เปนภาวะที่เกิดจากพิษรอนชื้นรุกเขาสูลําไสใหญและกระเพาะปสสาวะ 
    

 U79.91  Other pattern / syndrome differentiation 
 

U79.910 Pattern / syndrome of insecurity of thoroughfare and conception vessels  
(2.10.1) 

    衝任不固證 (冲任不固证)  Hán níng bāo gōng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชงเริ่นไมเก็บรักษาเลือด  มีประจําเดือนกะปริดกะปรอย  ตกเลือด  หรือมภีาวะแทงคุกคาม  
U79.911 Pattern / syndrome of disharmony of thoroughfare and conception vessels  

(2.10.2) 
    衝任失調證 (冲任失调证)  Chōng rèn shī tiáo zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการชงเริ่นเสียสมดุล   มปีระจําเดือนมาไมปกติ  ปวดตึงที่บริเวณทองนอย  
  U79.912 Pattern / syndrome of cold congealing in the uterus  (2.10.3) 
    寒凝胞宮證 (寒凝胞宫证)  Chōng rèn bù gù zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการมดลูกเย็น รูสึกเย็นและเจ็บที่ทองนอย  ปวดประจําเดือน  หรือประจําเดือนมาชากวาปกติ  
และประจําเดือนมีสีเขม  ล้ินมีฝาสีขาว  ชีพจรจมตึงแนน 
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  U79.913 Pattern / syndrome of (blood) stasis obstructing the uterus (2.10.4) 
    瘀阻胞宮證 (瘀阻胞宫证)  Yū zǔ bāo gōng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเลือดค่ังในมดลูก    มีอาการเจ็บแปลบที่ทองนอย  ตําแหนงที่เจ็บอยูคงที่และไมชอบใหบีบ
กด  อาจพบกอนในทอง  ประจาํเดือนมาชากวาปกติ  ปริมาณเลือดประจาํเดือนนอย  สีดําคลํ้าและมีล่ิมเลือด
ปน  หรือประจําเดือนไมมา  ประจาํเดือนมากะปริดกะปรอย   ล้ินสีมวงคลํ้าหรือมีจุดสีมวงบนตัวล้ิน  ชพีจรตึง
และเตนแบบติดขัด  

  U79.914 Uterine deficiency cold pattern / syndrome  (2.10.5) 
    胞宮虛寒證 (胞宫虚寒证)  Bāo gōng xū hán zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการมดลูกเย็นจากพรอง   เปนภาวะที่เกิดจากหยางของไตพรองไมสามารถใหความอบอุนแก
มดลูก  มอีาการกลัวหนาว  แขนขาเย็น  เจ็บปวดและรูสึกเย็นที่เอวและขา  ปวดต้ือๆ ที่ทองนอยซ่ึงจะบรรเทา
หากใหความอบอุนหรือบีบนวด  ประจาํเดือนสีจางใสหรือมีตกขาวใส  มีบุตรยากหรือแทงบุตร   รวมกับอาการ
ทั่วไปของภาวะนี้ไดแกหนาซีด  ล้ินซีดมฝีาสีขาว  ชีพจรจมและเตนออน  

  U79.915 Uterine dampness-heat pattern / syndrome  (2.10.6) 
    胞宮濕熱證 (胞宫湿热证)  Bāo gōng shīrè zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการมดลูกรอนชื้น  มีอาการตกขาวเปนสีเหลืองขุนปริมาณมาก  คันหรือเปนแผลบริเวณฝเย็บ  
ล้ินมีสีแดง  ฝาสีเหลืองเหนียว  ชีพจรล่ืนและเตนเร็ว  

  U79.916 Pattern / syndrome of accumulated heat in the uterus  (2.10.7) 
    胞宮積熱證 (胞宫积热证)  Bāo gōng jī rè zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการรอนค่ังในมดลูก   มอีาการเจ็บรอนที่ทองนอย  ประจําเดือนมาเร็วกวากําหนด  มีสีแดงสด
ปริมาณมาก  หรือตกขาวเปนสีเหลืองขุนและมีกล่ินเหม็น   ล้ินมีสีแดง  ฝาสีเหลือง  ชีพจรเร็ว  

U79.917 Pattern / syndrome of dampness-heat obstructing the essence chamber  
(2.10.8) 

    濕熱阻滯精 (湿热阻滞精)  Shī rè zǔ zhì jīng; 

    室證 (室证)    Shì zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการถุงอสุจิอุดก้ันจากรอนชื้น   มอีาการเจ็บปวดและแสบรอนทีบ่ริเวณฝเย็บ  บริเวณอัณฑะคัน
และเกิดแผลเปอย  น้าํอสุจิไหลออกมาเองหรือมีหนองปน  ปสสาวะขัดแสบ  ล้ินมีสีแดง  ฝามีสีเหลืองเหนียว  
ชีพจรล่ืนและเตนเร็ว  

  U79.918 Pattern / syndrome of phlegm obstructing the essence chamber  (2.10.9) 
    痰阻精室證 (痰阻精室证)  Tán zǔ jīng shì zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการถุงอสุจิอุดก้ันจากเสมหะ  สมรรถภาพทางเพศเส่ือมถอย  ตัวอสุจินอย  ความตองการทาง
เพศลดลง  อวนฉุ  ออนเพลียไมมีกําลัง  ล้ินมีสีซีดและมีฝาสีขาวเหนยีว  ชพีจรล่ืน 

 
  U79.919 Pattern / syndrome of (blood) stasis obstructing the essence chamber(2.10.10) 
    瘀阻精室證 (瘀阻精室证)  Yū zǔ jīng shì zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการถุงอสุจิถูกอุดก้ันจากเลือดค่ัง  มีอาการเจ็บแปลบที่บริเวณฝเย็บ  ตําแหนงที่เจ็บอยูกับที่และ
ไมชอบใหบีบกด  หรือมีกอนบวม  อสุจินอย  อวยัวะเพศไมแข็งตัว  หรือเจ็บแปลบเมื่อหล่ังอสุจิ  อสุจิมีเลือด
ปน   

 
 U79.92  Other pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.920 Pattern / syndrome of wind striking the meridians and collaterals  (2.10.11) 
    風中經絡證 (风中经络证)  Fēng zhōng jīng luò zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเสนลมปราณถูกลม   มีอาการชาหรือคันตามผิวหนัง  หรือปากเบี้ยว ตาปดไมสนิท  
  U79.921 Pattern / syndrome of wind-cold assailing the collaterals  (2.10.12) 
    風寒襲絡證 (风寒袭络证)  Fēng hán xí luò zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเสนลมปราณถูกลมเย็น   มีอาการกลัวหนาว  เจ็บปวดและรูสึกเย็นที่แขนขา  แขนขาหด
เกร็ง  ผิวหนังซีดหรือเปนสีมวง  ล้ินมีฝาสีขาว  ชีพจรตึงและแนน 
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  U79.922 Pattern / syndrome of wind-cold obstructing the collaterals  (2.10.13) 
    風寒阻絡證 (风寒阻络证)  Fēng hán zǔ luò zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเสนลมปราณถูกลมเย็นอุดก้ัน  เกิดจากความเย็นอดุกั้นทําใหเลือดที่ไหลไปเล้ียงเสน
ลมปราณตางๆ ที่บริเวณผิวลดลง  เกดิอาการกลัวหนาว  รูสึกเย็นและเจ็บปวดตามแขนขา  แขนขาหดเกร็ง  
ผิวหนังมีสีคลํ้าหรือซีด  ล้ินซีด  ชีพจรตึงแนน  

  U79.923 Pattern / syndrome of wind-prevailing migratory arthralgia  (2.10.14) 
    風勝行痹證 (风胜行痹证)  Shī shèng zhe bì zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการปวดขอจากพิษลม   เปนภาวะปเจิ้งที่มีสาเหตุจากลมเปนหลัก   มอีาการเจ็บปวดตามขอที่
ยายไปมา  ขอเคล่ือนไหวไมไดตามปกติ   ล้ินมีฝาสีขาวบาง  ชพีจรลอย  

  U79.924 Pattern / syndrome of cold-prevailing agonizing arthralgia  (2.10.15) 
    寒勝痛痹證 (寒胜痛痹证)  Hán shèng tòng bì zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการปวดขอจากพิษเย็น  เปนภาวะปเจิ้งที่มีพิษเย็นเปนหลัก   มีอาการปวดแบบเย็นตามขอ
ตําแหนงที่ปวดอยูกับที ่  ล้ินมีฝาสีขาว  ชีพจรตึงแนน 

 
  U79.925 Pattern / syndrome of dampness-prevailing fixed arthralgia  (2.10.16) 
    濕勝着痹證 (湿胜着痹证)  Fēng shèng xíng bì zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการปวดขอจากพิษชื้น  เปนภาวะปเจิ้งที่มีพิษชื้นเปนหลัก  มอีาการเจ็บปวดและรูสึกหนักหรือ
บวมตามขอ  ตําแหนงที่เจ็บปวดอยูกับที่  ชาตามผิวหนังเฉพาะที่  ล้ินมีฝาสีขาวเหนียว  ชพีจรล่ืนหรือลอย  

  U79.926 Pattern / syndrome of heat-obstructing arthralgia  (2.10.17)   
    熱邪阻痹證 (热邪阻痹证)  Rè xié zǔ bì zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการปวดขอจากพิษรอน   เปนภาวะปเจิ้งที่มีพิษรอนเปนหลัก  มอีาการปวดบวมแดงรอนตาม
ขอ  ล้ินมีฝาสีเหลือง  ชีพจรเตนเร็วและล่ืน  

  U79.927 Pattern / syndrome of stasis and stagnation due to traumatic injury  (2.10.18) 
    外傷瘀滯證 (外伤瘀滞证)  Wài shāng yū zhì zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเลือดค่ังจากการบาดเจ็บ   เกิดจากการบาดเจ็บทาํใหมชีี่และเลือดค่ังที่บริเวณนั้น   ที่
บริเวณบาดเจ็บนั้นเกิดจ้ําเลือด  มีอาการตึงเจ็บ  

  U79.928 Pattern / syndrome of damage to sinew and bone  (2.10.19) 
    損傷筋骨證 (损伤筋骨证)  Sǔn shāng jīn gǔ zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเสนเอ็นและกระดูกบาดเจ็บ  เปนภาวะที่เสนเอ็นและกระดูกเสียหายจากการบาดเจ็บ
บริเวณที่เกิดโรคมีอาการบวมเจ็บและเคล่ือนไหวไมไดตามปกติ  

  U79.929 Pattern / syndrome of wind-cold invading the head  (2.10.20) 
    風寒犯頭證 (风寒犯头证 ) Fēng hán fàn tóu zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการลมเย็นกระทบศีรษะ   มีอาการปวดศีรษะลงมาจนถึงกานคอและแผนหลัง  ซ่ึงอาการปวด
จะรุนแรงขึ้นเมื่อถูกลมและความเย็น  ล้ินมีฝาสีขาวบาง  ชพีจรลอยและตึงแนน 

 

 U79.93  Other pattern / syndrome differentiation 
    

U79.930 Pattern / syndrome of wind-heat invading the head  (2.10.21) 
    風熱犯頭證 (风热犯头证)  Fēng rè fàn tóu zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการลมรอนกระทบศีรษะ  มีอาการปวดตึงศีรษะ  มีไขหรือมอีาการกลัวลม  ใบหนารอนผาว  
ปลายล้ินหรือขอบล้ินมีแดง  ล้ินมีฝาสีเหลืองบาง  ชีพจรลอยและเตนเร็ว  

  U79.931 Pattern / syndrome of wind-dampness invading the head  (2.10.22) 
    風濕犯頭證 (风湿犯头证)  Fēng shī fàn tóu zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการลมชื้นกระทบศีรษะ   มีอาการปวดศีรษะเหมือนถูกบีบรัด  กลัวลมเย็นเล็กนอย  หนักเนื้อ
ตัวและแขนขา  แนนหนาอก  เบื่ออาหาร  ล้ินมีฝาสีขาวล่ืน  ชพีจรลอย   
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  U79.932 Pattern / syndrome of static blood invading the head  (2.10.23) 
    瘀血犯頭證 (瘀血犯头证)  Yū xiě fàn tóu zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเลือดค่ังกระทบศีรษะ   เกิดจากการบาดเจบ็ทําใหมีเลือดค่ังอุดกั้นหลอดเลือดในศีรษะ    มี
อาการปวดศีรษะติดตอกันเปนเวลานานไมคลาย  ตําแหนงที่ปวดอยูกับที ่  เวยีนศีรษะ  หลงลืม  ใบหนาคลํ้า  
ล้ินมีสีมวงหรือมีจุดสีมวงบนล้ิน  ชพีจรตึงและเตนติดขัด 

 
  U79.933 Pattern / syndrome of phlegm turbidity invading the head  (2.10.24) 
    痰濁犯頭證 (痰浊犯头证)  Tán zhuó fàn tóu zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเสลดกระทบศีรษะ   มีอาการปวดศีรษะ  มึนงง  มีเสียงดังในหู  การไดยินลดลง  ตาพรา  
แนนหนาอกและใตล้ินป   อาเจียนเปนเสมหะหรือน้ําเหนยีวๆ  ล้ินมีฝาสีขาวล่ืน  ชีพจรตึงและล่ืน  

  U79.934 Pattern / syndrome of liver fire invading the head  (2.10.25) 
    肝火犯頭證 (肝火犯头证)  Gān huǒ fàn tóu zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการไฟตับกระทบศีรษะ   มีอาการปวดศีรษะอยางรุนแรง  หนาแดง  ตาแดง  หงุดหงิดโมโหงาย  
ขมในปาก  ล้ินมีสีแดง  ฝาสีเหลือง  ชีพจรเตนเร็วและตึง  

  U79.935 Pattern / syndrome of wind-fire attacking the eyes  (2.10.26) 
    風火攻目證 (风火攻目证)  Fēng huǒ gōng mù zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการลมรอนรุกเขาตา  มอีาการตาแดง  เจ็บตา  ตาบวม  นํ้าตาไหล  มีไข  กลัวลม  ชีพจรลอย
และเตนเร็ว  

  U79.936 Pattern / syndrome of wind-dampness insulting the eyes  (2.10.27) 
    風濕凌目證 (风火攻目证风湿凌目证)  Fēng shī líng mù zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการลมชื้นรุกเขาตา   มอีาการหนังตาบวม  ตาแดงและคัน  น้ําตาไหล  กลัวแสง  
  U79.937 Pattern / syndrome of traumatic injury of ocular vessel  (2.10.28) 
    外傷目絡證 (外伤目络证)  Wài shāng mù luò zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการตาช้าํเลือดจากการบาดเจ็บ    มีอาการหนังตาบวมเจ็บและมีสีมวงคลํ้า  หรือเลือดออกที่ตา
ขาวเปนสีแดงหรือสีมวง   หรือมีอาการเจ็บตาและมีเลือดออกที่กนตา  

U79.938 Pattern / syndrome of worm accumulation transforming into malnutrition  
(2.10.29) 

    蟲積化疳證 (虫积化疳证)  Chóng jī huà gān zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการตาขาดการบํารุงจากพยาธิ   เกิดจากพยาธิในลําไสดูดซึมแยงเอาอาหาร  จนทาํใหตาขาด
สารหลอเล้ียง  มีอาการตามองไมชัด  ตาบอดกลางคืน  ตาแหง  และกลัวแสง  

  U79.939 Pattern / syndrome of liver fire blazing the ear  (2.10.30) 
    肝火燔耳證 (肝火燔耳证)  Gān huǒ fán ěr zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการไฟตับรุกเขาหู  มอีาการเจ็บตึงในหู  แกวหูช้ําเลือดหรือทะลุมีน้ําหนองหรือน้าํเลือดไหล
ออกมาตามชองหู   รวมกับอาการหูอื้อ  เวียนศีรษะ  ขมในปาก  หนาและตาแดง  หงุดหงิดโมโหงาย  ล้ินแดง 
ฝาสีเหลือง  ชีพจรตึงและเตนเร็ว 

   

 U79.94  Other pattern / syndrome differentiation   
 

U79.940 Pattern / syndrome of wind-fire blazing the ear  (2.10.31) 
    風熱犯耳證 (风热犯耳证)  Fēng rè fàn ěr zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการลมรอนรกุเขาห ู  มีอาการตึงแนนหรือรูสึกอุดตันในห ู  แกวหบูวมหรือรูสึกมีแรงดันในห ู 
รวมกับอาการมีเสียงดังในหู  ปวดศีรษะ  เปนไข  ไมคอยกลัวลมหรือความเยน็  ล้ินมีฝาสีเหลืองบาง  ชีพจร
ลอยและเตนเร็ว        
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  U79.941 Pattern / syndrome of dampness-heat invading the ear  (2.10.32) 
    濕熱犯耳證 (湿热犯耳证)  Shī rè fàn ěr zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการรอนชื้นรุกเขาห ู   ในชองหูหรือใบหูมีอาการเจ็บบวมแดง  เปนแผลแฉะ  หรือมีน้ําหนองขน
ไหลออกมาจากรูห ู  หรือมีอาการตึงแนนรวมกับอาการมีเสียงดังในหู  ล้ินมีฝสีเหลืองเหนียว ชีพจรล่ืน 
และเตนเร็ว  

  U79.942 Pattern / syndrome of phlegm-dampness attacking the ear  (2.10.33) 
    痰濕犯耳證 (痰湿犯耳证)  Tán shī fàn ěr zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเสมหะชื้นรุกเขาห ู   มีอาการตึงแนนในหูรวมกับอาการเวยีนศีรษะ มีเสียงในหูหนักศีรษะ 
คล่ืนไส  หรือมีน้ําหนองใสไหลออกมาจากห ู การไดยินลดลง  หากตรวจโดยใชกลองสองหูจะเห็นแนวระดับน้ํา
ขังในหู   ล้ินมีฝาเหนยีวและล่ืน  ชพีจรตึงและล่ืน 

 
  U79.943 Pattern / syndrome of qi deficiency with hearing loss  (2.10.34) 
    氣虛耳竅失 (气虚耳窍失)  Qì xū ěr qiào shī 

    充證 (充证)    Chōng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการการไดยินลดลงจากชี่พรอง   เกิดจากเจิ้งชี่ออนแอ  ทําใหหยางชี่ที่ใสไมสามารถขึ้นไปหลอ
เล้ียงหูไดอยางเพียงพอ  เกิดอาการมีเสียงในหูแบบเสียงจักจั่น  การไดยินลดลง  รวมกับอาการเวยีนศีรษะ 
ออนเพลีย  หายใจส้ัน  ไมอยากพูดจา  ล้ินซีด  ชีพจรออน  

  U79.944 Pattern / syndrome of wind-cold invading the nose  (2.10.35) 
    風寒犯鼻證 (风寒犯鼻证)  Fēng hán fàn bí zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการลมเย็นรุกเขาจมูก  มีอาการคัดจมูก น้าํมูกไหล หรือคันจมูกและจาม น้าํมูกใส    
รวมกับอาการกลัวลมเย็น  ล้ินมีฝาสีขาวบาง  ชีพจรลอยและแนน  

  U79.945 Pattern / syndrome of wind-heat invading the nose  (2.10.36) 
    風熱犯鼻證 (风热犯鼻证)   Fēng rè fàn bí zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการลมรอนรุกเขาจมูก  มีอาการคัดจมูกน้ํามกูไหล ภายในจมกูบวม เยือ่บุจมกูช้ํา  น้าํมูกขน 
การไดกล่ินลดลง  มีไขและไมคอยกลัวลมเย็น  ล้ินมีฝาสีเหลืองบาง  ชีพจรลอยและเตนเร็ว  

  U79.946 Pattern / syndrome of qi deficiency with loss of smell  (2.10.37) 
    氣虛鼻竅失 (气虚鼻窍失)  Qì xū bí qiào shī 

    充證 (充证)    Chōng zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการจมูกไมไดกลิ่นจากชีพ่รอง  มีอาการคัดจมกู  น้ํามกูใสและจามถี่ๆ  ภายในจมูกบวมแตซีด   
รวมกับอาการเวยีนศีรษะ  ออนเพลีย  หายใจส้ัน  เหนื่อยไมอยากพูดจา  ล้ินซีด  ชีพจรจมออน  

  U79.947 Pattern / syndrome of yin deficiency with dryness of the nose  (2.10.38) 
    陰虛鼻竅失 (阴虚鼻窍失)  Yīn xū bí qiào shī 

    濡證 (濡证)    Rú zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการจมูกแหงจากอินพรอง   ชองจมูกกวางกวาปกติ  มีอาการแสบรอนไมสบายที่จมกู  เยือ่บุ
จมูกแหงและหดตัว  น้ํามกูนอยแหงหรือมีเลือดปน  บางคร้ังมีเลือดกําเดาไหล  ปากแหงคอแหง  มีไขเปนพักๆ 
แกมแดง  ล้ินแหง  ฝาล้ินแหง  ชพีจรเล็กและเตนเร็ว 

 
 U79.95  Other pattern / syndrome differentiation 
 

  U79.950 Pattern / syndrome of wind-cold assailing the throat  (2.10.39) 
    風寒襲喉證 (风寒袭喉证)  Fēng hán xí hóu zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการลมเย็นรุกเขาลําคอ  มีอาการระคายคอ  คันคอ  ในลําคอบวมเล็กนอยมีสีแดงเขม   รวมกับ
อาการเสียงแหบ  มีไข  กลัวเย็น  ไมมีเหง่ือออก  คัดจมูก  ชีพจรลอยและตึงแนน  

  U79.951 Pattern / syndrome of wind-heat invading the throat  (2.10.40) 
    風熱侵喉證 (风热侵喉证)  Fēng rè qīn hóu zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการลมรอนรุกเขาลําคอ   มีลําคอบวมแดง  เจ็บคอ  รวมกับอาการเสียงแหบ  เปนไข  กลัว
หนาว  ไมมีเหง่ือ  คัดจมกู  ชพีจรลอยและเร็ว 
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  U79.952 Pattern / syndrome of toxic heat attacking the throat  (2.10.41) 
    毒熱攻喉證 (毒热攻喉证)  Dú rè gōng hóu zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการพิษรอนรุกเขาลาํคอ   มอีาการคอบวมแดงและเจ็บ  กลืนลําบากหรือในลําคอเปนแผลมี
หนองและมีกล่ินปาก  รวมกบัอาการไขสูง  กระหายน้ํา  ล้ินแดง  ฝาล้ินสีเหลือง  ชีพจรเตนแรงและเร็ว  

U79.953 Pattern / syndrome ofqi stagnating and phlegm congealing in the throat  
(2.10.42) 

    氣滯痰凝咽 (气滞痰凝咽)  Qì zhì tán níng yàn 

    喉證 (喉证)    Hóu zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเสมหะติดคางในลําคอจากชี่ติดขัด   มีอาการซึมเศรา  รูสึกไมสบายเหมือนมีของติดคออยู
เสมอแตขากไมออกกลืนไมลง  เยื่อบุลําคอบวม  ล้ินมีฝาเหนียว  ชพีจรตึงและล่ืน 

  U79.954 Pattern / syndrome of yin deficiency with dryness of the throat  (2.10.46) 
    陰虛咽喉失 (阴虚咽喉失)  Yīn xū yān hóu shī 

    濡證 (濡证)     Rú zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการคอแหงจากอินพรอง  มอีาการแสบรอนในคอ ระคายคอและเจ็บคอไมมากนัก   เสียงแหบ 
หรือมีความรูสึกเหมือนมขีองติดคอ  คอแหงและแดงเล็กนอยหรือมีแผลในคอ  ล้ินแดงคอนขางแหง  ชีพจรเล็ก
และเตนเร็ว  

  U79.955 Pattern / syndrome of stomach fire blazing the gums  (2.10.43) 
    胃火燔齦證 (胃火燔龈证)  Wèi huǒ fán kěn zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเหงือกรอนจากไฟของกระเพาะอาหาร  เหงือกบวมแดงและเจ็บมีเลือดหรือน้ําหนองไหล
ซึม  รวมกับมอีาการกระหายน้าํ  ปากเหม็น  ทองผูก  ล้ินเปนสีแดง ฝาสีเหลือง  ชีพจรเตนเร็ว  

  U79.956 Pattern / syndrome of dampness-heat steaming the teeth  (2.10.44) 
    濕熱蒸齒證 (湿热蒸齿证)  Shī rè zhēng chǐ zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการของฟนจากรอนชื้น  มีอาการปวดฟน หรือฟนผุซ่ึงจะเจ็บเมื่อทานของรอน หวาน 
หรือเปร้ียว   หรือมีอาการเหงือกบวมแดง  มีกล่ินปาก  ล้ินมีสีแดง ฝาสีเหลืองเหนียว  ชีพจรล่ืนและเตนเร็ว  

  U79.957 Pattern / syndrome of deficiency fire scorching the gums  (2.10.45) 
    虛火灼齦證 (虚火灼龈证)  Xū huǒ zhuó kěn zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการของเหงือกจากความรอนที่เกิดจากพรอง   มีอาการเหงือกแหงและหดลึกลงจนเห็นรากฟน  
รากฟนหลวมและเจ็บแบบต้ือๆ  รวมกับอาการรอนที่หนาอก อุงมือและอุงเทา  แกมแดง  ล้ินมีสีแดงและ
คอนขางแหง  ชีพจรเล็กและเตนเร็ว  

  U79.958 Pattern / syndrome of toxic fire attacking the lips  (2.10.47) 
    毒火攻脣證 (毒火攻唇证)  Dú huǒ gōng chún zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการพิษรอนรุกเขารมิฝปาก   มอีาการริมฝปากบวมแดงและเจ็บรุนแรง  มีแผลที่ริมฝปากและมี
น้ําหนองไหล   รวมกับอาการไขสูง  กระหายน้าํ  ล้ินมีสีแดง  ฝาสีเหลือง  ชีพจรเตนเร็ว  

  U79.959 Pattern / syndrome of dampness-heat steaming the mouth  (2.10.48)  
    濕熱蒸口證 (湿热蒸口证) Shī rè zhēng kǒu zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการรอนชื้นรุกเขาชองปาก  มีอาการเยือ่บุชองปากบวมแดงเจ็บหรือเปนแผลมีหนอง หรือริม
ฝปากบวมแดงเปนแผล  มุมปากแดงและแตก   ล้ินมีสีแดง  ฝาล้ินสีเหลืองเหนียว  ชพีจรลอยและเตนเร็ว 

 
 U79.96  Other pattern / syndrome differentiation 
 
  U79.960 Pattern / syndrome of dampness-heat steaming the tongue  (2.10.49) 
    濕熱蒸舌證 (湿热蒸舌证)  Shī rè zhēng shé zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการรอนชื้นรุกเขาลิ้น  มล้ิีนแดงบวมเจ็บ  กระทั่งเปนแผลเมีหนอง   ล้ินมีฝาสีเหลืองเหนียว       
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  U79.961 Pattern / syndrome of heat toxin attacking the tongue  (2.10.50) 
    熱毒攻舌證 (热毒攻舌证)  Rè dú gōng shé zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการพิษรอนรุกเขาลิ้น   มีอาการตัวล้ินปวดบวมแดงรอน  หรือบางสวนของล้ินบวมแดงและนูน
ขึ้น   ล้ินเคล่ือนไหวไมไดเหมือนปกติ   รวมกับมีไข  กระหายน้าํ  ชพีจรเตนแรงและเร็ว  

  U79.962 Sublingual blood stasis pattern / syndrome  (2.10.51) 
    血瘀舌下證 (血瘀舌下证) Xuè yū shé xià zhèng 

ภาวะ/กลุมอาการเลือดค่ังใตลิ้น  มีกอนสีมวงคลํ้าเกิดขึ้นใตล้ิน  ล้ินมีสีมวงหรือบนล้ินมีจุดสีมวง  ล้ิน
เคล่ือนไหวไมไดตามปกติ 

 


